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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Projektant stron internetowych (webmaster) 351404

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Frontend developer.
Webmaster.
Web developer.
Web designer.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


3514 Web technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja J – Informacja i komunikacja.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badao i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badao ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Dagmara Mazur-Posuniak – GRAFIKA DMP, Radom.
Piotr Droździkowski – FAMI Polska Sp. z o.o., Warszawa.
Wojciech Oparcik – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Małgorzata Szpilska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Jolanta Dzieślewska – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Radom.
Sebastian Kopiec – Fundacja Edukacji, Rozwoju i Innowacji, Kraków.

3

INFORMACJA O ZAWODZIE – Projektant stron internetowych (webmaster) 351404
Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Piotr Golonko – neoWEB Piotr Golonko, Białystok.
Marek Mieokowski – Stowarzyszenie Siła w Innowacji, Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeo wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Projektant stron internetowych (webmaster) wykonuje strony internetowe zgodne z otrzymaną
specyfikacją zamówienia oraz publikuje je w internecie. Przy opracowywaniu poszczególnych
elementów strony internetowej wykorzystuje oprogramowanie dedykowane do budowy stron
internetowych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Projektant stron internetowych (webmaster) projektuje graficznie funkcjonalną i komunikatywną
strukturę witryny. Koduje17 zaakceptowany przez kontrahenta layout18 strony internetowej.
Uzupełnia witrynę merytorycznie, zgodnie z otrzymanymi od kontrahenta materiałami. Stosuje
przepisy prawa autorskiego w odniesieniu do wykorzystywanych materiałów, np. grafiki. Umieszcza
zbudowane strony www na hostingu10/serwerze. Dokonuje testowania i walidacji opracowanych
witryn.
WAŻNE:
Projektant stron internetowych (webmaster) musi pamiętad o uzyskaniu zgody na wykorzystanie materiałów
opracowanych przez innych autorów.

Sposoby wykonywania pracy
Projektant stron internetowych w trakcie wykonywania swojej pracy stosuje metody, techniki
i procedury związane z:
 omówieniem z kontrahentem struktury, funkcjonalności i wyglądu strony internetowej,
7
1
 dobieraniem i wykorzystywaniem narzędzi do budowy frontendu i backendu lub gotowego
CMS23,
 przygotowaniem funkcjonalnej i estetycznej szaty graficznej,
 przygotowaniem poszczególnych elementów graficznych do składu strony,
 programowaniem layoutu i interfejsu strony językami programowania,
6
 budowaniem witryn w oparciu o istniejący framework i systemy CMS,
13
 tworzeniem interfejsów webowych,
 publikowaniem w internecie opracowanych stron internetowych,
 testowaniem i walidacją opublikowanej strony z uwzględnieniem różnych przeglądarek
internetowych,
 zabezpieczeniem kodu strony przed niepożądanym dostępem osób trzecich,
12
 indeksowaniem opublikowanej strony w wyszukiwarkach internetowych,
20
 pozycjonowaniem stron w wyszukiwarkach internetowych.
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WAŻNE:
W wielu przypadkach praca projektant stron internetowych (webmastera ) jest traktowana jako praca
twórcza, podlegająca prawu autorskiemu.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Zazwyczaj miejscem pracy webmastera jest pomieszczenie zapewniające właściwe, bezpieczne
i efektywne posługiwanie się komputerem. Zwykle jest to pomieszczenie biurowe z dostępem do
sieci internetowej, często klimatyzowane, z dobrym oświetleniem dziennym lub sztucznym.
Możliwe jest także wykonywanie pracy w innym miejscu niż siedziba pracodawcy, np. w domu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Projektant stron internetowych (webmaster) do swojej pracy potrzebuje dedykowanego sprzętu,
różnorodnego oprogramowania komputerowego oraz dostępu do internetu. Organizacja
odpowiedniego środowiska programistycznego zależy od specyfikacji projektu.
W zakresie sprzętu wykorzystuje mn.in.:
 zestaw komputerowy,
 skaner,
 drukarkę.
W zakresie oprogramowania wykorzystuje m.in.:
 przeglądarki internetowe,
 edytory tekstu,
 programy graficzne,
 edytory do edycji kodu źródłowego,
 programy do projektowania stron internetowych,
 serwery WWW,
 bazy danych,
16
 klienta FTP .
Organizacja pracy
W zależności od miejsca pracy i złożoności zlecenia projektant stron internetowych (webmaster)
tworzy witryny internetowe samodzielnie lub w zespole. W pracy zespołowej zadania są podzielone
na członków zespołu. Standardowy podział prac na poszczególnych członków zespołu obejmowad
może:
 opracowanie struktury strony,
 stworzenie szaty graficznej zgodnej z wymogami zlecenia,
 oprogramowanie grafiki layoutu do interfejsu,
 frontend lub backend,
 testy i walidację,
 publikację witryny w internecie.
Jeśli webmaster pracuje jako freelancer, organizuje i planuje pracę samodzielnie, postępując zgodnie
z własnym planem działania.
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Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Projektant stron internetowych (webmaster) większośd czasu spędza przy komputerze, wykonując
swoje zadania w pozycji siedzącej. Z tego powodu narażony jest na:
 bóle karku i pleców (zwłaszcza w dolnym odcinku – lędźwiowym),
 zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa,
 pogłębienia kifozy piersiowej (tzw. garbu),
 zmiany w układzie kostno-stawowym nadgarstka,
 zespół cieśni nadgarstka,
 obrzęki nóg (powstawanie żylaków),
 czynniki biologiczne przy słabej wentylacji pomieszczeo.
Czas spędzony przed monitorem może powodowad:
 uczucie zmęczenia,
 choroby oczu, m.in. zespół suchego oka,
 bóle i zawroty głowy.
W tym zawodzie należy także uwzględnid czynnik stresu, który wynika z dużej odpowiedzialności za
funkcjonowanie zaprojektowanych stron www oraz z pracy pod presją czasu (krótkie terminy
wykonania zlecenia).

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód projektant stron internetowych (webmaster) ważne są:
w kategorii wymagao fizycznych
 sprawnośd układu kostno-stawowego,
 sprawnośd układu mięśniowego,
 sprawnośd kooczyn górnych,
 sprawnośd narządu wzroku,
 sprawnośd narządów słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrośd wzroku,
 ostrośd słuchu,
 rozróżnianie barw,
 spostrzegawczośd,
 zręcznośd rąk,
 zręcznośd palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia matematyczne,
 zdolnośd pracy w szybkim tempie,
 zdolnośd koncentracji uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 dobra pamięd,
 podzielnośd uwagi,
 zdolnośd do współdziałania,
 zdolnośd przekonywania,
 łatwośd wypowiadania się w mowie i piśmie;
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w kategorii cech osobowościowych
 samodzielnośd,
 samokontrola,
 zainteresowania informatyczne,
 rzetelnośd,
 dociekliwośd,
 odpornośd na stres,
 cierpliwośd,
 wytrzymałośd na długotrwały wysiłek intelektualny,
 kreatywnośd,
 predyspozycje do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej,
 łatwośd przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 wytrwałośd,
 dokładnośd,
 gotowośd do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie projektant stron internetowych wymagana jest sprawnośd fizyczna oraz intelektualna,
zręcznośd rąk i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu jest
poważna wada wzroku i słuchu, której nie da się skorygowad.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie projektant stron internetowych (webmaster) preferowane jest
wykształcenie średnie lub wyższe I stopnia.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do wykonywania zawodu projektant stron internetowych (webmaster) nie ma wymogów
formalnych w zakresie kwalifikacji czy uprawnieo zawodowych. Specyfika pracy w zawodzie
dopuszcza zatrudnianie osób bez potwierdzonego wykształcenia. Wówczas pracodawca decyduje
o zatrudnieniu na podstawie CV i portfolio kandydata.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu w tym zawodzie są:
 udokumentowane doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy,
 posiadanie zaświadczeo o ukooczeniu specjalistycznych kursów i szkoleo, związanych
z projektowaniem stron www i/lub certyfikatów potwierdzających uzyskane umiejętności,
 udokumentowane ukooczenie kursów z zakresu konkretnych, wskazanych przez pracodawcę,
programów do projektowania stron internetowych,
 certyfikaty potwierdzające znajomośd języka obcego, z preferencjami dla języka angielskiego.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Projektant stron internetowych (webmaster) po ukooczeniu studiów może awansowad na architekta
stron internetowych lub specjalistę do spraw rozwoju stron. W większych firmach osoba pracująca na
tym stanowisku może awansowad na kierownika projektu, a następnie na kierownika działu.
Projektant stron internetowych może:
8
 pracowad jako frontend developer ,
2
 pracowad jako backend developer ,
 pracowad jako administrator stron internetowych,
 zajmowad stanowisko kierownika projektu, nadzorując harmonogram prac projektantów stron,
 zajmowad samodzielne stanowisko związane z administrowaniem stronami internetowymi,
 dalej kształcid się na studiach wyższych na kierunkach związanych z projektowaniem
i programowaniem stron internetowych,
 doskonalid umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach, konferencjach, jak również
warsztatach tematycznych dotyczących projektowania i programowania stron internetowych,
 rozszerzad swoje kompetencje zawodowe poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia
w zawodach pokrewnych.
Możliwości rozwoju zawodowego dla projektanta stron internetowych (webmaster) stwarza również
ukooczenie studiów wyższych I i II stopnia, o ile nie posiada takiego wykształcenia, oraz studiów
podyplomowych, m.in. na kierunkach związanych z projektowaniem i programowaniem stron
internetowych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie projektant stron internetowych (webmaster) nie ma możliwości
potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie kształcenia formalnego.
Istnieje możliwośd potwierdzenia kompetencji w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik
informatyk, w zakresie kwalifikacji: EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami
internetowymi i bazami danych.
Alternatywne formy potwierdzania kompetencji w zawodzie projektant stron internetowych
(webmaster) mogą obejmowad:
 uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności potwierdzane certyfikatami/zaświadczeniami,
wydanymi przez komercyjne firmy branży informatycznej,
 portfolio zawierające przykłady zrealizowanych projektów stron internetowych,
 uzyskane nagrody, wyróżnienia branżowe i rekomendacje od pracodawców,
 uzyskane certyfikaty, potwierdzające znajomośd specjalistycznego oprogramowania do tworzenia
stron internetowych.
Więcej informacji można uzyskad w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie projektant stron internetowych (webmaster) może rozszerzad swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Architekt stron internetowych
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych

Kod zawodu
251301
251303
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S

Technik informatyk
Administrator stron internetowych
Pracownik pozycjonowania stron internetowych

351203
351401
351403

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie projektant stron internetowych (webmaster) wykonuje różnorodne zadania,
do których należą w szczególności:
Z1 Projektowanie struktury i komunikacji witryny internetowej.
Z2 Projektowanie i przygotowywanie grafiki na potrzeby składu strony.
Z3 Wykonywanie strony internetowej w wybranym języku programowania.
Z4 Wykonywanie strony internetowej z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią (CMS).
Z5 Testowanie i weryfikowanie zakodowanej strony w celu wykrycia i usunięcia błędów.
Z6 Przygotowywanie środowiska do opublikowania stron i publikacja strony w internecie.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Projektowanie i publikowanie stron internetowych
w internecie
Kompetencja zawodowa Kz1: Projektowanie i publikowanie strony internetowej w internecie.
obejmuje zestaw zadao zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Projektowanie struktury i komunikacji witryny internetowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady budowy struktury stron internetowych;
Technologię składu strony internetowej;
Narzędzia prezentacji treści internetowych;
Prawa autorskie i własności intelektualnej.




Planowad strukturę strony internetowej;
Wykorzystywad technologię składu witryny
internetowej;
Używad narzędzi prezentacji treści
internetowych;
Weryfikowad prawa autorskie otrzymanych
materiałów.

Z2 Projektowanie i przygotowywanie grafiki na potrzeby składu strony
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Narzędzia i programy wykorzystywane
w projektowaniu layoutów;
Elementy, z jakich składa się strona internetowa;
Zasady optymalizacji wybranych elementów
graficznych wykorzystywanych w składzie
strony;
Formaty zapisów koocowych plików graficznych;
4
Trendy w designie stron internetowych.








9

Używad programów graficznych do wizualnego
przedstawienia założeo strony;
Projektowad funkcjonalnie i estetycznie
poszczególne elementy strony internetowej;
Wykorzystywad programy graficzne do
wyodrębnienia potrzebnych elementów
graficznych;
Optymalizowad i dobierad parametry zapisu
koocowego wybranych elementów grafiki strony
internetowej;
Stosowad aktualne trendy w projektowaniu
stron internetowych.
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Z3 Wykonywanie strony internetowej w wybranym języku programowania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Środowisko i oprogramowanie programistyczne
budowy strony internetowej;
Standardy pisania kodu stron internetowych;
Systemy operacyjne;
Typy danych, zmiennych, wyrażenia
arytmetyczne, logiczne;
19
11
Języki kodowania PHP i HTML , ich składnię
i biblioteki;
Język skryptowy programowania;
Rodzaje baz danych i metody ich tworzenia;
Zasadę optymalizowania kodu;
15
Składnię kaskadowych arkuszy styli (CSS) ;
Zasady tworzenia klas z właściwościami
znaczników w arkuszu stylów.











Dobierad i instalowad oprogramowanie do prac
związanych z projektowaniem stron
internetowych;
Pisad składnie kod źródłowy strony;
Wykorzystywad możliwości systemów
operacyjnych;
Stosowad różne typy danych, zmiennych,
wyrażenia arytmetyczne, logiczne;
Tworzyd strukturę strony za pomocą języka PHP
i HTML;
14
Tworzyd skrypty w oparciu o język JavaScript ;
Tworzyd i konfigurowad bazy danych;
Optymalizowad kod strony internetowej;
Wstawiad, zagnieżdżad i modyfikowad style
wewnątrz dokumentu CSS;
Nadawad specjalne właściwości wszystkim
znacznikom w dokumencie oraz tworzyd klasy
z właściwościami.

Z4 Wykonywanie strony internetowej z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią (CMS)
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Systemy zarządzania treścią (CMS);
Funkcjonalnośd systemów zarządzania treścią
(CMS);
Administrowanie systemem CMS;
Możliwości dostosowywania szablonów;
Dodatki (wtyczki) dedykowane do systemów
CMS;
Składnię kaskadowych arkuszy stylów (CSS);
Zasady tworzenia klas z właściwościami
znaczników w arkuszu stylów.









Wybierad i konfigurowad system zarządzania
treścią (CMS);
Zamieszczad na stronie przez system zarządzania
treścią (CMS) treści, obrazy oraz pliki do
pobrania;
Tworzyd zewnętrzne i wewnętrzne hiperłącza;
Dobierad i instalowad dodatki (wtyczki);
Dostosowywad szablony projektu;
Tworzyd kaskadowe arkusze stylów (CSS);
Wstawiad, zagnieżdżad i modyfikowad style
wewnątrz dokumentów CSS odpowiedzialnych
za wygląd projektu poprzez system zarządzania
treścią CMS.

Z5 Testowanie i weryfikowanie zakodowanej strony w celu wykrycia i usunięcia błędów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Narzędzia do badania wydajności kodu;
Rodzaje błędów kodowania;
3
Metody debugowania ;
Zasady poprawnego pisania kodu strony;
Zasady zarządzania wersjami kodu strony;
Narzędzia do wersjonowania kodu strony;
Działanie i funkcjonalnośd modułów
(np. wyszukiwarka, formularz, kalkulator, szybka
płatnośd, kalendarz).
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Stosowad narzędzia do badania poprawności
kodu;
Rozwiązywad zaistniałe problemy i konflikty
w kodzie strony;
Debugowad kod strony;
Posługiwad się narzędziami wspierającymi
24
wersjonowanie kodu witryny ;
Sprawdzad poprawnośd działania
i funkcjonalnośd zastosowanych modułów
(np. wyszukiwarka, formularz, kalkulator, szybka
płatnośd, kalendarz).
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Z6 Przygotowywanie środowiska do opublikowania stron i publikacja strony w internecie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Sposób działania usług hostingowych;
5
Typy domen oraz metody ich konfiguracji;
Narzędzia transferu danych;
Narzędzia webmasterów Google Search
9
Console służące do weryfikacji widoczności
strony w sieci;
Pozycjonowanie stron internetowych;
Sposób działania robotów indeksujących strony
w wyszukiwarkach.










Przygotowywad miejsce na serwerze pod stronę
internetową;
Konfigurowad domeny;
Podpinad domenę internetową pod serwer, na
którym będzie znajdowała się strona;
Konfigurowad automatyczną kopię zapasową
strony i bazy danych;
Dobierad, instalowad i konfigurowad klienta FTP;
Wgrywad pliki strony na serwer;
Podpinad bazę danych pod utworzoną stronę,
21
Uzupełniad słowa kluczowe i wstawid opis
strony;
Dodawad stronę do najpopularniejszych
wyszukiwarek.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie projektant stron internetowych (webmaster) powinien posiadad kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działao, związanych z pracami nad tworzeniem
stron internetowych.
Podejmowania działania i współdziałania w trakcie procesu tworzenia stron internetowych.
Dbania o własny rozwój, dokształcanie się i doskonalenie warsztatu pracy webmastera.
Utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami firmy.
Oceniania działao własnych oraz działao członków zespołów projektowych, w których pracuje.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową właściwą dla środowiska webmasterów.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadad zdolnośd właściwego wykonywania zadao zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważnośd kompetencji kluczowych dla
zawodu projektant stron internetowych (webmaster).

11
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Umiejętnośd obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętnośd czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawnośd motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu projektant stron internetowych (webmaster)

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie projektant stron internetowych (webmaster)
nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadao zawodowych i wymagao kompetencyjnych może stanowid materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Projektant stron internetowych (webmaster) może pracowad w:
 firmach, które oferują tworzenie, modernizację witryn internetowych oraz zarządzanie nimi,
 agencjach reklamowych,
 przedsiębiorstwach różnych branż,
 instytucjach administracji publicznej,
22
 software house .
Projektant stron internetowych pracowad może jako tzw. freelancer, czyli osoba pracująca bez etatu,
realizująca projekty na zlecenie.
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WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskad, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018+:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie projektant stron internetowych (webmaster).
Kształcenie w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik informatyk oferują technika i szkoły
policealne.
Natomiast kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji: EE.09 Programowanie, tworzenie
i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych mogą prowadzid:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalnośd edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalnośd oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
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Potwierdzenie kompetencji w zawodzie pokrewnym technik informatyk (w zakresie ww. kwalifikacji)
prowadzą (również z trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Osoby, które po spełnieniu wymagao formalnych i zdaniu egzaminów uzyskały dyplom
potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie, mają możliwośd otrzymania również
suplementu Europass do tego dokumentu (w języku polskim i angielskim), co ma istotne znaczenie w
przypadku poszukiwania pracy za granicą
Kompetencje przydatne do wykonywana zawodu projektant stron internetowych (webmaster)
oferują również uczelnie wyższe (kształcenie I i II stopnia oraz studia podyplomowe).
Szkolenie
Osoba, która zamierza wykonywad zawód projektant stron internetowych (webmaster) może
nieustannie się doskonalid i podnosid swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, oferowanych
przez wyspecjalizowane instytucje. Również pracodawcy często organizują na własne potrzeby
szkolenia w miejscu pracy. Przykładowa tematyka takich szkoleo to:
 tworzenie serwisów internetowych,
 projektowanie stron internetowych,
 Junior Web Developer – projektowanie i budowa stron internetowych (HTML 5 / CSS / JavaScript /
PHP /Laravel),
 nowoczesny webdesign – projektowanie stron i UI/UX.
W przypadku osób prowadzących własną działalnośd gospodarczą w zakresie projektowania stron
internetowych szczególnie ważne jest samokształcenie i korzystanie z dostępnych szkoleo on-line,
platform e-learningowych, branżowych portali społecznościowych oraz seminariów i konferencji.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskad korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018+:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl/
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie miesięczne w zawodzie projektant stron internetowych
(webmaster) jest bardzo zróżnicowane i kształtuje się w przedziale od 2800 zł do 6000 zł brutto
miesięcznie. Średnio jest to 4400 zł brutto.
W przypadku:
 stanowiska o stosunkowo niskim poziomie wymagao (np. junior web developer) wynagrodzenie
wynosi około 2800 zł brutto,
14
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stanowiska wymagającego wyższych kompetencji oraz znacznego doświadczenia (np. regular web
developer) wynagrodzenie wynosi od 3000 zł do 4000 zł brutto,
kierowania zespołem lub działem webmasterów (np. senior web developer) wynagrodzenie
wynosi od 5000 zł do 6000 zł brutto.

Poziom wynagrodzeo osób wykonujących zawód projektant stron internetowych (webmaster)
uzależniony jest m.in. od:
 rodzaju umowy,
 wielkości firmy i regionu Polski,
 wykształcenia,
 doświadczenia zawodowego.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracid aktualnośd.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzad, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018+:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie projektant stron internetowych (webmaster) możliwe jest zatrudnienie osób
niepełnosprawnych. Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie
technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia
osób:
 z niewielką dysfunkcją kooczyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania pracy przy
komputerze; wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 z niewielką dysfunkcją kooczyn dolnych (05-R); wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska
w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokośd krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrośd widzenia.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może byd podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
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ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilnośd wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
 Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
 Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
 Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzieo: 30.06.2018 r.








Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1191, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:



Bell M.W.: Darmowe sposoby na tworzenie profesjonalnych stron WWW. Podręcznik
webmastera. Wydanie III. Helion, 2013.
Lis M.: Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs. Helion, 2010.

Zasoby internetowe *dostęp: 10.07.2018+:






Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
PFRON: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/p/4078_Projektant_stron_internetowych.pdf
Portal zawodowe.com:
https://www.zawodowe.com/kategorie/telekomunikacja_i_it/projektant_stron_www/opis_i_za
robki
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT):
http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-sektora-informatycznego
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Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnieo, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagao formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopieo –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadao, rozszerzenie uprawnieo i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukooczeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych paostwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może byd kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skutecznośd pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolnośd kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.
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Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadao zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwid zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawnośd rąk, precyzja ruchów rąk, sprawnośd nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadao na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeo, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolnośd do wykonywania zadao i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące koniecznośd posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagao kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagao.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywnośd poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną częśd lub całośd efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.
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Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukooczonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopieo),
 profilu wykształcenia (ukooczonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalnośd ukooczonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i koocu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kooczący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadao zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona częśd Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

1

Backend

Można określid jako wnętrze strony, odpowiedzialne
jest za przetwarzanie danych, silnik strony.
Branżowe określenie osoby zajmującej się
tworzeniem oprogramowania (kodu) powstającej
strony, zapewniając jej techniczną funkcjonalnośd
oraz bezpieczeostwo.
Identyfikowanie i poprawianie błędów w programie
lub systemie komputerowym.

2

Backend developer

3

Debugowanie

4

Design

Projektowanie przedmiotów użytkowych.

5

Domena

Element adresu internetowego wskazujący na kraj
i rodzaj organizacji.

6

Framework

7

Frontend

8

Frontend developer

9

Google Search Console

Platforma programistyczna, kompletny zestaw klas,
procedur, komponentów i bibliotek umożliwiających
kompleksowe tworzenie aplikacji.
Warstwa wizualna strony, którą widzi użytkownik po
wejściu na stronę, dotyczy grafiki, animacji,
konstrukcji strony.
Branżowe określenie osoby zajmującej się warstwą
strony, którą widzi użytkownik.
Dawniej „Narzędzia dla webmasterów”. Zbiór
programów służących do weryfikacji poprawności
wyświetlania się strony internetowej w sieci.
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Źródło
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

https://encyklopedia.pwn.pl/
szukaj/Debugowanie.html
*dostęp: 10.07.2018+
https://sjp.pwn.pl/slowniki/
design.html
*dostęp: 10.07.2018+
https://sjp.pwn.pl/szukaj/
Domena.html
*dostęp: 10.07.2018+
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
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10

Hosting

11

HTML

12

Indeksowanie

13

Interfejs

14

JavaScript

15

Kaskadowe arkusze
styli (CSS)

16

Klient FTP

17

Kodowanie

18

Layout

19

PHP

20

Pozycjonowanie stron

21

Słowa kluczowe

22

Software house

23

System zarządzania
treścią (CMS)

24

Wersjonowanie
kodu witryny

Hosting jest udostępnianiem przez dostawcę usług
internetowych miejsca na swoich serwerach.
Związane jest to z udostępnieniem danej przestrzeni
dyskowej, maksymalnej liczby danych, którą chcemy
przesład wykorzystując łącza serwerowni, usługami
oferowanymi przez serwerownię przy jej
maksymalnym obciążeniu.
HTML (Hyper Text Markup Language) jest językiem
używanym do tworzenia stron internetowych. Jest to
także język znaczników, czyli oprócz głównego tekstu
dokument zawiera w sobie informację opisujące go.
Działania mające na celu dodanie strony do indeksu
(wykazu) wszystkich stron w bazie wyszukiwarki.
Zasady łączenia ze sobą i współpracy dwóch różnych
urządzeo lub programów.
JavaScript łączy w sobie programowanie
strukturalne, obiektowe i funkcyjne. To język
skryptowy uruchamiany w maszynach wirtualnych
(silniki JavaScript), dostępnych między innymi
w przeglądarkach internetowych. JavaScript to dziś
jedna z podstawowych technologii do tworzenia
stron internetowych, baz danych NoSQL, aplikacji
webowych i rozwiązao serwerowych.
Ang. Cascading Style Sheets, rozszerzenie formatu
pliku HTML, umożliwiające stosowanie stylów
(czcionki, kolory) na stronach WWW; można je
umieszczad w oddzielnym pliku lub wewnątrz pliku
HTML.
Program komputerowy korzystający z protokołu FTP
do łączenia się z serwerem w celu wymiany plików.
Przetwarzad informacje na kod, szyfrowad.
Graficzna prezentacja rozmieszczenia elementów
(nagłówek, menu, baner itp.) na danej stronie i
podstronach i ich wygląd (kolorystyka, krój czcionki
itp.).
Skrót od: Personal Home Page, skryptowy język
programowania, wykonywany głównie po stronie
serwera.
Działania mające na celu zwiększenie widoczności
strony internetowej w wynikach wyszukiwania.
Najczęściej pozycjonowanie bazuje na technikach
nie w pełni zgodnymi z wytycznymi wyszukiwarek.
Słowa wpisywane przez internautę w wyszukiwarkę
internetową, aby znaleźd interesującą go treśd. Jest
to też klucz to umiejętnego pozycjonowania stron
internetowych.
Przedsiębiorstwa branżowe zajmujące się
tworzeniem i wdrażaniem aplikacji mobilnych iOS,
Android i www.
Oprogramowanie opracowane w celu ułatwienia
procesu tworzenia stron WWW oraz zapewnienia
możliwości edycji oraz aktualizacji treści
redakcyjnych przez proste w obsłudze interfejsy
użytkownika. Interfejsy są zazwyczaj rozbudowanymi
stronami WWW z zależnymi od potrzeb systemu
formularzami oraz modułami.
To zestaw narzędzi do śledzenia i kontrolowania
zmian w plikach projektu, w szczególności w kodzie
źródłowym, dokumentacji i stronach WWW.
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http://stronymalowane.pl/
hosting
*dostęp: 10.07.2018+

http://stronymalowane.pl/html
*dostęp: 10.07.2018]

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
https://sjp.pwn.pl/szukaj/
Interfejs.html
*dostęp: 10.07.2018+
https://bulldogjob.pl/news/
279-pamietam-jak-dzishistoria-javascript
*dostęp: 10.07.2018+

https://encyklopedia.pwn.pl/
haslo/CSS;3888300.html
*dostęp: 10.07.2018+

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
https://sjp.pl/Kodowanie
*dostęp: 10.07.2018+
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

https://sjp.pl/PHP
*dostęp: 10.07.2018+
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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