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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Menedżer zawartości serwisów internetowych 262205

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu


Redaktor serwisu internetowego.

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


2622 Librarians and related information professionals.

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) oraz źródeł internetowych,
 wyników badao i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Kamil Łukasz Barwicki – Grupa Wirtualna Polska, Warszawa.
Tomasz Jaremczak – Polskie Radio 24, Warszawa.
Mateusz Trochymiak – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Urszula Jeruszka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Barbara Sajkiewicz – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zdzisław Czajka – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Recenzenci:



Dorota Graszek – DG Consulting, Gdaosk.
Mateusz Wiktor – Prudential Polska, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Wiesław Koped – Polsko-Japooska Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa.
Michał Rudowski – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
Warszawa.
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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
Menedżer zawartości serwisów17 internetowych zajmuje się pozyskiwaniem, weryfikacją
i przetwarzaniem informacji, które następnie publikuje w serwisach internetowych. Do jego zadao
należy także optymalizacja informacji i weryfikacja poprawności funkcjonowania strony internetowej.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Celem pracy menedżera zawartości serwisów internetowych jest zasilanie stron internetowych
treścią (tekstami oraz materiałami multimedialnymi, takimi jak: zdjęcia, filmy, infografiki3,
prezentacje itp.). W tym celu pozyskuje informacje, selekcjonuje je, przetwarza oraz publikuje na
stronie internetowej. Informacje pozyskuje z różnych źródeł, a następnie przetwarza je, korzystając
z edytorów tekstów. Dokonuje przy tym interpretacji i selekcji informacji pod kątem merytorycznym
i rodzajowym ze względu na cele danego serwisu internetowego. Wyselekcjonowane treści
przechowuje (kataloguje), wykorzystując bazy danych i systemy archiwizacji plików13 na urządzeniach
pamięci masowej w dostępnych lokalnych systemach komputerowych5 oraz umieszczonych
w chmurze1 lub na przenośnych nośnikach pamięci11. Przetworzone treści optymalizuje, dostosowuje
do wymagao administrowanej przez siebie strony oraz publikuje zgodnie z wymaganiami
wyszukiwarek i portali internetowych.
Pracownik w tym zawodzie odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie pozyskanych lub
otrzymanych informacji. Dba o to, aby treści, które publikuje, były zgodne z misją organizacji oraz
zgodne z prawem. Menedżer może również mied uprawnienia do administrowania i moderowania7
dyskusji na stronach internetowych, jeśli posiadają one miejsca, w których ich użytkownicy mogą
wpisywad swoje wypowiedzi. Menedżer do publikowania treści wykorzystuje dostępne narzędzia
informatyczne, tj. systemy zarządzania treścią (CMS)14, języki opisu strony internetowej (np.: HTML4,
PHP12). Pracownik w tym zawodzie odpowiada również za poprawnośd językową, zgodnośd tekstów
z zasadami gramatycznymi i interpunkcyjnymi oraz za wykorzystanie treści zgodnie z prawem
autorskim i prawami pokrewnymi.
Sposoby wykonywania pracy
Menedżer zawartości serwisów internetowych wykonuje pracę poprzez:
 pozyskiwanie informacji z różnych źródeł, ich selekcjonowanie, przetwarzanie oraz
opublikowanie na stronie internetowej,
 posługiwanie się narzędziami informatycznymi do wyszukiwania informacji w źródłach
internetowych,
 zamienianie na postad cyfrową treści otrzymanych w formie tradycyjnej (drukowanej)
z wykorzystaniem skanerów, programów przekształcających grafikę na tekst oraz edytorów
tekstów,
 zapoznawanie się z pozyskanymi informacjami oraz dokonywanie ich selekcji pod kątem
merytorycznym i rodzajowym,
 katalogowanie wyselekcjonowanych treści,
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przetwarzanie (optymalizowanie) treści na potrzeby internetu zgodnie z wymaganiami
wyszukiwarek internetowych,
publikowanie treści na stronie internetowej zgodnie z otrzymanymi wytycznymi,
kontrolowanie publikowanych treści pod kątem ich zgodności ze statusem organizacji oraz
zgodności z prawem,
dbanie o poprawnośd językową, zgodnośd tekstów z zasadami gramatycznymi i interpunkcyjnymi
oraz wykorzystanie treści zgodnie z prawem autorskim i prawami pokrewnymi,
redagowanie i przygotowywanie informacji do zamieszczenia w serwisach internetowych,
modyfikowanie, moderowanie i edytowanie zawartości serwisów internetowych,
optymalizowanie zawartości serwisów internetowych pod kątem wyszukiwarek internetowych,
przygotowywanie materiałów audiowizualnych.

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
Menedżer zawartości serwisów internetowych zatrudniony jest zwykle w firmach świadczących
usługi w zakresie tworzenia i zarządzania serwisami internetowymi oraz w firmach, instytucjach
i organizacjach, które we własnym zakresie zarządzają posiadanymi stronami internetowymi.
Miejscem pracy menedżera zawartości serwisów internetowych są pomieszczenia biurowe
z dostępem do komputera oraz sieci internet. Praca wykonywana jest w pozycji siedzącej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Narzędziem pracy menedżera zawartości serwisów internetowych jest komputer podłączony do
infrastruktury teleinformatycznej dostępnej w organizacji oraz internetu lub inne urządzenie
pozwalające na edytowanie treści na stronach internetowych (np. tablet).
Pracownik w tym zawodzie korzysta głównie z oprogramowania biurowego oraz edytorów
i procesorów tekstu, formularzy HTML2, systemów do zarządzania zawartością stron internetowych.
Może wykorzystywad również systemy do zarządzania relacjami z klientami (CRM15).
Organizacja pracy
Menedżer zawartości serwisów internetowych pracuje samodzielnie lub w zespole, gdzie jego praca
jest nadzorowana. Wykonywana praca ma zazwyczaj charakter projektowy. Zadania przyjmowane od
przełożonego mogą mied różny zakres, jednak charakter czynności jest przeważnie podobny. Praca
menedżera przebiega zwykle w systemie jednozmianowym.
Zadania pracownika w tym zawodzie mogą byd wykonywane również poza biurem, w miejscach
zapewniających dostęp do internetu. Z tego powodu rozwiązaniem popularnym w tym zawodzie jest
telepraca16.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Zagrożenia dla zdrowia w zawodzie menedżer zawartości serwisów internetowych nie wykraczają
poza typowe dla osób pracujących przy stanowisku komputerowym: podrażnienia błony śluzowej
oczu, zespół cieśni nadgarstka18, dolegliwości kręgosłupa i pleców związane z wykonywaniem pracy
w pozycji siedzącej.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód menedżer zawartości serwisów internetowych ważne są:
w kategorii wymagao fizycznych
 sprawnośd narządu wzroku,
 sprawnośd narządu słuchu,
 sprawnośd układu nerwowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 spostrzegawczośd,
 ostrośd słuchu,
 ostrośd wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zręcznośd palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 dobra pamięd,
 podzielnośd uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 uzdolnienia plastyczne,
 uzdolnienia techniczne,
 wyobraźnia przestrzenna,
 zdolnośd nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 zdolnośd przekonywania,
 zdolności kierownicze,
 zdolnośd współdziałania,
 zdolnośd koncentracji uwagi;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielnośd,
 dokładnośd,
 niezależnośd,
 odpornośd emocjonalna,
 samokontrola,
 wytrwałośd,
 ciekawośd,
 cierpliwośd,
 łatwośd przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 dążenie do osiągania celów oraz ustawicznego rozwoju zawodowego.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie menedżer zawartości serwisów internetowych nie ma istotnych wymagao zdrowotnych
dla osób podejmujących pracę.
Zawód ten może byd wykonywany przez osoby o ograniczonych predyspozycjach ruchowych. Istnieje
również możliwośd podjęcia pracy przez osoby z upośledzeniem głosu, mowy czy narządu słuchu, pod
warunkiem możliwości kompensacji wady szkłami optycznymi, soczewkami kontaktowymi lub
aparatami słuchowymi.

6

INFORMACJA O ZAWODZIE – Menedżer zawartości serwisów internetowych 262205
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 menedżer zawartości serwisów internetowych preferowane jest
wykształcenie wyższe I stopnia.
Zawód może byd wykonywany zarówno przez absolwentów kierunków humanistycznych, jak
i ścisłych, gdyż zadania łączą w sobie aspekty techniczne i humanistyczne. Z dziedziny humanistyki
preferowane jest wykształcenie na kierunkach takich, jak filologia lub dziennikarstwo, względnie
zarządzanie lub marketing. Z dziedzin ścisłych preferowane jest kształcenie na kierunku informatyka
lub matematyka, natomiast z kierunków społecznych ekonomia i zarządzanie.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do wykonywania zawodu menedżer zawartości serwisów internetowych nie są wymagane
specjalistyczne uprawnienia, kwalifikacje czy też certyfikaty.
Większe znaczenie ma:
 udokumentowane doświadczenie i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania zawartością
serwisów internetowych potwierdzone np. przez portfolio projektów,
 udokumentowana umiejętnośd posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu
umożliwiającym swobodną komunikację oraz interpretację treści.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
W zawodzie menedżer zawartości serwisów internetowych nie ma jednolitej ścieżki rozwoju
zawodowego. Droga awansu zazwyczaj jest mocno powiązana z wielkością organizacji, dla której
pracuje menedżer (zarówno na zasadzie zlecenia, jak i na etacie). Awans można uzyskad przechodząc
na pozycję wyższą (np. senior) lub kierowniczą zarówno w dziale informatyki jak i marketingu
(w zależności od struktury organizacyjnej firmy). W tym zawodzie w każdym momencie kariery
można pozostad zewnętrznym zleceniobiorcą i zachowad niezależnośd zawodową. Do rozwoju
zawodowego przyczyniają się umiejętności z obszarów takich, jak:
 dziennikarstwo,
 public relations,
 zarządzanie,
 grafika komputerowa.
Menedżer zawartości serwisów internetowych może awansowad lub znaleźd pracę w zawodzie
specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, internetu i intranetu. Po poszerzeniu wiedzy
z zakresu optymalizacji i pozycjonowania10 stron internetowych w wyszukiwarkach może również
pracowad w zawodzie analityk ruchu na stronach internetowych.
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Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie menedżer zawartości serwisów internetowych nie ma możliwości
potwierdzania kompetencji w ramach edukacji formalnej. W ramach edukacji pozaformalnej
organizacje branżowe potwierdzają kompetencje menedżera zawartości serwisów internetowych
uznanymi przez pracodawców nieformalnymi certyfikatami.
Ze względu na wysoką dynamikę zmian zachodzących w otoczeniu informatycznym pracownik w tym
zawodzie powinien stale poszerzad swoją wiedzę, zarówno z zakresu dostępnych narzędzi
wyszukiwania i zdobywania informacji, jak też ich przetwarzania, wprowadzania i optymalizacji na
potrzeby serwisów internetowych – we własnym zakresie oraz przez udział w dedykowanych
szkoleniach, organizowanych przez organizacje branżowe i dostawców technologii oraz rozwiązao
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 menedżer zawartości serwisów internetowych może rozszerzad
swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych
Analityk informacji i raportów medialnych
Analityk ruchu na stronach internetowych
Specjalista zarządzania informacją
Redaktor serwisu internetowego

Kod zawodu
251303
262201
262202
262207
264207

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie menedżer zawartości serwisów internetowych wykonuje różnorodne
zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Wyszukiwanie, analizowanie i selekcjonowanie treści pod kątem publikacji w serwisach
internetowych.
Z2 Redagowanie i przygotowywanie informacji i materiałów audiowizualnych do zamieszczenia
w serwisach internetowych.
Z3 Publikowanie treści w serwisach internetowych.
Z4 Optymalizowanie zawartości serwisów internetowych pod kątem wyszukiwarek internetowych.
Z5 Budowanie relacji z użytkownikami serwisów internetowych.
Z6 Moderowanie i dbanie o jakośd dyskusji na forach dyskusyjnych i portalach społecznościowych9.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Zarządzanie zawartością serwisów internetowych
Kompetencja zawodowa Kz1: Zarządzanie zawartością serwisów internetowych obejmuje zestaw
zadao zawodowych Z1, Z2, Z3 Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
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Z1 Wyszukiwanie, analizowanie i selekcjonowanie treści pod kątem publikacji w serwisach
internetowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady i warunki dostępu oraz publikacji
zasobów informacji (w tym pochodzących z baz
danych),
z których korzysta w pracy;
Metody wyszukiwania informacji z użyciem
narzędzi internetowych i systemów
bazodanowych (tj. wyszukiwarki, systemy CRM
itd.);
Przepisy dotyczące praw autorskich
i pokrewnych;
Metody katalogowania i selekcjonowania
informacji z uwagi na zawarte treści;
Metody weryfikowania informacji i treści pod
kątem spójności z celami projektu i spójności
z misją organizacji, dla której pracuje;
Oprogramowanie biurowe i komunikacyjne.









Pozyskiwad informacje z różnych źródeł –
banków danych (np. zdjęd, materiałów
ilustracyjnych czy nagrao audiowizualnych);
Stosowad optymalne zapytania
w wyszukiwarkach internetowych;
Pozyskiwad treści z poszanowaniem praw
autorskich i pokrewnych;
Dobierad metody i narzędzia katalogowania oraz
selekcjonowania informacji w zakresie
niezbędnym dla realizacji celów serwisu
internetowego;
Weryfikowad informacje i treści pod kątem
spójności z celami projektu i spójności z misją
organizacji, dla której pracuje;
Posługiwad się oprogramowaniem biurowym
i komunikacyjnym.

Z2 Redagowanie i przygotowywanie informacji i materiałów audiowizualnych do zamieszczenia
w serwisach internetowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Metody i narzędzia przetwarzania informacji;
Zasady edycji i redakcji różnych rodzajów treści;
Programy do obróbki materiałów
audiowizualnych.





Przetwarzad informacje i obsługiwad narzędzia
przetwarzania informacji dopasowane do
formatu posiadanych informacji;
Edytowad i redagowad treści zgodnie
z przyjętymi zasadami i oczekiwaniami ich
odbiorców;
Edytowad materiały audiowizualne.

Z3 Publikowanie treści w serwisach internetowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady i warunki prawne publikacji zasobów
informacji, z których korzysta w pracy;
Zasady etyczne oraz branżowe związane
z publikacją treści;
Zasady działania systemów CRM;
Język HTML;
Zasady edycji i dostosowania grafiki i materiałów
audiowizualnych do potrzeb serwisów
internetowych;
Metody osadzania grafiki i materiałów
audiowizualnych w serwisach internetowych.






9

Zamieszczad treści na serwisach
i portalach internetowych z poszanowaniem
zapisów prawnych oraz zasad etycznych;
Obsługiwad systemy CRM;
Stosowad język HTML w celu publikacji treści;
Dostosowywad grafikę i materiały audiowizualne
do potrzeb serwisów internetowych;
Osadzad grafikę i materiały audiowizualne
w serwisach internetowych.
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Z4 Optymalizowanie zawartości serwisów internetowych pod kątem wyszukiwarek
internetowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady pozycjonowania stron www
w internetowych narzędziach wyszukiwania;
Metody optymalizacji treści dla wyszukiwarek;
Zależności pomiędzy optymalizacją strony dla
8
wyszukiwarek internetowych (SEO ) a pozycją
treści w indeksie wyszukiwarek;
Zasady działania narzędzi pozwalających na
zamieszczanie reklam w internecie.

Pozycjonowad strony www w internetowych
narzędziach wyszukiwania;
Dobierad odpowiednie narzędzia i metody do
optymalizacji treści;
Optymalizowad treści serwisów internetowych
pod kątem wyszukiwarek internetowych;
Stosowad narzędzia pozwalające na
zamieszczanie reklam w internecie.





Z5 Budowanie relacji z użytkownikami serwisów internetowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady komunikacji z użytkownikami serwisów
internetowych;
Politykę organizacji w zakresie komunikacji
i budowania relacji z użytkownikami;
6
Narzędzia i metody e-marketingu (SEM );
Zasady związane z budowaniem strategii
lojalności użytkowników;
Tematykę i trendy w branży dotyczące zarówno
publikowania treści w sieci, jak i sposobów
korzystania z nich przez odbiorców.

Komunikowad się z użytkownikami serwisów,
portali i forów w sposób zachowujący standardy
etyczne;
Wdrażad, w toku komunikacji z użytkownikami,
politykę budowania relacji organizacji, dla której
pracuje;
Stosowad narzędzia i metody e-marketingu;
Stosowad zasady budowania lojalności
z użytkownikiem serwisu, portalu czy forum
internetowego;
Dostosowywad strony internetowe do trendów
dotyczących publikowania treści jak
i sposobów korzystania z nich przez odbiorców.








Z6 Moderowanie i dbanie o jakośd dyskusji na forach dyskusyjnych i portalach
społecznościowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady i prawa dotyczące ujawniania treści
internetowych i informacji na temat
użytkowników portalów i serwisów
internetowych;
Narzędzia służące moderacji;
Zasad stosownej komunikacji, w tym zasady
prawne i etyczne w zakresie prowadzenia dyskusji
na forach i portalach społecznościowych;
Właściwości techniczne komunikatorów i innych
programów oraz kanałów, na których odbywa się
komunikacja z użytkownikiem.
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Inicjowad i prowadzid dyskusję na portalu
społecznościowym z zachowaniem zasad
prawnych, etycznych oraz z poszanowaniem
godności użytkowników;
Stosowad programy i narzędzia służące
moderacji;
Rozpoznawad i usuwad lub modyfikowad treści
niezgodne z obowiązującymi przepisami
i zasadami obowiązującymi w danej
organizacji;
Rozpoznawad i rozwiązywad podstawowe
problemy techniczne związane z kanałami
komunikacji z użytkownikiem.
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3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie menedżer zawartości serwisów internetowych powinien mied kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za wykorzystanie i przetworzenie pozyskanych treści oraz za
pozostałe działania własne i zespołu, w którym pracuje.
Podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie organizowania procesu pozyskania
i przetwarzania treści w trakcie generowania zawartości serwisów internetowych.
Dokonywania oceny działao własnych oraz specjalistów, z którymi współpracuje, podczas
pozyskiwania i publikowania informacji i materiałów audiowizualnych.
Stosowania i upowszechniania wzorców właściwego postępowania w trakcie zarządzania
zawartością serwisów internetowych.
Przyjmowania odpowiedzialności za decyzje związane z utrzymywaniem relacji z użytkownikami
serwisów i portali internetowych.
Kierowania się zasadami etyki, poszanowania godności i niedyskryminowania użytkowników
serwisów, portali oraz forów, za których moderację jest odpowiedzialny.
Podnoszenia własnej wiedzy o nowych technikach i narzędziach służących do pozyskiwania,
edytowania i publikowania treści w serwisach internetowych.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mied 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
menedżer zawartości serwisów internetowych.

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 menedżer zawartości serwisów internetowych

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie menedżer zawartości serwisów internetowych,
w aktualnej sytuacji prawnej (2018 r.), nie mają bezpośredniego odniesienia do poziomów
kwalifikacji w Polskiej Ramie Kwalifikacji/Sektorowej Ramie 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
Menedżer zawartości serwisów internetowych może zarówno byd etatowym pracownikiem
organizacji, jak i usługodawcą/zleceniobiorcą działającym na zlecenie bez stałego stosunku pracy
z firmą, instytucją lub organizacją zlecającą zarządzanie zawartością serwisów internetowych.
Praca menedżera serwisów internetowych jest wykorzystywana w organizacjach korzystających
z serwisów internetowych oraz wykorzystujących lub posiadających portale społecznościowe.
Obecnie (2018 r.) zapotrzebowania na pracowników związanych z zarządzaniem serwisami
internetowymi stale rośnie, w związku z tym na rynku pracy dostępnych jest dużo ofert pracy w tym
zawodzie.
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.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
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
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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
W 2018 roku w ramach edukacji formalnej nie oferowano kształcenia w zawodzie menedżer
zawartości serwisów internetowych.
W tym zawodzie pracują najczęściej absolwenci szkół wyższych na kierunkach społecznych
i humanistycznych (ekonomia, zarządzanie i marketing, filologia, dziennikarstwo) oraz kierunkach
ścisłych (informatyka, matematyka).
Szkolenie
Szkolenie w zawodzie menedżer zawartości serwisów internetowych prowadzone jest przez
pracodawców oraz organizacje branżowe w ramach edukacji pozaformalnej.
Szkolenia przeważnie obejmują umiejętności techniczne w zakresie posługiwania się językami
programowania oraz wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu i edycji tekstów.
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
Średnie zarobki menedżera zawartości serwisów internetowych to 4600 zł brutto (2018 r.). Typowe
zarobki w tym zawodzie wahają się w granicach od 3200 zł do ok. 5500 zł brutto. Wysokośd zarobków
zależy od wielu czynników, takich jak między innymi:
 miejsce pracy,
 doświadczenie zawodowe,
 posiadane certyfikaty,
 branża, w jakiej działa firma lub organizacja.
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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
Brak jest istotnych przeciwwskazao do wykonywania pracy menedżera zawartości serwisów
internetowych przez osoby niepełnosprawne.
Warunkiem niezbędnym zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jest identyfikacja indywidualnych
barier i dostosowanie pod względem technicznym i organizacyjnym warunków środowiska oraz
stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją kooczyn dolnych (05-R), w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
 z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli wada wzroku może byd skorygowana
odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 słabo słyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L), pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej
pomocy technicznej oraz po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadao, identyfikacji
indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska i stanowiska pracy.
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
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
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzieo: 30.06.2018 r.







Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119
z 4.05.2016, s. 1).
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).
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:



Beasley M.: UX i analiza ruchu w sieci. Praktyczny poradnik. Wydawnictwo Helion, Warszawa
2014.
Makaruk M.: Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to się robi. Helion, Warszawa
2009.

Zasoby internetowe *dostęp: 10.07.2018]:








Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informacje o wymaganych kompetencjach i zadaniach zawodowych:
http://www.wirtualnemedia.pl
Informacje o wymaganych kompetencjach i zadaniach zawodowych:
http://www.marketingwpraktyce.pl
Raporty płacowe: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-specjalista-ds-sprzedazy
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
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
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7. SŁOWNIK POJĘD
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.

Kompetencje
kluczowe

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.

Kompetencja
zawodowa
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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.

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.
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Zawód

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.

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

Źródło

1

Chmura

To rodzaj usługi, który polega na przechowywaniu
danych na serwerze usługodawcy, który daje
klientowi stały dostęp do jego zawartości. Dane te to
najczęściej multimedia, zdjęcia, filmy, ale także
oprogramowanie, wirtualny sprzęt i bazy danych.

https://pruski.komorkomania
.pl/33302,czym-jest-chmurainternetowa-i-jak-dziala
*dostęp: 10.07.2018+

2

Formularz HTML

Specjalna konstrukcja języka HTML, dzięki której
przeglądarka stron internetowych generuje zestaw
elementów kontrolnych, pozwalających
użytkownikowi na wprowadzanie danych
i podejmowanie działao typu wybór elementu z listy
rozwijanej, kliknięcie przycisku itp.

http://webmaster.helion.pl/i
ndex.php/php-obslugaformularzy
*dostęp: 10.07.2018+

3

Infografika

Inaczej wizualizacja danych. Zadaniem infografiki jest
przekazanie treści w sposób jak najbardziej jasny
i czytelny. Infografiki znajdują zastosowanie
wszędzie tam, gdzie trzeba przedstawid
skomplikowane bądź obszerne treści. Służą temu
obrazy, wykresy, diagramy, kolory i słowa.

http://www.akademiaproduk
cji.pl/infografika
*dostęp: 10.07.2018+

4

Język HTML

HTML (ang. HyperText 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. Dzięki językowi HTML
można dodawad do tekstu akapity, hiperłącza,
nagłówki, pliki graficzne czy multimedialne oraz
formularze. HTML określa także, jak dokument
będzie wyglądał w przeglądarce internetowej.

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

5

Lokalny system
komputerowy

Local Area Network to najmniej rozległa postad
systemów i sieci komputerowych, zazwyczaj
ograniczonych do jednego budynku, organizacji
i instytucji.

http://siecilo7.blogspot.com/
p/wyjasnij-pojecia-lan-manwan-wlan.html
*dostęp: 10.07.2018+

6

Marketing
w wyszukiwarkach
internetowych (Search
Engine Marketing –
SEM)

Search Engine Marketing, czyli marketing
w wyszukiwarkach. Jest to szersze pojęcie niż SEO,
które jest składnikiem SEM, ale pod pojęciem SEM
mieszczą się również płatne reklamy
w wyszukiwarkach, m.in. za pośrednictwem AdWords.

https://www.liczysiecontent.
pl/slowniczek-pojec-contentmarketingowych
*dostęp: 10.07.2018+

7

Moderowanie

To czuwanie nad właściwym przebiegiem dyskusji,
w tym jej zgodności z przepisami i zasadami
współżycia społecznego. Moderowanie polega na
sterowaniu i kierowaniu dyskusją w taki sposób, aby
łagodzid napięcia pomiędzy użytkownikami serwisu.

https://sjp.pl/moderowa%C4
%87
*dostęp: 10.07.2018+
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8

Optymalizacja
wyszukiwania stron
(Search Engine
Optimization – SEO)

Ang: Search Engine Optimization, działania
podejmowane w celu osiągnięcia przez daną stronę
internetową jak najwyższej pozycji w organicznych
wynikach wyszukiwania dla konkretnych słów
kluczowych. Do optymalizacji stron zalicza się
czynności związane ze zmianami wyglądu serwisu, na
przykład treści na stronie oraz te związane ze
zmianami w kodzie strony.

https://www.eactive.pl/pozy
cjonowaniestron/pozycjonowanie-i-seoto-dwa-rozne-pojecia
*dostęp: 10.07.2018+

9

Portal społecznościowy

Rodzaj witryny internetowej, w której użytkownicy
mogą tworzyd swoje profile *patrz: profil+ skupiającej
użytkowników i pozwalającej publikowad im treści,
zdjęcia, materiały multimedialne i komunikowad się.
Przykłady: Facebook, Instagram.

https://sjp.pwn.pl/sjp/serwisspolecznosciowy;5579205.html
*dostęp: 10.07.2018+

10

Pozycjonowanie

Jest procesem, na który składają się wszystkie
działania (również wspomniana optymalizacja), które
mają umożliwid danej stronie internetowej
osiągnięcie jak najlepszej (czyli jak najwyższej
i stabilnej) pozycji w wyszukiwarkach po wpisaniu
konkretnej frazy.

https://www.eactive.pl/pozy
cjonowaniestron/pozycjonowanie-i-seoto-dwa-rozne-pojecia
*dostęp: 10.07.2018+

11

Przenośny nośnik
pamięci

Przenośny nośnik pamięci to niewielki, łatwy do
przenoszenia przedmiot umożliwiający fizyczne
zapisanie danego rodzaju informacji i z którego
możliwe jest późniejsze odczytanie tej informacji.
Typowe przenośne nośniki pamięci to: płyty
CD/DVD, pamięci USB, karty pamięci, przenośne
dyski.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.akademiakomp
utronik.pl/artykul/rodzajezewnetrznych-nosnikowdanych
*dostęp: 10.07.2018+

12

Skryptowy język
programowania
(Hypertext
Preprocessor – PHP)

Hypertext Preprocessor, dawniej Personal Home
Page to skryptowy język programowania służący do
generowania stron internetowych i budowania
aplikacji internetowych w czasie rzeczywistym.

http://php.net/manual/pl/fu
nctions.user-defined.php
*dostęp: 10.07.2018+

13

System archiwizacji
plików

Oprogramowanie i zespół procedur dotyczących
przenoszenia plików na (najczęściej zewnętrzne)
pamięci masowe w celu ich długotrwałego
i bezpiecznego przechowywania.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.zpcir.ict.pwr.wro
c.pl/~witold/unixintro/bkupin
tro_d.pdf
*dostęp: 10.07.2018+

14

System zarządzania
treścią (CMS)

System zarządzania treścią (ang. Content
Management System). Zazwyczaj jest to program lub
strona internetowa, posiadająca panel
administracyjny, który pozwala na samodzielne
zmienianie treści strony internetowej, często bez
znajomości języka programowania.

https://sukcesstrony.pl/coto-jest-cms
*dostęp: 10.07.2018+

15

Systemy zarządzania
relacjami z klientami
(Customer Relationship
Managment – CRM)

Oprogramowanie CRM (ang. Customer Relationship
Managment) to technologia wspomagająca
zarządzanie relacjami z klientami. Jest to miejsce,
gdzie przechowywane są wszystkie informacje
o klientach, partnerach, dostawcach i wszystkich,
którzy w jakikolwiek sposób związani są
z przedsiębiorstwem. Dzięki takiemu rozwiązaniu
w łatwy sposób można sprawdzid historię klienta,
zarządzad korespondencją, przygotowad i wysład
oferty, wybrad najbardziej opłacalnych klientów,
zorganizowad pracę handlowców.

https://www.gonetcrm.pl/crm
*dostęp: 10.07.2018+

16

Telepraca

Praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy,
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.

https://kadry.infor.pl/zatrudn
ienie/telepraca/730863,Telep
raca-definicja.html
*dostęp: 10.07.2018+
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Zawartośd serwisu

Treśd upubliczniania na stronie lub za pomocą
mediów społecznościowych.

https://www.liczysiecontent.
pl/slowniczek-pojec-contentmarketingowych
*dostęp: 10.07.2018+

18

Zespół cieśni
nadgarstka (ZCN)

Zaburzenie funkcji nerwu pośrodkowego
w następstwie przewlekłego ucisku. Jego rozwojowi
sprzyja przeciążenie ręki wykonywaniem
powtarzających się czynności.

http://www.poradnikzdrowie
.pl/zdrowie/kregoslup/zespol
-ciesni-nadgarstka-objawyleczenierehabilitacja_40432.html
*dostęp: 10.07.2018]
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www.psz.praca.gov.pl

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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