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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Architekt stron internetowych 251301

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Projektant stron internetowych.
Web designer.
Webmaster.

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


2513 Web and multimedia developers.

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,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Jakub Bieszke – HS PARTNER Jakub Bieszke, Gdańsk.
Jolanta Dzieślewska – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
Włodzimierz Walkusz – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Wojciech Gostomski – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Ewa Jasińska – Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu, Radom.
Walerian Majewski – SOLIDE Walerian Majewski, Reda.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Bernard Kubiak – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia.
Tomasz Magnowski – Zespół Szkół Technicznych w Radomiu, Radom.
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Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Architekt stron internetowych tworzy strukturę serwisu internetowego14, opracowuje systemy
nawigacyjne15 i wyszukiwawcze16 ze szczególnym uwzględnieniem celu działania serwisu i potrzeb
użytkowników końcowych, zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Architekt stron internetowych zajmuje się projektowaniem serwisów internetowych11,
analizowaniem wyników badań dotyczących potrzeb klienta i ruchu na stronach internetowych.
Architekt stron internetowych testuje serwisy w zakresie ich przejrzystości, możliwości wyszukiwania
informacji, łatwości korzystania. Zajmuje się również publikowaniem cyfrowym, edytowaniem treści
zamieszczanych w serwisie internetowym, wyszukiwaniem i oceną informacji elektronicznej.
Analizuje istniejące rozwiązania serwisów internetowych i może je wykorzystywać jako wzorce.
Sposoby wykonywania pracy
Architekt stron internetowych w trakcie wykonywania pracy m.in:
 określa cel tworzenia strony internetowej,
 określa grupę odbiorców,
 identyfikuje i analizuje potrzeby odbiorców,
 pozyskuje i analizuje wymagania określone przez zleceniodawcę, dotyczące treści
i funkcjonalności strony,
 tworzy zawartości stron,
 tworzy strukturę serwisu, projektuje szablony, formularze umieszczane na stronach
uwzględniając istniejące i przyszłe możliwości techniczne i biznesowe,
 projektuje układ elementów na stronie,
 koordynuje współpracę między grafikami, programistami, testerami,
 planuje zmiany w zakresie treści i struktury, tak by serwis internetowy został dostosowany do
aktualnych potrzeb użytkowników,
 opracowuje systemy nawigacyjne i wyszukiwawcze,
 dba o estetykę i wizualną spójność serwisu internetowego,
 testuje użyteczność serwisu i interfejsów użytkownika4 oraz optymalizuje strony pod kątem
wyszukiwarek (SEO10) na podstawie własnych i obcych doświadczeń.
Architekt stron internetowych kontaktuje się ze zleceniodawcą oraz członkami organizacji, dla której
pracuje (np. ze specjalistami odpowiedzialnymi za obszar informatyki).
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Architekt stron internetowych pracuje w pomieszczeniu biurowym, które może mieć charakter:
 przestrzeni otwartej, tzw. open space6,
 jedno- lub kilkuosobowych pokoi, gabinetów.
Są to zazwyczaj pomieszczenia klimatyzowane, o sztucznym oświetleniu, wyposażone w stanowiska
komputerowe i niezbędną infrastrukturę. Architekt stron internetowych może również wykonywać
swoją pracę we własnym domu lub u klienta.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Architekt stron internetowych w działalności zawodowej wykorzystuje:
 zestaw komputerowy (komputer, peryferia8, system operacyjny) z dostępem do internetu,
 oprogramowanie biurowe,
 środki łączności (telefon, faks, komunikator),
 dostęp do sieci komputerowej,
 oprogramowanie do projektowania stron internetowych,
 oprogramowanie graficzne,
 edytory stron internetowych2,
 oprogramowanie do tworzenia dokumentacji,
 narzędzia do analizy ruchu na stronach internetowych,
 narzędzia wspomagające utrzymanie standardów zarządzania usługami IT, projektami
(np. narzędzia do zarządzania incydentami3, zmianami, zadaniami) zgodnie z bieżącą i przyszłą
sztuką tworzenia serwisów.
Organizacja pracy
Architekt stron internetowych może być zatrudniony w ramach umowy o pracę, ale także w oparciu
o umowę o dzieło, zlecenia czy kontrakt. Architekt stron internetowych może również pracować jako
tzw. freelancer, realizując projekty na zlecenie. Wykonywanie zadań zawodowych przez architekta
stron internetowych zatrudnionego w ramach umowy o pracę zwykle odbywa się
w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy w dni robocze. W przypadku innej formy
zatrudnienia architekt stron internetowych sam organizuje i planuje pracę, zgodnie z własnym
grafikiem, planem działania.
Praca w zawodzie architekt stron internetowych najczęściej wymaga stałych kontaktów z klientem,
wyjazdów służbowych. Pracownik może pracować zdalnie, korzystać z tele- i wideokonferencji. Praca
architekta stron internetowych wymaga współpracy z innymi specjalistami, np. z:
 grafikami komputerowymi,
 administratorami baz danych,
 projektantami stron internetowych,
 programistami,
 testerami.
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Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Osoba pracująca jako architekt stron internetowych narażona jest na:
 przeciążenia układu mięśniowo-kostnego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas
długotrwałej pracy przy komputerze, prowadzące do:
 zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
 wad postawy,
 zmian w układzie kostno-stawowym nadgarstka;
 przeciążenia narządu wzroku spowodowane intensywną i długotrwałą pracą przy komputerze,
złym lub niewłaściwym sztucznym oświetleniem pomieszczeń, powodujące:
 osłabienie wzroku,
 ból, łzawienie oczu;
 obciążenia nerwowo-psychiczne spowodowane pracą pod presją czasu, powodujące:
 stres,
 nerwicę.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód architekt stron internetowych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość widzenia,
 ostrość słuchu,
 rozróżnianie barw,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 logiczne myślenie,
 twórcze myślenie,
 dobra pamięć,
 podzielność uwagi,
 predyspozycje do współpracy i współdziałania,
 zdolność pracy w szybkim tempie,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;
w kategorii cech osobowościowych
 zainteresowania rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 rzetelność,
 dokładność,
 dociekliwość,
 odporność na stres,
 cierpliwość,
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 łatwość przyswajania wiedzy,
 łatwość nawiązywania kontaktów,
 gotowość do ustawicznego uczenia się.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu architekt stron internetowych są poważne wady
wzroku, które utrudniają pracę przy komputerze, niesprawność kończyn górnych, wybrane wady
i choroby kręgosłupa z uwagi na długotrwałą pracę w pozycji siedzącej. Ze względu na częste
kontakty ze zleceniodawcą istotny jest dobry słuch oraz sprawny aparat mowy.
Praca architekta stron internetowych pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich.
Występuje w niej również obciążenie umysłowe związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniem
problemów, podejmowaniem decyzji.
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 architekt stron internetowych preferowane jest wykształcenie wyższe
I stopnia. Zawód może być wykonywany również przez osoby posiadające wykształcenie średnie,
posiadające wiedzę z zakresu przetwarzania informacji i tworzenia stron internetowych. Jednakże
zdecydowanie preferowane są studia kierunkowe co najmniej I stopnia oraz studia podyplomowe
dotyczące architektury informacji, publikowania cyfrowego i sieciowego, zarządzania informacją.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
W zawodzie architekt stron internetowych nie jest wymagane posiadanie tytułów zawodowych,
kwalifikacji i szczególnych uprawnień, jednakże podjęcie pracy w tym zawodzie ułatwiają:






dyplomy uczelni wyższych i studiów podyplomowych z zakresu architektury informacji,
publikowania cyfrowego i sieciowego, zarządzania informacją,
certyfikaty potwierdzające bardzo dobrą znajomość obsługi komputera,
certyfikaty potwierdzające znajomość specjalistycznego oprogramowania,
certyfikaty i świadectwa potwierdzające ukończenie szkoleń i warsztatów z zakresu
przetwarzania i udostępniania informacji,
certyfikaty znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie
ze zrozumieniem.
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
Architekt stron internetowych pogłębiając wiedzę na temat zarządzania zespołami i projektami
informatycznymi może pełnić funkcje:
 kierownika zespołów,
 kierownika projektów.
Architekt stron internetowych swoje kwalifikacje może podnosić poprzez:
 zdobywanie certyfikatów na szkoleniach specjalistycznych,
 udział w targach i konferencjach tematycznych,
 kontynuację nauki na studiach podyplomowych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Potwierdzeniem kompetencji w zawodzie architekt stron internetowych są dyplomy uczelni
wyższych z zakresu architektury informacji, publikowania cyfrowego i sieciowego, zarządzania
informacją oraz certyfikaty ukończenia szkoleń i kursów, wydawane przez firmy szkoleniowe. Inną
formą potwierdzenia kompetencji w zawodzie mogą być: portfolio zaprojektowanych stron oraz
rekomendacje wydawane przez zleceniodawców.
Więcej informacji można uzyskać 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 architekt stron internetowych może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych
Programista aplikacji mobilnych
Administrator stron internetowych
Projektant stron internetowych (webmaster)

Kod zawodu
251302
251303
252903
351401
351404

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie architekt stron internetowych wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Definiowanie celów oraz grupy odbiorców serwisu internetowego.
Z2 Organizowanie i opisywanie wizerunku marki w sieci18.
Z3 Planowanie struktury serwisu internetowego z uwzględnieniem jego celów.
Z4 Opracowywanie sposobu organizacji zawartości serwisu internetowego, wykorzystywanego
nazewnictwa oraz zasad graficznej prezentacji treści.
Z5 Określanie sposobów nawigowania serwisu internetowego.
Z6 Opracowywanie systemu wyszukiwawczego serwisu internetowego.
Z7 Analizowanie i zarządzanie zachowaniami użytkowników w nawigacji i poszukiwaniu informacji.
Z8 Przeprowadzanie audytów użyteczności i ocena realizacji celu działania serwisu internetowego.

8

INFORMACJA O ZAWODZIE – Architekt stron internetowych 251301

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Projektowanie architektury serwisu internetowego
Kompetencja zawodowa Kz1: Projektowanie architektury serwisu internetowego obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Definiowanie celów oraz grupy odbiorców serwisu internetowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Sposoby pozyskiwania informacji w zakresie
określenia celów serwisu internetowego;
Rodzaje oraz zasady formułowania wymagań
dotyczących serwisu internetowego;
Zasady dokumentowania wymagań dotyczących
serwisu internetowego;
Podstawowe zagadnienia z zakresu
diagnozowania, oceny, opisu potrzeb i zachowań
informacyjnych użytkowników;
Metody i formy przekazywania informacji
różnym grupom odbiorców;
Funkcjonalności, które mają być zrealizowane
z wykorzystaniem serwisu internetowego.









Pozyskiwać i analizować informacje w zakresie
określenia celów serwisu internetowego;
Określać cel serwisu internetowego;
Definiować grupę odbiorców serwisu
internetowego;
Dokumentować wymagania zleceniodawcy
dotyczące serwisu internetowego;
Określać potrzeby i zachowania informacyjne
użytkowników;
Określać metodę i formę przekazywania
informacji związanej z tematyką serwisu
internetowego z uwzględnieniem grupy
docelowej;
Określać funkcjonalności dostępne z poziomu
serwisu internetowego.

Z2 Organizowanie i opisywanie wizerunku marki w sieci
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Sposoby organizowania i opisywania wizerunku
marki w sieci;
Zasady wykorzystania internetu w promowaniu
marki;
Cel obecności marki w sieci.




Organizować wizerunek marki w sieci
korzystając m.in. ze stron internetowych, forów
dyskusyjnych;
Promować markę z wykorzystaniem internetu;
Realizować cel obecności marki w sieci.

Z3 Planowanie struktury serwisu internetowego z uwzględnieniem jego celów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady budowy struktury stron internetowych;
Aktualne trendy w projektowaniu struktury
stron internetowych;
Technologię składu strony internetowej;
Narzędzia prezentacji treści internetowych.




Planować strukturę strony internetowej;
Projektować strukturę strony z uwzględnieniem
aktualnych trendów;
Wykorzystywać technologię składu serwisu
internetowego;
Używać narzędzi prezentacji treści
internetowych.

Z4 Opracowywanie sposobu organizacji zawartości serwisu internetowego, wykorzystywanego
nazewnictwa oraz zasad graficznej prezentacji treści
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






Techniki projektowania struktury informacji
12
17
(mapa strony, sortowanie kart , wireframe ,

9

Projektować strukturę informacji;
Dokonywać kategoryzacji informacji;
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prototyp);
Zasady grupowania informacji w kategorie;
9
Sposoby reprezentowania informacji ;
Narzędzia i programy wykorzystywane
5
w projektowaniu layoutów ;
Elementy, z jakich składa się strona internetowa;
Zasady optymalizacji wybranych elementów
graficznych wykorzystywanych w składzie
strony;
Trendy w projektowaniu stron internetowych;
Prawa autorskie i własności intelektualnej.






Określać sposób reprezentowania informacji
w celu efektywnego komunikowania;
Używać programów graficznych do wizualnego
przedstawienia założeń strony;
Projektować funkcjonalnie i estetycznie
poszczególne elementy strony internetowej;
Wykorzystywać aktualne trendy w procesie
projektowania stron internetowych;
Weryfikować prawa autorskie otrzymanych
materiałów.

Z5 Określanie sposobów nawigowania serwisu internetowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady poruszania się między elementami
serwisu internetowego;
Sposoby przeglądania informacji;
Metody nawigowania;
Trendy w sposobach nawigowania serwisu.




Określać sposób poruszania się między
elementami serwisu internetowego;
Wykorzystywać sposoby przeglądania informacji
w projektowaniu serwisu internetowego;
Wykorzystywać metody nawigowania zgodnie
z obowiązującymi trendami w projektowaniu
serwisu internetowego.

Z6 Opracowywanie systemu wyszukiwawczego serwisu internetowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Problematykę związaną z architekturą źródeł
informacji, a w szczególności bazami danych,
serwisami internetowymi oraz systemami
i językami informacyjno-wyszukiwawczymi;
Metody wyszukiwania informacji;
Sposoby prezentowania wyników wyszukiwania;
Możliwości gromadzenia informacji
prezentowanych w serwisie internetowym.




Określać sposób wyszukiwania informacji;
7
Określać parametry wyszukiwania informacji;
Określać sposób prezentacji wyników
wyszukiwania;
Określać sposób gromadzenia informacji;
Określać źródło informacji prezentowanej
na stronie internetowej.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Weryfikowanie architektury serwisu internetowego
Kompetencja zawodowa Kz2: Weryfikowanie architektury serwisu internetowego obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z7 Analizowanie i zarządzanie zachowaniami użytkowników w nawigacji i poszukiwaniu
informacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Metody zarządzania zachowaniem
użytkowników na stronie internetowej;
Metody testowania systemu nawigacji
i wyszukiwania;
Metody testowania stron internetowych;
Zasady wsparcia użytkownika w dotarciu
do informacji poszukiwanych na stronie
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Wykorzystywać metody zarządzania
zachowaniem użytkowników na stronie
internetowej;
Opracowywać testy systemu nawigacji
i wyszukiwania;
Opracowywać testy użytkowe strony
internetowej;
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internetowej;
Zasady modyfikacji systemów nawigacji,
wyszukiwania, nazewnictwa w celu osiągnięcia
oczekiwanego zachowania użytkowników;
Zasady modyfikacji oprogramowania
obsługującego stronę internetową.






Gromadzić informację zwrotną od
użytkowników w fazie testów;
Analizować informację zwrotną od
użytkowników w fazie testów;
Modyfikować systemy nawigacji, wyszukiwania,
nazewnictwa w celu osiągnięcia oczekiwanego
zachowania użytkowników;
Identyfikować konieczne modyfikacje dotyczące
oprogramowania obsługującego stronę
internetową.

Z8 Przeprowadzanie audytów użyteczności i ocena realizacji celu działania serwisu
internetowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Metody monitorowania satysfakcji
użytkowników w odniesieniu do celów serwisu
internetowego;
Pojęcia związane z mierzeniem użyteczności
strony internetowej oraz zasady ich
wykorzystywania;
Cel działania strony internetowej;
Wymagania funkcjonalne oprogramowania
obsługującego serwis internetowy.






Zbierać informacje o satysfakcji użytkowników
serwisu internetowego;
Analizować informację zwrotną
od użytkowników korzystających ze strony
internetowej;
Wyznaczać i egzekwować cele działania danej
strony internetowej;
Modyfikować wymagania funkcjonalne
dotyczące oprogramowania obsługującego
serwis internetowy.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie architekt stron internetowych powinien posiadać kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań własnych i zespołów, w których pracuje.
Uzasadniania swoich opinii i decyzji dotyczących realizowanych zadań w zakresie tworzenia stron
internetowych.
Podejmowania samodzielnych decyzji.
Współpracowania z innymi członkami zespołu.
Dokonywania krytycznych ocen działań własnych, osób, z którymi współpracuje i organizacji,
w których uczestniczy.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową, właściwą dla obszaru informatyki.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
architekt stron internetowych.

11
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność 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 architekt stron internetowych

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

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie architekt stron internetowych nawiązują do
opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić 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
Architekt stron internetowych może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki,
w których wykorzystuje się strony internetowe, portale społecznościowe itp. Zawód ten
charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych
przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się systemy
informatyczne oraz dane przez nie gromadzone.
Architekt stron internetowych może być zatrudniony w:
 firmach, które oferują tworzenie, modernizację serwisów internetowych oraz zarządzanie nimi,
 dużych przedsiębiorstwach realizujących projekty informatyczne na własne potrzeby,
 firmach typu software house13,
 agencjach interaktywnych1,
 agencjach reklamowych,
12
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portalach i serwisach internetowych,
mediach społecznościowych,
jednostkach administracji publicznej i państwowej.

Architekt stron internetowych może także prowadzić własną działalność gospodarczą na rynku usług
informatycznych.
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 uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
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
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 edukacji zawodowej w Polsce kształcenie w zawodzie architekt
stron internetowych prowadzą uczelnie wyższe na kierunkach związanych z architekturą informacji,
publikowaniem cyfrowym i sieciowym, zarządzaniem informacją.
Szkolenie
Szkolenia dla osób pracujących w zawodzie architekt stron internetowych oferowane są przez
producentów oprogramowania oraz komercyjne firmy szkoleniowe.
Przydatne są szkolenia oferujące wiedzę m.in. z zakresu:
 przestrzeni informacyjnych,
13

INFORMACJA O ZAWODZIE – Architekt stron internetowych 251301





projektowania funkcjonalnego komunikatu wizualnego,
posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania oraz analizowania
przestrzeni informacyjnych,
wizualizacji informacji,
architektury stron internetowych.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
Istotne znaczenie ma również samokształcenie.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://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 osób pracujących w zawodzie architekt stron internetowych jest
zróżnicowane i wynosi najczęściej od 4000 zł do 8000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden
etat, a w szczególności:
 od 4000 zł do 5000 zł brutto miesięcznie dla osób, wykonujących pracę architekta
nieskomplikowanego serwisu internetowego,
 od 5000 zł do 8000 zł brutto miesięcznie na stanowiskach wymagających dodatkowych
umiejętności lub przeszkolenia, np. w zakresie różnych systemów zarządzania treścią, baz danych
i obsługi zaawansowanych mechanizmów, którymi charakteryzują się duże i rozbudowane
portale.
Zarobki osób prowadzących własną działalność gospodarczą są zmienne w czasie i bardziej
zróżnicowane. Architekci stron internetowych pracujący jako tzw. freelancerzy mogą zarobić do
kilkunastu tysięcy zł miesięcznie, w zależności od tego ile i jakich projektów realizują.
Dodatkowo poziom wynagrodzenia zależy m.in. od:
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny, z kapitałem zagranicznym),
 regionu Polski,
 umiejętności,
 doświadczenia zawodowego,
 zakresu obowiązków pracownika,
 branży, w jakiej działa pracodawca.
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Architekt stron internetowych może otrzymywać dodatkowe (pozapłacowe) profity zgodne z polityką
pracodawcy, takie jak: komputer przenośny, telefon komórkowy, prywatna opieka medyczną, karty
sportowe. Jest to popularne rozwiązanie zwłaszcza w dużych firmach branży informatycznej.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
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 architekt stron internetowych 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 kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska
w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżek i inne udogodnienia,
 z niewielką dysfunkcją narządu wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania jej szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu (03-L), w przypadku możliwości skorygowania ich
aparatem słuchowym, korzystania z tłumacza języka migowego,
 innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i in., pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być 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 mobilność wśród pracowników.
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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 dzień: 31.10.2018 r.







Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn.
zm.).
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, 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:













Aquino Ch.: Podręcznik frontendowca. The Big Nerd Ranch Guide. Wydawnictwo Helion, Gliwice
2017.
Ducket J.: JavaScript i jQuery. Interaktywne strony WWW dla każdego. Podręcznik Front-End
Developera. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.
Klekot T.: Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie
nimi. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018.
Krug S.: Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych.
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
Pearce J.: Programowanie mobilnych stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS.
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
Pieszczek S.: Joomla! 3.x. Praktyczny kurs. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.
Pokorska J.: Tworzenie stron internetowych. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
Rosenfeld L., Morville P., Arango J.: Architektura informacji w serwisach internetowych i nie
tylko. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2017.
Scott W.: WordPress dla małych firm. Proste strategie tworzenia dynamicznych witryn www.
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2017.
Smykowski T.: Podręcznik tworzenia stron internetowych na Facebooku. E-bukowo, Będzin 2013.
Walczak M.: Tworzenie nowoczesnych systemów webowych. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.
Żurawska-Mazur A, Węglarz W.: ECDL Moduł 7. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2010.
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Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:












Architektura informacji i SEO – 5 kroków, które możesz zrobić już dziś:
https://www.eactive.pl/pozycjonowanie-stron/architektura-informacji-i-seo-5-krokow-ktoremozesz-zrobic-juz-dzis
Architektura informacji stron internetowych. Kompletny przewodnik dla początkujących:
http://projektowaniestroninternetowych24.blox.pl/2011/01/Architektura-informacji-stroninternetowych.html
Architektura informacji w projektowaniu stron internetowych:
https://www.condictor.pl/poradnik/architektura-informacji-w-projektowaniu
Architektura informacji. Nowy kierunek rozwoju informacji naukowej:
http://www.ebib.pl/2002/40/skorka.php
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Etykiety na stronach internetowych: https://webroad.pl/webdesign/3841-etykiety-na-stronachinternetowych
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal informacyjny eMarketing: https://www.emarketing.pl
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT):
http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-sektora-informatycznego
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 uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień 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 ukończeniu 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 państwach. 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.
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Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność 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 zdolność 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 zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

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 (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność 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 zadań 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: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

18

INFORMACJA O ZAWODZIE – Architekt stron internetowych 251301
Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań 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 konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność 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 część lub całość 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 ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący 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 zadań 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 część 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

Agencja interaktywna

Firma tworząca strony internetowe oraz zajmująca się
kreacją wizerunku i wszelkimi formami promocji firm,
głównie przy pomocy internetu.

https://slownik.intensys.pl/defi
nicja/agencja-interaktywna
[dostęp: 31.10.2018]

2

Edytor stron
internetowych

Program komputerowy umożliwiające zapisywanie,
edytowanie kodu strony internetowej w trybie
tekstowym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pokorska J.: Tworzenie stron
internetowych. Helion, Gliwice
2013

3

Incydent

Nieplanowana przerwa w usłudze informatycznej
lub obniżenie jakości usługi informatycznej.

https://www.governica.com/In
cydent_%28ITIL%29
[dostęp: 31.10.2018]

4

Interfejs użytkownika

Część systemu operacyjnego (programu
komputerowego) odpowiedzialna za komunikowanie
się z użytkownikiem.

https://mfiles.pl/pl/index.php/
Interfejs_u%C5%BCytkownika
[dostęp 31.10.2018]
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5

Layout

Układ graficzny książki, gazety, reklamy, strony
internetowej, itp., określający rozmieszczenie
nagłówka, tekstu i ilustracji, ich wielkość, kolorystykę
i sposób wykonania.

https://sjp.pl/layout
[dostęp 31.10.2018]

6

Open space

System przestrzennej organizacji pracy biurowej
polegający na tym, że pracownicy pracują w jednym
dużym pomieszczeniu (bez podziału na pokoje
biurowe), czasem podzielonym na niewielkie boksy.

https://dobryslownik.pl/slowo/
open+space/223185
[dostęp: 31.10.2018]

7

Parametr
wyszukiwania

Informacja, na podstawie której przeszukiwane jest
źródło informacji, np. baza danych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pokorska J.: Tworzenie stron
internetowych. Helion, Gliwice
2013

8

Peryferia

Urządzenia zewnętrzne dołączone do komputera, np.
drukarka, modem, ploter, skaner, mysz.

https://pl.glosbe.com/pl/pl/pe
ryferia
[dostęp: 31.10.2018]

9

Reprezentowanie
informacji

Sposoby przedstawiania informacji, np. tekst, grafika.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pokorska J.: Tworzenie stron
internetowych. Helion, Gliwice
2013

10

SEO
(Search Engine
Optimization)

Optymalizacja stron internetowych pod kątem
wyszukiwarek internetowych. SEO to działania
podejmowane w celu osiągnięcia przez daną stronę
internetową, jak najwyższej pozycji
w niesponsorowanych wynikach wyszukiwania dla
konkretnych słów kluczowych. Optymalizacja polega
na poszukiwaniu najskuteczniejszego (pod kątem
pozycji danego serwisu internetowego) zestawu
rozwiązań dotyczących treści, kodu strony, linków
przychodzących oraz innych czynników wpływających
na ranking w wyszukiwarce.

https://www.eactive.pl/pozycj
onowaniestron/pozycjonowanie-i-seoto-dwa-rozne-pojecia
[dostęp: 31.10.2018]

11

Serwis internetowy

Zbiór stron internetowych i innych dokumentów
udostępnianych w internecie z jednego adresu
domenowego za pośrednictwem usługi www.

https://sjp.pwn.pl/sjp/serwisinternetowy;5579204.html
[dostęp 07.12.2018]

12

Sortowanie kart

Technika badawcza pozwalająca opisać, w jaki sposób
użytkownicy kategoryzują informacje pokazywane na
stronie internetowej lub w aplikacji.

http://webmade.org/artykuly/
sortowanie-kartwebusability.php
[dostęp 31.10.2018]

13

Software house

Firma przygotowująca dedykowane oprogramowanie
internetowe dla potrzeb własnych lub klientów
zewnętrznych.

https://www.mserwis.pl/softw
are-house
[dostęp: 31.10.2018]

14

Struktura serwisu
internetowego

Struktura serwisu określa jakie strony będą wchodziły
w skład serwisu i jak będą ze sobą powiązane.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pokorska J.: Tworzenie stron
internetowych. Helion, Gliwice
2013

15

System nawigacyjny

Metody przemieszczania się między stronami
składowymi serwisu internetowego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pokorska J.: Tworzenie stron
internetowych. Helion, Gliwice
2013

16

System
wyszukiwawczy

Sposób przeszukiwania informacji zgromadzonych
w ramach serwisu internetowego, np. podawanie
słów kluczowych, ciągów znaków.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pokorska J.: Tworzenie stron
internetowych. Helion, Gliwice
2013
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Wireframe

Szablon strony internetowej lub aplikacji, szkic, który
powstaje podczas jej projektowania. Wireframe
pokazuje za pomocą prostych schematów jak zostaną
rozmieszczone elementy na stronie internetowej
(np. menu, zakładki, treść strony, materiały typu
wideo, itp.).

https://www.islownik.pl/22686,wireframe
[dostęp 31.10.2018]

18

Wizerunek marki
w sieci

Zbiór działań mających na celu budowanie wizerunku
marki w sieci, pozyskiwanie klientów oraz
zbudowanie spójnego przekazu marketingowego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pokorska J.: Tworzenie stron
internetowych. Helion, Gliwice
2013
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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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