Opinia w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia
Dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie: technik informatyk (351203)
Wnioskująca szkoła: Pomorskie Szkoły Rzemiosł – Szkoła Policealna Nr 1 w Gdańsku
Informacje uzupełniające o rynku pracy
1. W województwie pomorskim kształcenie w zawodzie technik informatyk realizuje 61 placówek,
w tym w:
Gdańsku: Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Energetycznych, Pomorskie Szkoły Rzemiosł,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz "AKADEMIA" Pomorskie Centrum
Edukacyjne, Gdańska Szkoła Policealna, NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych,
Policealna Szkoła Informatyki "Żak" w Gdańsku, Technikum TEB Edukacja, Zaoczna Policealna
Szkoła "COSINUS" w Gdańsku, Blue Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych;
Gdyni: Zespół Szkół Chłodniczych I Elektronicznych, Technikum TEB Edukacja, Policealna
Szkoła TEB Edukacja, Policealna Szkoła Informatyki "ŻAK", NOVA Policealna Szkoła
Zawodowa dla Dorosłych, Policealna Szkoła Dla Dorosłych "COSINUS PLUS";
Sopocie: Zespół Szkół Handlowych.
2. Liczba uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk w województwie pomorskim jest
na relatywnie wysokim poziomie, pomimo, że z roku na rok widoczny jest jej nieznaczny spadek.
Ponadto w roku szkolnym 2015/16, w porównaniu do wcześniejszego liczba absolwentów powinna
wzrosnąć, gdyż w ostatnich klasach techników kształci się 814 uczniów, natomiast szkół
policealnych 205 osób.
Rok szkolny
Liczba uczniów
Liczba absolwentów
2013/14
5299
1221
2014/15
5031
707
2015/16
4826
Źródło: System Informacji Oświatowej.

3. W zawodzie technik informatyk liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie pomorskim
znacznie przewyższała liczbę zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. W zawodzie
tym rejestrowała się także relatywnie duża liczba absolwentów (do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki),
którzy stanowili w 2013 i 2014 r. 22%, a w I półroczu 2015 r. 16% ogółu rejestrujących się
bezrobotnych. W Trójmieście, podobnie jak w województwie pomorskim, liczba rejestracji
bezrobotnych była większa od liczby ofert pracy.
Rok

Bezrobotni
rejestrujący się

2013
2014
I półrocze 2015

974
901
372

2013
2014
I półrocze 2015

194
160
71

Bezrobotni absolwenci rejestrujący się
(do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki)

Wolne miejsca pracy
i aktywizacji
zawodowej

województwo pomorskie
219
200
60
Trójmiasto
29
20
8

96
131
53
23
27
11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01, Załącznik 3.

4. W 2014 r. powiatowe urzędy pracy w Gdańsku, Gdyni, Lęborku, Słupsku i Kartuzach przeszkoliły
92 osoby w zakresie grafiki komputerowej, program AUTOCAD, Excel, Corel Draw na potrzeby DTP
i Internetu, ADOBE INDESIGN i ADOBE PHOTOSHOP na potrzeby DTP i Internetu
oraz projektowania stron internetowych i na programistę front-end developer, back-end developer.
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5. W Barometrze zawodów województwa pomorskiego na 2016 r. prognozuje się, że technicy
informatycy będą grupą nadwyżkową w województwie pomorskim, Gdyni i Sopocie (popyt
na pracowników powinien być niższy niż ich podaż), natomiast deficytową w Gdańsku (popyt
na pracowników powinien być wyższy niż ich podaż). Ponadto w Gdańsku może wystąpić wzrost
zapotrzebowania na pracowników z powyższej grupy zawodów. W Gdyni w ramach badania
odnotowano także uwagę, że na rynek napływają absolwenci w zawodzie technik informatyk, którzy
często podjęli nietrafną decyzję o wyborze zawodu.
6. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia na posiedzeniach w dniach 4 lutego 2013 r. i 31 marca
2014 r. pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie technik informatyk
(351203) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie i Zespole Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.
7. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Gdańsku pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunku technik
informatyk (351203) w Pomorskich Szkołach Rzemiosł – Szkole Policealnej Nr 1 w Gdańsku.
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Barometr zawodów jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą relacji między popytem a podażą pracy oraz zmian zapotrzebowania
na wybrane zawody na regionalnym rynku pracy. Na potrzeby badania Barometr zawodów opracowywana została klasyfikacja zawodów,
która jest uaktualniana raz w roku. Metodologia badania została wypracowana w Szwecji i Finlandii, a od 2009 r. wykorzystywana jest
do tworzenia Barometru zawodów dla województwa małopolskiego. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w 2015 r. Barometr
zawodów jest wdrażany we wszystkich województwach w Polsce.
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