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4 Dobry wybór studiów IT
Zazdroszczę trochę ludziom, którzy dziś stoją
przed wyborem ścieżki zawodowej – tak wiele
mają możliwości. Studia IT, do których podjęcia
zachęcamy na kolejnych stronach raportu „Gdzie na
studia IT. Rekrutacja 2013–2014”, to oferta kilkuset
specjalizacji na kilkudziesięciu kierunkach.

6 Specjaliści na zamówienie
Na program dofinansowania kierunków studiów
kształcących absolwentów, którzy będą pracowali
w strategicznych dla rozwoju kraju branżach,
przewidziano w tym roku 300 mln zł.
8 Szlifowanie diamentów
Najlepsza uczelnia techniczna w Polsce oferuje
studia na kierunku informatyka na trzech
wydziałach. O zaletach studiowania informatyki na
Politechnice Warszawskiej rozmawiam z dyrektorem
i pracownikami Instytutu Informatyki na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI).
12 Kierunki IT według „Perspektyw”
Jak co roku Fundacja Perspektywy przygotowała
ranking studiów, w którym wyróżniła również
kierunki IT: informatykę, informatykę stosowaną,
techniczne zastosowanie internetu, teleinformatykę
oraz informatykę przemysłową.
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16 Przyszłościowe zawody informatyczne
Kiedy kilka lat temu syn moich przyjaciół na pytanie,
czym zajmie się w przyszłości, odpowiedział,
że będzie testował gry komputerowe, nam,
przedstawicielom pokolenia, które pamięta jeszcze
linotypy i pagery, nie mieściło się to w głowie.
Obecnie tester jakości to jeden z najdynamiczniej
rozwijających się zawodów.
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14 Jak znaleźć dobrą pracę
Rynek pracy jest trudny, ale informatycy mogą
spać spokojnie. Ofert pracy nie ubywa, a rozwój
technologii oraz informatyzacja kolejnych dziedzin
życia sprawiają, że wzrasta zapotrzebowanie
na specjalistów. Jednak rosną też wobec nich
wymagania. Liczą się nie tylko umiejętności
zawodowe, ale także zaangażowanie i kompetencje
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22 Czym skorupka za młodu nasiąknie…
Na rozpoczęcie przygody z informatyką nigdy nie jest
za wcześnie. Doświadczenia Warszawskiej Wyższej
Szkoły Informatyki oraz firmy Comarch pokazują, jak
dobre rezultaty przynosi rozwijanie zainteresowań
technicznych uczniów.
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Dobry wybór studiów IT
Szczerze mówiąc, zazdroszczę trochę ludziom, którzy dziś stoją przed wyborem ścieżki zawodowej. Nie tylko dlatego, że są młodzi i wszystko, co najlepsze jeszcze przed nimi, ale również dlatego, że tak wiele mają możliwości.
Studia IT, do których podjęcia zachęcamy na kolejnych stronach raportu
„Gdzie na studia IT. Rekrutacja 2013-2014”, to oferta kilkuset specjalizacji
na kilkudziesięciu kierunkach.
Nie jest to jeszcze oferta pełna, ale może stanowić rodzaj przewodnika,
informacji o tym, jakie studia, gdzie można wybrać. Porównując ofertę
z ubiegłorocznym zestawieniem, od razu widać zmiany. Pojawiają się nowe
specjalizacje, bo zmienia się rzeczywistość. Uczelnie są oczywiście w swoich decyzjach o programie studiów autonomiczne. Jeśli więc nawet nie zmieniają podstawy programowej, to starają się wprowadzić nowe specjalistyczne przedmioty przynajmniej jako zajęcia fakultatywne. Pragmatyka i oczekiwania zarówno kadry naukowej, jak
i studentów powodują, że uczelnie w coraz szerszym zakresie współpracują z biznesem.
Myli się ktoś, kto uważa, że studia IT to propozycja tylko dla osób o zdolnościach do przedmiotów ścisłych.
Owszem, trzeba znać matematykę, bo to podstawa, ale liczy się również wyobraźnia, szerokie zainteresowania
i zdolności społeczne, np. empatia. Dzieje się tak, ponieważ informatykę stosuje się już we wszystkich dziedzinach życia i chodzi o to, żeby w jak największym stopniu wczuć się w rolę osoby, która będzie korzystała
z tworzonych właśnie aplikacji, urządzeń czy całych systemów. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytania: jak
zachowują się ludzie w określonych sytuacjach? co im jest potrzebne? jak się ze sobą porozumiewają? kiedy
w tych kontaktach potrzebują wsparcia technologii?
Kolejnym argumentem za wyborem studiów IT są nieograniczone możliwości rozwoju, pracy w kraju lub za
granicą, w małych rodzinnych firmach albo w wielkich międzynarodowych korporacjach. Przez ostatnich 20 lat
zniknęło wiele barier. Studenci część wykształcenia zdobywają w swojej Alma Mater w Polsce, a część na jednej z renomowanych uczelni europejskich, w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Naukowcy mogą prowadzić
prace badawcze w międzynarodowych zespołach, wymieniają doświadczenia, razem, ponad granicami rozwiązują problemy. Absolwenci studiów technicznych z dobrym przygotowaniem i gotowością do podróżowania
mogą pracować praktycznie w każdym zakątku globu.
Z punktu widzenia przyszłych pracowników ważne jest również to, że branża IT to na razie jedna z nielicznych, które oparły się kryzysowi. Zarobki wciąż są stosunkowo wysokie i stabilne. Informatycy mają większe
szanse niż inni specjaliści na to, że pierwszą pracę znajdą już na studiach, a później również będą płynnie
zmieniali pracę. To o nich zabiegają firmy i rekruterzy. Wszystko wskazuje, że ten rynek pracy będzie otwarty
i chłonny jeszcze przez wiele lat.
Dzięki współpracy firm i instytucji z uczelniami w wielu przypadkach już na pierwszych latach studiów
młodzi ludzie mogą sprawdzić, jak się pracuje w interesującej ich dziedzinie. W dużej mierze od nich samych
zależy, czy trafią do administracji, biznesu czy trzeciego sektora, z jakimi problemami będą mieli szansę się
zmierzyć i jakie rozwiązania wprowadzać. Mają możliwość poznania warunków pracy, zasad, sprawdzenia się
w różnych branżach. Wielość doświadczeń, ciekawe kontakty i możliwość budowania ścieżki kariery dają znakomite perspektywy.
Zwłaszcza że uczelnie w coraz większym stopniu oferują również wiedzę z zakresu biznesu, tworzenia własnych firm, szukania finansowania na projekty badawcze oraz zarządzania własnością intelektualną.
Dużym przywilejem ludzi dziś stojących na progu dorosłego życia jest to, że studia to czas wszechstronnego
rozwoju, poznawania świata, znajdowania pasji, budowania relacji z innymi. Ten czas będzie tym intensywniejszy, im więcej szeroko rozumianego kapitału młody człowiek zbierze. I nie chodzi tylko o znaczek renomowanej
uczelni w klapie marynarki czy żakietu, chociaż otwiera wiele drzwi. Mowa tu o wyrobieniu nawyków – np.
działalności charytatywnej, aktywności sportowej czy rozwijania zainteresowań kulturalnych.
Największym zaś kapitałem jest wewnętrzne przekonanie, że wyposażeni w wiedzę i doświadczenia osiągnięcie sukces.
Dorota Bogucka
redaktor prowadzący
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Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

www.utp.edu.pl

Kierunki studiów
z zakresu IT i nauk technicznych
studia I stopnia
 architektura krajobrazu
 architektura i urbanistyka
 architektura wnętrz
 budownictwo
 elektronika i telekomunikacja
 elektrotechnika
 energetyka*
 fizyka techniczna
 inżynieria biomedyczna
 inżynieria materiałowa

 inżynieria odnawialnych źródeł energii
 inżynieria środowiska
 mechaniczna inżynieria tworzyw
 mechanika i budowa maszyn
 technologia chemiczna
 teleinformatyka
 transport
 wzornictwo
 zarządzanie i inżynieria produkcji

studia II stopnia
 architektura i urbanistyka
 budownictwo
 Computer Aided Engineering (CAE)**
 elektronika i telekomunikacja
 elektrotechnika

 inżynieria środowiska
 mechanika i budowa maszyn
 technologia chemiczna
 transport

*kierunek zostanie uruchomiony po podjęciu uchwały przez Senat UTP.
**studia w języku angielskim

Rejestracja internetowa kandydatów na studia I i II stopnia
na rok akademicki 2013/2014

rozpocznie się 1 czerwca 2013 r.

rekrutacja.utp.edu.pl

STUDIA

Specjaliści na zamówienie
Na program dofinansowania kierunków studiów kształcących
absolwentów, którzy będą pracowali w strategicznych dla
rozwoju kraju branżach, przewidziano w tym roku 300 mln zł.
DOROTA BOGUCKA

To o 100 mln zł więcej, niż pierwotnie planowano.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które prowadzi
program od 2008 r., zdecydowało o powiększeniu
puli do podziału między uczelnie ze względu na
wysoki poziom projektów. Komisja Oceny Projektów
rozpatrzyła i oceniła 260 wniosków o przyznanie
dofinansowania. Ocenę pozytywną uzyskało 126
wniosków. Suma punktów z oceny merytorycznej
wynosiła minimum 60 punktów i ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej wynosiła co
najmniej 60% wymaganej liczby punktów. Minimum
kwalifikujące projekt do dofinansowania wyniosło
90 punktów. Komisja zdecydowała, że dofinansowanie otrzymają 93 wnioski. W konkursie dostaną
w sumie 279 mln zł, bo 6 mln zł przeznaczono na
procedurę odwoławczą oraz 15 mln zł na wypadek
konieczności zwiększenia dofinansowania w wyniku
negocjacji.

Wabik na studenta
Celem programu kierunków zamawianych jest zachęcenie młodych ludzi do studiowania dyscyplin,
które będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju
gospodarki i społeczeństwa. Aż 85% środków na
ten cel pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Są to
kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze.
Wprawdzie od czasu do czasu słychać głosy, że
program dyskryminuje osoby chcące się kształcić na
kierunkach humanistycznych, ale wzrost studentów
kierunków ścisłych i zainteresowanie wynikami kolejnego konkursu świadczą o powodzeniu programu.
Konkurs, organizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczony jest
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dla szkół wyższych posiadających uprawnienia do
prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach zamawianych.
Realizowany od 2008 r. program kierunków
zamawianych to nie tylko dofinansowanie uczelni,
ale także bezpośrednie wsparcie dla studentów.
W ramach uatrakcyjniania kształcenia pieniądze
przeznaczane są m.in. na programy wyrównawcze
adresowane do studentów I roku oraz na motywacyjne stypendia dla najlepszych w wysokości nawet
1000 zł miesięcznie. Wyłonione w konkursie uczelnie otrzymają również dodatkowe środki na: unowocześnienie programów studiów, zajęcia dydaktyczne
prowadzone przez wybitnych specjalistów, kursy
i staże odbywane u potencjalnych pracodawców,
wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących
zatrudnienie absolwentom, udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych.
Stypendia nie są gwarantowane dla wszystkim
studentów. Jednak ci, którzy je otrzymują i przerwą
studia na kierunku zamawianym, nie tracą pieniędzy ani nie muszą ich zwracać. Ogólne zasady
konkursu mówią o tym, że w pierwszym semestrze
pieniądze przyznawane są po konkursie matur.
Później decydują uzyskane przez studenta oceny.
Szczegółowe kryteria podziału stypendiów uczelnie
ustalają indywidualnie. Może się więc zdarzyć, że
na 100 studiujących stypendia otrzyma kilkunastu.
Ale wabikiem są nie tylko pieniądze podczas nauki.
Studiowanie kierunku zamawianego daje praktycznie gwarancję na zatrudnienie, bo przy tworzeniu
listy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
współpracuje z organizacjami pracodawców.


Sebastian Christow,
dyrektor Departamentu
Gospodarki Elektronicznej
Ministerstwa Gospodarki

Same tytuły projektów
do konkursu na
kierunki zamawiane wiele mogą nam
powiedzieć o znaczeniu informatyki
dla rynku pracy i przemysłu, np.
informatyka, automatyka i robotyka
to kierunki przyszłości; inżynier
informatyk – niezastąpiony pracownik
w nowoczesnym przemyśle; Wciśnij
ENTER, zrób karierę – informatyk
–zawód dla kobiet i mężczyzn.
Od dawna mówimy, że potrzebujemy
więcej absolwentów kierunków
technicznych na potrzeby rozwoju
gospodarki i to dobrze, że mamy
instrumenty, dzięki którym
możemy z jednej strony wypełniać
zapotrzebowanie przemysłu
i rynku pracy, a z drugiej strony
ukierunkowywać młodych ludzi
na wiedzę i umiejętności, za które
zostaną dobrze wynagrodzeni na
starcie, z możliwością dalszego
rozwoju. Siła sektora IT/ICT
zauważana jest przez wszystkich. To
przemysł sam w sobie, ale i sektor,
który silnie wpływa na efektywność
pozostałych sektorów. Zawód
informatyk wpisał się na stałe
w krajobraz nowoczesnego rynku
pracy. Wiedza inżynierska stanowi
podstawę do dalszej specjalizacji.
Informatyk to nie tylko programista,
to analityk, menedżer, kierownik
projektów i wiele innych zawodów.

www.polsl.pl/Wydzialy/RAu
www.aei.polsl.pl
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Blisko
letnia tradycja
w kształceniu na najwyższym
światowym poziomie!

ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice
tel./fax (32) 237-13-10/24-13
biuro_aei@polsl.pl

OFERUJEMY STUDIA I, II, III STOPNIA
(INŻYNIERSKIE, MAGISTERSKIE, DOKTORANCKIE)
NA KIERUNKACH:
 AUTOMATYKA I ROBOTYKA
• studia stacjonarne i niestacjonarne
(tryb wieczorowy)
• studia  I, II i III stopnia
 MAKROKIERUNEK
• studia I i II stopnia w języku angielskim,  
specjalności: Automatic Control,
Computer Science, Electronics and
Telecommunication
 BIOTECHNOLOGIA
• studia stacjonarne I i II stopnia :
specjalność: Bioinformatyka

 INFORMATYKA
• studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia:
• studia niestacjonarne I stopnia tryb zaoczny
(studia prowadzone w soboty i niedziele)
• studia niestacjonarne II stopnia tryb zaoczny
(studia prowadzone w piątki i soboty)
 ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
• studia stacjonarne i niestacjonarne I, II, III stopnia
więcej: http://iele.polsl.pl/ie/
 TELEINFORMATYKA
• studia I stopnia: stacjonarne
więcej: http://teleinformatyka.aei.polsl.pl/
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STUDIA PODYPLOMOWE:
 SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ,
INSPIRE i SDI
 EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 TELEINFORMATYKA W TRANSPORCIE LOTNICZYM
 SIECI I SYSTEMY KOMPUTEROWE, BAZY DANYCH

K
 OMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA
I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
T
 ECHNOLOGIE INTERNETOWE I TECHNOLOGIE
MOBILNE W PROJEKTOWANIU I REALIZACJI
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Absolwenci i studenci Wydziału AEI
mają możliwość:
• s zybkiego znalezienia zatrudnienia po ukończeniu
studiów a także udziału w stażach krajowych i zagranicznych będących uzupełnieniem standardowych form dydaktycznych – Wydział AEI prowadzi
intensywną współpracę z wiodącymi podmiotami
przemysłowymi działającymi w obszarze „nowych
technologii”
http://www.forumpracodawcow.aei.polsl.pl/

• k ontynuacji kariery naukowej
– Wydział AEI prowadzi studia
doktoranckie w 4 dyscyplinach
naukowych oraz aktywnie uczestniczy
w licznych programach stypendialnych

• u
 działu w projektach naukowo – badawczych – Wydział AEI koordynuje i uczestniczy w projektach realizowanych w ramach:
7 Programu Ramowego, Polsko – Norweskiej Współpracy Naukowo Badawczej,
projektach NCN i NCBiR oraz w projektach
finansowanych w ramach Europejskich
Funduszy Strukturalnych

STUDIA

Szlifowanie diamentów
Najlepsza uczelnia techniczna w Polsce oferuje
studia na kierunku informatyka na trzech
wydziałach. O zaletach studiowania informatyki na
Politechnice Warszawskiej rozmawiam z dyrektorem
i pracownikami Instytutu Informatyki na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI).

Dlaczego warto studiować informatykę na
Politechnice Warszawskiej?
Prof. Henryk Rybiński, dyrektor Instytutu
Informatyki: Można by zacząć od tego, że
to Politechnika Warszawska jest najstarszą
uczelnią w kraju (i pewnie jedną z pierwszych w Europie), która prowadzi zajęcia
z informatyki, i to na naszym Wydziale. Już
w latach 60. konstruowano tu tzw. „mózgi
elektronowe”, tutaj też uczono budowy
maszyn matematycznych (w dzisiejszym
języku komputerów). Ja bym jednak zaczął
od tego, że studiowanie informatyki na
WEiTI daje duże możliwości powiązania
wiedzy i umiejętności informatycznych
z praktycznymi zastosowaniami – poza informatyką na WEiTI reprezentowanych jest
wiele dziedzin „sprzętowych”, które dzisiaj
stanowią jeden z ważniejszych obszarów
zastosowań informatyki, takich jak: teleinformatyka, automatyka, robotyka, inżynieria biomedyczna, elektronika, że wspomnę
tylko o kilku najważniejszych. Dzięki temu
nasi studenci mogą swoją wiedzę informatyczną utrwalać, rozszerzać i weryfikować
w interesujących projektach technicznych,
czy to związanych z internetem, czy z przetwarzaniem obrazów medycznych, czy też
ze sztuczną inteligencją wspartą konkretnymi rozwiązaniami sprzętowymi.
Naszym atutem jest młoda kadra. W ciągu ostatnich kilku lat wypromowaliśmy
i zatrudniliśmy dziesięciu doktorów, którzy
mają profesjonalne kontakty z najlepszymi
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uczelniami na świecie oraz gospodarką,
przemysłem i administracją, dzięki czemu
są otwarci na zmiany i mają innowacyjne
spojrzenie na informatykę.
No i pewnie marka uczelni – z punktu widzenia studenta Politechnika Warszawska
daje dobrą, rozpoznawalną na rynku pracy
markę. A to, w połączeniu ze zdobywaną
na WEiTI praktyczną wiedzą, daje ogromne
szanse na pracę w najlepszych ośrodkach
w kraju i na świecie.
Rajmund Kożuszek, dyrektor ds. dydaktycznych: Warto u nas studiować także
ze względu na wysoki poziom nauczania.
O tym, jak bardzo pracodawcy cenią sobie
umiejętności naszych studentów, świadczy
to, że pod koniec studiów inżynierskich
większość studentów już pracuje, a w trakcie studiów magisterskich już praktycznie
wszyscy łączą naukę z pracą.
Prof. Piotr Gawrysiak: To znaczy, że nasi
studenci są „na pniu” kupowani przez firmy, jeszcze w trakcie edukacji. Politechnikę
Warszawską i nasz wydział wyróżnia także
to, że intensywnie współpracują z instytucjami, które zajmują się informatyką
praktyczną. Studenci mogą uczestniczyć
w projektach badawczych prowadzonych
wspólnie z przemysłem, mają okazję zetknąć
się z realnymi problemami, a zaproponowane przez nich rozwiązania często znajdują
zastosowania w życiu. Prace przygotowywane przez studentów kończących studia
inżynierskie właściwie nigdy nie są pracami
czysto teoretycznymi. Przyszły inżynier musi
zbudować działające urządzenie lub oprogramowanie. Oczywiście, w przypadku prac
magisterskich część teoretyczna, naukowa
pracy nabiera większego znaczenia – nierzadko okazuje się, że nasi studenci proponują nowe rozwiązania technologiczne, które
potem znajdują zastosowanie we współpracujących z wydziałem firmach. Zachęcamy
także studentów do publikowania wyników
prac magisterskich w czasopismach naukowych, a tych najlepszych do kontynuowania
studiów w ramach doktoratu.
A jak ten rzeczywisty rozwój technologii
wpływa na program nauczania? Czy wprowadzają Państwo nowe przedmioty, na
przykład zasugerowane przez producentów
systemów komputerowych? Czy studenci
mogą liczyć na stypendia od firm?

Prof. Henryk Rybiński: Zdarza się, że firmy
proponują nam, żebyśmy uczyli konkretnych technologii, ale nie wprowadzamy
ich do zasadniczego programu, który technologicznie ma charakter neutralny. Przez
pierwsze lata nauki student musi dobrze
opanować matematykę i podstawy programowania, żeby na tej bazie rozwijać swoją
wiedzę w dowolnym kierunku. Na wyższych
latach może wybrać zajęcia fakultatywne
spośród wielu przedmiotów specjalistycznych. Niezależnie od tego student może
wziąć udział w kursach oferowanych przez
światowe firmy w ramach np. Akademii
HANA (z firmą Huawei), czy Akademii
CISCO, po których uczestnicy otrzymują
certyfikaty. Kursy takie znacznie podnoszą
„wartość profesjonalną” studentów i pozwalają im konkurować o najlepsze miejsca
pracy w Europie i na świecie. Kontakty
z przyszłymi pracodawcami studenci nawiązują na wiele sposobów – czy to przez targi
pracy organizowane na wydziale, czy też
w projektach badawczych realizowanych
w instytutach na zlecenie przemysłu, przy
okazji praktyk, czy wreszcie przez podjęcie
pracy (zwykle już na trzecim roku większość
naszych studentów pracuje).
Ciekawą formą popularyzacji technologii jest również organizacja konkursów
na prace dyplomowe, z których najlepsze
są dodatkowo nagradzane finansowo.
Studenci mają szansę wziąć udział w konkursach organizowanych między innymi
przez Siemens, Azul Systems czy Microsoft.
Ostatnio jeden z naszych studentów zdobył
nagrodę za system modulacji głosu.

mgr inż. Rajmund
Kożuszek,

Starszy wykładowca, zastępca
dyrektora ds. dydaktycznych
i Instytucie Informatyki (od 2008 r.).
Nagroda JM Rektora, dydaktyczna
drugiego stopnia za osiągnięcia
w 2011 r. przyznana w 2012 r.
Laureat „Złotej Kredy” w kategorii
najlepszy prowadzący zajęcia
pomocnicze: za zajęcia laboratoryjne
z przedmiotu Rozpoznawanie
obrazów w semestrze 12L.
Absolwent Wydziału Elektroniki
Politechniki Warszawskiej (1988 r.).

Rajmund Kożuszek: Mamy również inne akcje skierowane do studentów, np. firma SAS
organizuje Akademię Młodych Talentów,
w której wybrani studenci dostają pełen
pakiet szkoleń tej firmy, po czym mają ofertę pracy na część etatu przez kolejny rok.
Nowe tematy – związane z bieżącym rozwojem technologii w przemyśle – pojawiają
się też jako propozycje tematów prac dyplomowych. Jesteśmy pierwszą uczelnią, która
wprowadziła elastyczny tryb studiowania.
Jest to kosztowne przedsięwzięcie, ale
w ten sposób dajemy studentowi możliwość
kształtowania swojego profilu studiowania.
Prof. Piotr Gawrysiak: Warto zauważyć,
że formuła staży w takim kształcie, jak
są one popularne choćby w Stanach
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prof. dr hab. inż.
Marzena Kryszkiewicz

Profesor nadzwyczajny, kierownik
Zakładu Systemów Informacyjnych
w Instytucie Informatyki (od 2009
r.), kierownik specjalności: inżynieria
systemów informatycznych na
kierunku studiów Informatyka.
W latach 2005–2008 prodziekan ds.
nauczania WEiTI PW. Tytuł naukowy
profesora nauk technicznych, nadany
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, uzyskała w 2013 r., stopień
naukowy doktora nauk technicznych
w zakresie informatyki uzyskała
w 1995 r., stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk technicznych
w zakresie informatyki uzyskała
w 2003 r. na Wydziale Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej. Specjalność naukowa:
informatyka, eksploracja danych,
systemy informacyjne.
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Zjednoczonych, u nas się nie sprawdziła.
Być może dlatego że nasi studenci nie mają
żadnego problemu ze znalezieniem pracy.
Przeciwnie, to raczej firmy konkurują o naszych studentów. Zaś klasyczny, szczególnie niepłatny staż, po prostu nie jest atrakcyjną ofertą dla dobrego studenta naszego
wydziału. Aby zachęcić go do współpracy,
firma musi zaoferować atrakcyjne warunki
finansowe albo mieć niebagatelną renomę (tak jak Google, IBM, Microsoft czy
Samsung), czy też wreszcie zaoferować
udział w niebanalnym, interesującym projekcie.
Skoro o współpracy mowa, to proszę powiedzieć, jak to wygląda w skali wydziału.
Czy podejmują Państwo przedsięwzięcia
wspólnie z biznesem i jakim? Czy studenci,
zanim zdecydują, gdzie podejmą pracę na
stałe, mają szansę na praktyki w różnych
firmach?
Prof. Piotr Gawrysiak: Jedną z największych firm, z którymi współpracujemy,
jest Samsung. Koncern zbudował sobie
po sąsiedzku z nami Europejskie Centrum
Badawczo-Rozwojowe – tak aby być
jak najbliżej Politechniki. Współpraca
obejmuje zresztą nie tylko informatykę,
ale również telekomunikację i technologie multimedialne. Rozwijamy również
wspólne badania związane z systemami
operacyjnymi do telefonów komórkowych.
Razem aplikowaliśmy o środki z programów unijnych, przedstawiciele koncernu
są zapraszani, żeby przedstawić swoje
technologie naszym studentom. Podobnie
ma się rzecz z kadrą zarządzającą innych
firm informatycznych: ich przedstawiciele często pojawiają się na wydziale, aby
prezentować swe firmy, ale też i rozwiązania technologiczne. Realizujemy także
wspólne prace badawcze – m.in. przez
kilka lat z Polską Telefonią Cyfrową, czyli
z obecnym T-Mobile Polska, prowadziliśmy laboratorium technologii mobilnych.
Teraz jesteśmy w trakcie przygotowań do
powołania wspólnego zespołu badawczego z globalnym, chińskim konsorcjum
technologicznym. Realizujemy także komercyjne projekty badawcze, na zlecenie
firm zewnętrznych (notabene z dużym
udziałem firm telekomunikacyjnych, np.
z firmą Orange), w których biorą udział
nasi doktoranci i studenci studiów magisterskich.

Prof. Marzena Kryszkiewicz: W latach
2009–2014 nasz wydział realizuje program długoterminowych staży studenckich
w ramach projektu „Program Rozwojowy
Politechniki Warszawskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem programu jest uzupełnienie wykształcenia zdobywanego przez studentów
na uczelni o wiedzę praktyczną, którą mogą
nabyć w trakcie staży odbywanych w przedsiębiorstwach i instytucjach. W ramach
programu są przydzielane stypendia pozwalające na udział w trwających od trzech
do sześciu miesięcy stażach w przedsiębiorstwach lub instytucjach, które nie
mogą wypłacać studentom wynagrodzenia.
W celu zapewnienia wysokiego poziomu
program każdego stażu musi zostać zaakceptowany przez uczelnię.
Uczestniczymy w programie europejskim, który przewiduje finansowanie stypendiów podczas długoterminowych staży
trwających od trzech do sześciu miesięcy.
Propozycje praktyk są na naszej stronie internetowej, a oprócz tego organizowane są
tzw. środy z pracodawcą, kiedy to przedstawiciele firm przedstawiają, w jaki sposób
można starać się o praktykę i staż, a potem
ubiegać o pracę. Podobne spotkania odbywają się pod auspicjami Stowarzyszenia
Absolwentów WEiTI. Przy Politechnice
Warszawskiej działa też Biuro Karier, które
organizuje spotkania z doradcami zawodowymi i psychologami.
Rajmund Kożuszek: Znalezienie miejsca
praktyk przez studenta i ewentualnie
przejście przez proces rekrutacji w firmie
jest zadaniem, które ma przygotować go
do późniejszego poszukiwania pracy.
Służą temu m.in. organizowane u nas Targi
Pracy. Zdarzają się także przypadki, kiedy
nasi studenci znajdują dla siebie firmy
w Europie oraz na świecie i odbywają tam
staże.
Prof. Henryk Rybiński: Nasi studenci mają
wysoką markę, odbywają praktyki w najbardziej prestiżowych jednostkach naukowych,
np. w CERN-ie. Bywa, że studenci przedostatnich lat lądują w centralach największych światowych potentatów, takich jak
Google czy Microsoft. To dotyczy również
młodej kadry pracującej na Politechnice
Warszawskiej. Niestety, straciliśmy w ten

prof. dr hab. inż.
Henryk Rybiński

Dyrektor Instytutu Informatyki (od
2008 r.). Tytuł naukowy profesora
nauk technicznych, nadany przez
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, uzyskał w 2001 r.; stopień
naukowy doktora nauk technicznych
uzyskał w roku 1974, stopień
naukowy doktora habilitowanego
nauk technicznych uzyskał w 1988 r.
na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Specjalność naukowa:
informatyka, bazy danych i systemy
informacyjne. Członek Komitetu
Informatyki PAN (od 2011 r.).

sposób kilkoro doktorantów i doktorów, bo
zdecydowali się zostać za granicą, niektórzy kontynuują tam zresztą pracę naukową.
No właśnie, uprzedził Pan Profesor moje
pytanie o możliwość studiowania na
Politechnice i jednoczesnego pogłębiania
wiedzy na innych uczelniach, wymiany studenckie, a także o ponadgraniczną współpracę kadry naukowej.
Prof. Henryk Rybiński: Mamy kontakt z wieloma uczelniami w Europie i na świecie.
Z gościnnymi wykładami przyjeżdża do
nas kilkudziesięciu naukowców rocznie.
Studenci mogą dzięki temu dowiedzieć się
np., jak optymalizuje się zasoby baz danych w Stanach Zjednoczonych. Wykłady
trwają kilka tygodni i są prowadzone po
angielsku. Przyjeżdżają też studenci.
W ramach samego Erasmusa w wymianie
uczestniczy ponad 100 studentów rocznie.
Kiedyś więcej studentów wyjeżdżało, niż
przyjeżdżało, ale w tym roku mamy zdecydowanie więcej gości.
Prof. Marzena Kryszkiewicz: Uczestniczymy
w programie Athens, który cieszy się dużą
popularnością wśród studentów. Dwa razy
w roku w ramach tego programu przyjmujemy ponad 100 studentów z kilkunastu
partnerskich uczelni. Na zasadzie wzajem-

ności nasi studenci mają prawo ubiegać
się o udział w wykładach i wydarzeniach
organizowanych przez uczelnie partnerskie,
z czego chętnie korzystają.
Jesteśmy liderem w Politechnice
Warszawskiej, jeśli chodzi o przyciąganie
studentów zagranicznych. Semestralna
lub roczna europejska wymiana studencka
odbywa się głównie w ramach programu
Erasmus. Licznie przyjeżdżają do nas
studenci m.in. z Włoch, ze Skandynawii,
z Hiszpanii, Portugalii i Francji. Prowadzimy
wymianę studencką z uczelniami kanadyjskimi we współpracy z partnerskimi uczelniami z Niemiec i Grecji. Oferujemy także
naszym studentom możliwość realizacji
studiów magisterskich na kierunku informatyka jednocześnie na naszym wydziale
i w Uniwersytecie Technicznym w Berlinie
oraz w Politechnice w Nantes, które kończą
się uzyskaniem dyplomów obu uczelni.
Rajmund Kożuszek: Ale to są nie tylko
Europejczycy. Właśnie dzisiaj szukałem
opiekuna dla Koreańczyka, który studiuje w trybie podwójnego dyplomowania
i w przyszłym roku będzie składał pracę dyplomową. W programie podwójnego dyplomowania zasadą jest to, że każda z uczelni
przydziela swojego opiekuna, a w zależności od umowy z konkretną uczelnią absolwent dostaje jeden wspólny dyplom obu
uczelni albo osobne dyplomy każdej z nich.

dr hab. inż.
Piotr Gawrysiak ,

Profesor nadzwyczajny Politechniki
Warszawskiej (od 2011 r.), Instytut
Informatyki. Zastępca dyrektora ds.
naukowych (2008–2012). Stopień
naukowy doktora nauk technicznych
w dyscyplinie Informatyka
uzyskał w roku 2002 na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej, stopień
naukowy doktora habilitowanego
nauk humanistycznych w zakresie
bibliologii uzyskał w 2010 r. na
Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Zainteresowania
naukowe: text i web mining,
przetwarzanie języka naturalnego,
wyszukiwanie informacji, urządzenia
i systemy mobilne, interfejsy
użytkownika.

A jak się zmienia sposób studiowania? Czy
następuje rozwój form kształcenia na odległość?
Prof. Marzena Kryszkiewicz: Tak, prowadzimy niestacjonarne studia na odległość. Ich
formuła umożliwia efektywne studiowanie
osobom z całej Polski, zwłaszcza osobom
niepełnosprawnym.
Prof. Henryk Rybiński: Na naszych stronach
intranetowych dostępna jest większość materiałów dydaktycznych. Współdziałaliśmy
przy tworzeniu platformy e-learningowej
z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką
Poznańską. Ale wciąż traktujemy to jako
pomocniczą formę nauczania, a nie podstawową, bo uważamy, że nauczanie informatyki wymaga, żeby okresowo student miał
bezpośredni kontakt z wykładowcą i uczelnią. Według mnie nawet diament potrzebuje
mistrza, żeby go oszlifował.

Rozmawiała Dorota Bogucka
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Kierunki IT według „Perspektyw”
Jak co roku Fundacja Perspektywy przygotowała ranking studiów,
w którym wyróżniła również kierunki IT: informatykę, informatykę
stosowaną, techniczne zastosowanie internetu, teleinformatykę
oraz informatykę przemysłową.
Podział ten, jak zaznaczają autorzy rankingu,
ma charakter autorski, ale bazuje na kwalifikacji samych uczelni oraz oczekiwaniach maturzystów. Ze względu na przyjętą metodologię
w jednym zestawieniu rankingu mogą się znaleźć różne uczelnie, np. w rankingu kierunków

technicznych i informatyki w pierwszej dwudziestce znalazły się politechniki, uniwersytety
i uniwersytety ekonomiczne.
Perspektywy analizują z jednej strony siłę
naukową, wyrażoną liczbą, jakością publikacji
oraz oceną parametryczną uczelni dokonaną

przez MNiSW. Z drugiej strony – jakość dydaktyki
na uczelniach, wyrażoną poprzez wyniki badań
Fundacji Perspektywy i CBM INDICATOR.
Na całościową ocenę składają się: ocena przez
kadrę akademicką, wg badania ankietowego
Fundacji Perspektywy, preferencje pracodawców,
wg badania CBM INDICATOR, ocena parametryczna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
liczba publikacji w latach 2007–2010, wg bazy
SCOPUS, cytowania publikacji w latach 2007
–2010, wg bazy SCOPUS, indeks Hirsha za lata
2007–2010, wg bazy SCOPUS.


Kierunki IT 2012
ocena
przez
kadrę
akad.

prefer.
pracodawców

ocena
param.

publikacji

cytowania

h
index

25%

25%

20%

6%

12%

12%

100

87.34

80.18

80.00

80.41

32.62

62.50

Wskaźnik
2012

1

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie

2

Politechnika Warszawska

99.19

27.85

100

93.33

97.23

42.12

100

3

Politechnika Wrocławska

96.34

56.96

78.38

80.00

100

36.01

93.75

4

Uniwersytet Warszawski

93.87

87.34

5.41

100

52.37

100

93.75

5

Politechnika Poznańska

89.06

100

37.84

80.00

49.53

36.11

68.75

6

Politechnika Gdańska

64.74

15.19

35.14

100

40.06

33.30

75.00

7

Uniwersytet Wrocławski

61.48

48.10

1.80

100

15.59

51.35

50.00

8

Polsko-Japońska Wyższa
Szkoła Technik Komputerowych
w Warszawie

61.08

27.85

36.04

100

19.30

30.33

37.50

9

Uniwersytet Jagielloński

59.64

29.11

3.60

100

20.47

54.55

68.75

10

Politechnika Śląska w Gliwicach

55.95

8.86

48.65

60.00

51.27

31.36

68.75

11

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

53.18

21.52

6.31

100

20.83

43.40

50.00

12

Uniwersytet Śląski
w Katowicach

53.14

6.33

5.41

100

13.55

67.83

62.50

13

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

48.32

2.53

1.80

100

16.53

58.27

56.25

14

Politechnika Łódzka

47.67

7.59

24.32

70.00

42.61

27.48

62.50

15

Politechnika Białostocka

43.72

5.06

13.51

60.00

19.66

52.76

68.75

16

Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

41.05

0.00

1.80

100

2.84

50.44

31.25

17

Uniwersytet Zielonogórski

39.79

11.39

1.80

70.00

14.20

44.52

50.00
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Wskaźnik
2012

ocena
przez
kadrę
akad.

prefer.
pracodawców

ocena
param.

publikacji

cytowania

h
index

25%

25%

20%

6%

12%

12%

18

Wojskowa Akademia
Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie

39.49

5.06

9.91

86.67

19.74

20.90

37.50

19

Politechnika Częstochowska

39.36

22.78

5.41

60.00

10.63

35.31

43.75

20

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

37.68

0.00

32.43

50.00

10.63

39.03

37.50

21

Uniwersytet Rzeszowski

37.35

0.00

4.50

80.00

5.54

47.75

37.50

22

Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie

36.10

0.00

0.90

100

8.67

25.08

25.00

23

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza

33.42

1.27

17.12

60.00

9.91

31.92

31.25

24

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

32.55

7.59

0.90

70.00

13.62

28.66

31.25

25

Politechnika Lubelska

31.66

0.00

1.80

60.00

4.01

58.58

31.25

26

Uniwersytet Łódzki

30.82

0.00

6.31

80.00

7.79

21.24

18.75

27

Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy

29.92

0.00

3.60

80.00

2.91

23.74

18.75

28

Politechnika Koszalińska

29.17

0.00

3.60

73.33

7.65

21.64

25.00

29

Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

28.79

0.00

1.80

80.00

1.53

27.46

12.50

30

Politechnika Opolska

27.85

0.00

2.70

60.00

4.59

32.84

31.25

31

Uniwersytet Gdański

26.72

5.06

0.90

0.00

8.01

79.85

68.75

32

Uniwersytet Technologiczno
-Przyrodniczy im. J. i J.
Śniadeckich w Bydgoszczy

24.85

0.00

1.80

60.00

9.83

19.85

25.00

33

Uniwersytet Warmińsko
-Mazurski w Olsztynie

24.65

0.00

1.80

60.00

4.88

27.33

18.75

34

Uniwersytet w Białymstoku

23.84

0.00

0.00

60.00

4.52

26.26

18.75

35

Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach

17.61

0.00

5.41

40.00

3.42

16.60

12.50

36

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

14.84

0.00

0.90

40.00

2.99

9.10

12.50

37

Politechnika Radomska
im. Kazimierza Pułaskiego

11.51

0.00

1.80

0.00

2.18

47.48

18.75

38

Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach

9.75

0.00

1.80

0.00

1.60

43.16

12.50

39

Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie

9.54

2.53

0.90

0.00

1.02

38.76

12.50

40

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

8.76

0.00

0.90

0.00

1.46

39.00

12.50

41

Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

7.69

3.80

6.31

0.00

0.87

19.78

6.25

42

Uniwersytet Przyrodniczo
-Humanistyczny w Siedlcach

7.13

0.00

0.90

0.00

4.30

21.27

18.75

43

Uniwersytet Opolski

7.04

0.00

0.90

0.00

1.75

28.26

12.50

44

Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie

6.69

0.00

3.60

0.00

2.33

20.14

12.50

45

Akademia Morska w Szczecinie

6.02

0.00

0.90

0.00

2.04

21.80

12.50
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Jak znaleźć dobrą pracę
Rynek pracy jest trudny, ale informatycy mogą
spać spokojnie. Ofert pracy nie ubywa, a rozwój
coraz bardziej zaawansowanych technologii oraz
informatyzacja kolejnych dziedzin życia sprawiają,
że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów. Jednak
rosną też wobec nich wymagania. Liczą się nie tylko
umiejętności zawodowe, ale także zaangażowanie
i kompetencje społeczne.
DOROTA BOGUCKA
W pierwszym kwartale 2013 r. chęć zatrudnienia nowych pracowników deklarowało
70% firm IT zajmujących się hardwarem
i 63% zajmujących się softwarem. Z raportu
Antal Global Snapshot wynika również, że
w branży IT są zatrudniani specjaliści, np.
handlowcy, z innych branż. Zjawisko migracji
daje się łatwo wytłumaczyć, jeśli weźmiemy
pod uwagę wyniki badań PMR Research,
które pokazują, że w 2012 r. firmy IT poszukiwały w pierwszej kolejności programistów,
a w drugiej właśnie handlowców. Kłopot
z obsadzeniem tego stanowiska miała co
dziesiąta firma.
Wśród informatyków zajmujących się
aplikacjami biznesowymi coraz bardziej
jest ceniona specjalistyczna wiedza z danej
dziedziny i sieć kontaktów z osobami decyzyjnymi. Osoby aplikujące o stanowiska
programisty muszą wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną w konkretnym języku
programowania. Ubiegając się o stanowisko
testera jakości, należy podkreślać, że jest
się rzetelnym i dociekliwym, bo te cechy przy
tego rodzaju pracy są przez pracodawców
najbardziej cenione.
Wśród kandydatów na najwyższe stanowiska zarządcze poza wiedzą decydujące mogą
się okazać umiejętności współpracy w zróżnicowanych grupach, zarządzania zespołem
oraz projektem.
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Jeśli adept informatyki marzy o pracy
w największych i uznawanych za najlepszych
pracodawców firmach, takich jak Google czy
Facebook, to musi liczyć się również z tym, że
praca będzie pochłaniała dużo czasu i będzie
stresująca ze względu na wewnętrzną konkurencję. Zaletą jest natomiast gra w najlepszej
drużynie, możliwość pracy przy różnych projektach, wysoki poziom wynagrodzeń i dodatkowe korzyści pozapłacowe, tzw. benefity.

Jak znaleźć swoje miejsce
Informatycy rzadziej niż inni poszukujący pracy zwracają się do profesjonalnych firm zajmujących się pośrednictwem pracy. Według
ekspertów wyspecjalizowanej firmy doradztwa personalnego Experis, zajmującej się rekrutacją specjalistów oraz kadry zarządzającej w obszarach IT, inżynieria i finanse, można
rozróżnić dwa rodzaje podejścia pracowników
IT do rekruterów. Dla części kandydatów wzięcie udziału w rekrutacji prowadzonej przez
agencję doradztwa personalnego stanowi
standardowy etap każdego procesu ubiegania
się o pracę. Dla pozostałych to zbędna formalność, której muszą się poddać ze względu na
brak innego wyboru, choć najchętniej by ten
etap pominęli. To osoby, które z reguły znają
swoją pozycję na rynku. „Konsultant ds. rekrutacji jest pośrednikiem pomiędzy pracodawcą
a zainteresowanym jego ofertą kandydatem,

Jeśli adept informatyki
marzy o pracy w największych i uznawanych za
najlepszych pracodawców
firmach, musi liczyć się
z tym, że praca będzie pochłaniała dużo czasu i będzie stresująca ze względu
na wewnętrzną konkurencję. Zaletą jest gra w najlepszej drużynie, możliwość pracy przy różnych
projektach, wysoki poziom
wynagrodzeń i dodatkowe
korzyści pozapłacowe.

jego celem jest dbanie o korzyść obydwu tych
stron” – mówi Agata Stawicka, przedstawiciel
agencji doradztwa personalnego Experis,
odpowiedzialna za rekrutację informatyków.
„Ubiegającemu się o pracę kandydatowi rekruter bardzo często kojarzy się z osobą, która
w procesie starania się o pracę spełnia funkcję
dodatkowego ogniwa, jednak bez merytorycznej wiedzy technicznej. Tymczasem konsultanci z wyspecjalizowanych firm doradztwa
personalnego wychodzą poza ten stereotyp.
Doskonale znają branżę oraz rynek poruszających się w jej ramach pracodawców. Inaczej
patrzą na potencjalnych kandydatów. Starają
się być dla nich nie tylko partnerem do rozmów, ale również doradcą”.
Konsultant agencji doradztwa personalnego może podpowiedzieć kandydatowi, czego
brakuje w jego doświadczeniu, by aplikować
na dane stanowisko, lub też jak powinni poprawić swoje CV, by lepiej ich reprezentowało.
Doradzają, w jaki sposób powinni przygotować się do rozmowy z potencjalnym przełożonym. Specjalizujący się w branży IT rekruterzy
mają dokładne informacje rynkowe dotyczące
m.in. rekrutacji otwartych, możliwości dodatkowych, jakie otwierają przed kandydatami
potencjalni pracodawcy, czy też widełek finansowych w danej grupie stanowisk.
Wśród nowych trendów i miejsc, gdzie
warto szukać pracy, specjaliści wymieniają
technologie .NET oraz działy badań i rozwoju,
które rozwijają już nie tylko największe, ale
również średnie firmy.

Praca z internetu
Raport na podstawie badania przeprowadzonego wśród klientów Pracuj.pl potwierdza, że e-rewolucja w rekrutacji stała się
faktem. Internetowe portale rekrutacyjne
są najpopularniejszym kanałem poszukiwania nowych pracowników dla blisko 90%
uczestników badania „Wyzwania HR w 2013
roku”. Jednej na pięć firm udało się pozyskać
pracownika dzięki aktywności na portalach
społecznościowych. Co ciekawe, zakładka
„kariera” w co piątej badanej firmy dostępna
jest w wersji mobilnej. Urządzenia mobilne
szturmem zdobywają rynki, także polski,
stąd z dużym prawdopodobieństwem można
założyć, że ich rola w procesach rekrutacyjnych będzie rosła.

Droga do własnego biznesu
Żeby realizować swoje marzenia zawodowe
i zapewnić byt rodzinie, wcale nie trzeba być
pracownikiem najemnym. Aniołowie biznesu
i liczne instytucje, które dysponują funduszami
unijnymi na rozwój biznesu, szukają ludzi z pomysłami, żeby pomóc im w rozwinięciu firmy.
Ale to, że środków jest dużo, wcale nie znaczy,
że każdy pomysł dostanie wsparcie i każda startująca firma stanie się drugim Google. Do tego
trzeba mieć nie tylko wiedzę z tej dziedziny, ale
również podstawowe umiejętności z zakresu
planowania, optymalizacji i zarządzania biznesem. Przed podjęciem decyzji konieczne jest
udzielenie odpowiedzi na pytania: kto zechce
kupować produkt lub usługę, którą oferujemy? czym nasza oferta będzie się wyróżniała
na rynku? w jaki sposób nasi klienci się o niej
dowiedzą? Dopiero te dane pozwolą na zaprogramowanie skali działania, skompletowanie
zespołu i poczynienie niezbędnych inwestycji. 
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Przyszłościowe
zawody informatyczne
Kiedy kilka lat temu syn moich przyjaciół na pytanie,
czym zajmie się w przyszłości, odpowiedział, że będzie
testował gry komputerowe, nam, przedstawicielom
pokolenia, które pamięta jeszcze linotypy i pagery, nie
mieściło się w głowie, że to możliwe. A jednak, tester
jakości to jeden z najdynamiczniej rozwijających się
zawodów.
DOROTA BOGUCKA
Na pierwszym miejscu rankingu najlepszych zawodów znalazł się obecnie inżynier software’u. Z roku na rok wzrasta
prestiż i zapotrzebowanie na specjalistów,
którzy potrafią nie tylko pisać nowe programy, ale przede wszystkim projektować
serwisy usługowe, tak żeby możliwie najlepiej służyły użytkownikom, a właścicielom pozwalały realizować cele biznesowe
i zwiększać zyski. Usługi realizowane są
już nie tylko poprzez pojedyncze kontakty
odbiorcy z dostawcą, ale przez cały ciąg
kontaktów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Cały proces powinien
przebiegać coraz sprawniej i szybciej.
Zadanie jest tym trudniejsze, że wraz ze
wzrostem skomplikowania usług wzrasta
liczba punktów, w których klient styka się
z firmą i które decydują o tym, czy poczuje
się dobrze, czy źle obsłużony.

1

Projektant kontaktów

W przypadku współczesnych usług najczęściej mamy do czynienia z usługami
realizowanymi na styku świata wirtualnego z rzeczywistym. Dlatego również punkty kontaktu z klientem muszą uwzględniać obie te rzeczywistości. Innymi słowy,
trzeba tak zaprojektować cały przebieg
usługi, żeby każda osoba stykająca się
z usługodawcą „na ulicy” miała maksy-
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malną liczbę danych wystarczających
do skorzystania z usług w internecie,
i odwrotnie – osoba, która kontakt z usługodawcą rozpoczyna w sieci, mogła bez
problemu dowiedzieć się, jaką część
usługi może zrealizować w realu i dokąd
powinna się w tym celu udać.
Osoba, która chciałaby zająć się zawodowo projektowaniem usług, powinna
mieć wyobraźnię, ale również być empatyczna, żeby umieć wcielić się w klienta
i uwzględnić jego indywidualne potrzeby.
Projektant powinien zatem być dobrym
analitykiem dostępnych danych, sprawnie
wyciągać wnioski i łączyć różne dane
– np. technologiczne z demograficznymi.
Przykładowo, doświadczenie i prognozy
mówią nam, że przyszłością usług powszechnych będą urządzenia mobilne,
a demografowie alarmują, że społeczeństwo się starzeje. Wniosek: jednym z rozwojowych kierunków projektowania usług
będzie projektowanie interfejsów dla osób
starszych, które mają dłuższe doświad-

Uszczelnianie całego obiegu informacji, decyzje
dotyczące poziomów dostępności, monitorowania
przebiegu pracy i wykrywania każdej luki systemowej to zadanie dla analityka bezpieczeństwa.
czenie w „realu”, mogą mieć ograniczenia
sprawności manualnej czy np. widzenia,
bywają niecierpliwe, ale będą sobie bardzo ceniły wszelkie ułatwienia dostępu
oraz prosty język i możliwość wyboru
tego, co ich interesuje, w sposób jak najbardziej intuicyjny.

innych usług może skorzystać. Dlatego poprzez internetowe serwisy można już nie
tylko zrobić przelew czy założyć lokatę,
ale również dokonać zlecenia zakupu
akcji na giełdzie. Podobnie dzieje się
w usługach transportowych. Klientowi linii
lotniczych nie wystarczy możliwość zakupu biletu, oczekuje możliwości zdalnego
zaczekowania się, żeby nie tracić czasu
na lotnisku, chciałby zarezerwować pokój
w hotelu i jeszcze w miejscu docelowym
wynająć samochód. Projektowanie rozwoju usług wymaga wiedzy interdyscyplinarnej i wyobraźni. Przydaje się również
umiejętność obserwacji zachowań klientów oraz optymalizacji przebiegu usługi.
Tacy specjaliści są potrzebni również
w sektorze usług publicznych, w tym opieki zdrowotnej czy edukacji.

3

Budowniczy treści
Zasoby cyfrowe rosną w ogromnym tempie. Treści – językoznawcy przestrzegają
przed użyciem kalki językowej i określaniem jej jako „zawartość” – serwisów jest
nie tylko coraz więcej, ale jest ona coraz
bardziej skomplikowana, przeznaczona
dla różnego rodzaju odbiorców, w różnym
czasie i na rozmaitych poziomach.
Problemem nie jest umieszczenie materiałów, informacji czy ilustracji, ani nawet
zdigitalizowanie zasobów wcześniej istniejących. Prawdziwym wyzwaniem staje
się takie zarządzanie treścią, żeby poszczególne grupy użytkowników miały do
nich dostęp w optymalnym czasie, na właściwych warunkach i w sposób, który pozwala na ich maksymalne wykorzystanie.
Z punktu widzenia biznesowego ważnym
elementem staje się decyzja, ile i jakie treści powinny być dostępne dla każdego za
darmo, za jaką część serwisu użytkownicy
są gotowi płacić i na jakich zasadach.
Osoby, które chciałyby w przyszłości
zająć się zarządzaniem treścią, powinny
łączyć wiedzę merytoryczną z różnych
dziedzin z dużą sprawnością technologiczną i umiejętnością zarządzania.

2 4

Projektant rozwoju usługi

Usługi oferowane przez firmy i instytucje
są nie tylko udoskonalane i wzbogacane
o nowe opcje, ale również rozszerzane,
żeby mogły lepiej zaspakajać potrzeby
klienta. Następuje integracja usług z różnych dziedzin. Najlepszy przykład stanowią finanse, a konkretnie e-bankowość –
nie wystarczy dać klientowi dostęp do jego
pieniędzy, ale trzeba mu pokazać, z jakich

Analityk bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo danych, informacji
i całych systemów jest nieodłącznym
elementem myślenia w praktycznie każdej organizacji. Uszczelnianie całego
obiegu informacji, decyzje dotyczące
poziomów dostępności, monitorowania

przebiegu pracy i wykr ywania każdej
luki systemowej to zadanie dla analityka
bezpieczeństwa.
Projektowanie wszystkich zabezpieczeń
z uwzględnieniem sposobu korzystania
z danych, poziomu świadomości użytkowników oraz stopnia zagrożenia wymaga nie
tylko dobrej znajomości samego systemu,
ale także wnikliwej analizy otoczenia konkurencyjnego, monitorowania i analizy
incydentów, które już wystąpiły, i przewidywania możliwych niebezpieczeństw
w przyszłości. Z analizą bezpieczeństwa

Osoby, które chciałyby
w przyszłości zająć się zarządzaniem treścią, powinny łączyć wiedzę merytoryczną z różnych dziedzin
z dużą sprawnością technologiczną i umiejętnością
zarządzania.
wiąże się również kwestia przechowywania oraz odzyskiwania danych zniszczonych na skutek nieuwagi lub celowych
działań przestępców.

Tester jakości

5

W miarę rozwoju technologii i coraz
szerszego zastosowania testów można
powiedzieć, że powstaje cała grupa zawodów związanych z testowaniem usług.
Począwszy od projektowania testów, poprzez ich technologiczną realizację, wykonanie, aż do analizy wyników służącej ich
udoskonaleniu i zarządzania nimi.
Niezależnie od tego, na jakim poziomie
pracuje, tester musi być przede wszystkim rzetelny i dociekliwy. Powinien umieć
pracować pomimo braku pełnej wiedzy
i być na tyle samodzielny, żeby samemu
zadawać sobie pytania i szukać rozwiązań.
Przydatna jest również umiejętność pracy
pod presją czasu, dobra organizacja oraz
umiejętność współpracy ze specjalistami
z różnych dziedzin. Analitycy rynku pracy
twierdzą nawet, że te cechy są bardziej
przydatne od wiedzy technicznej czy
sprawności i tempa posługiwania się standardowymi narzędziami.
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Portfel informatyka
Wszystko wskazuje na to, że popyt na informatyków
będzie coraz większy. Osoby, które ukończyły studia
informatyczne, nie powinny mieć problemów ze
znalezieniem pracy. Informatycy znajdują pracę
nie tylko w przedsiębiorstwach z branży IT czy
telekomunikacyjnej. Z roku na rok otrzymują coraz
więcej ofert ze wszystkich gałęzi gospodarki.
KRZYSZTOF PLENS

Firmy szukają głównie programistów
znających język Java, PHP, .NET. Na brak
ofert nie narzekają również specjaliści ds.
projektowania i wdrażania czy administratorzy sieci. Najbardziej chłonnymi rynka-

mi są: Mazowsze, zwłaszcza Warszawa,
Dolny Śląsk oraz Małopolska. Tam też
wynagrodzenia są najwyższe.
Osoby, które rozpoczęły swoją karierę
zawodową w działach IT w 2012 r., otrzy-

mywały wyższe wynagrodzenia niż inni
nowo zatrudnieni. Mediana wynagrodzeń
tych osób w pierwszej pracy wyniosła
2500 zł brutto przy medianie pozostałych pracowników w wysokości 2000 zł.

Tabela 1. Wynagrodzenia w pierwszej pracy w działach IT w 2012 r. (brutto, w zł)
dział
testowania
bezpieczeństwa
programowania
wdrożeń
architektury/projektowania
wsparcia/administracji (help desk)
grafiki komputerowej

próba
195
104
1221
379
465
542
192

25% zarabia poniżej
2 100
1 800
2 000
2 000
2 000
1 800
1 500

mediana
2 900
2 800
2 775
2 750
2 600
2 200
1 800

25% zarabia powyżej
3 600
3 800
3 780
3 600
3 750
3 000
2 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 r.

Tabela 2. Wynagrodzenia informatyków w pierwszej pracy w różnych miastach w 2012 r. (brutto, w zł)
miasto wojewódzkie
Warszawa
Wrocław
Kraków
Gdańsk
Poznań
Szczecin
Łódź
Katowice
Lublin
Rzeszów
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próba
25% zarabia poniżej
mediana
25% zarabia powyżej
751
2 300
3 200
4 300
359
2 400
3 000
4 000
403
2 100
2 830
4 000
118
2 057
2 800
3 500
201
2 000
2 500
3 500
75
2 000
2 500
3 000
164
2 000
2 500
3 000
108
1 800
2 500
3 000
41
1 500
1 800
2 400
41
1 500
1 800
2 200
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 r.

Oznacza to, że połowa zatrudnionych
otrzymywała wynagrodzenie niższe,
a połowa wyższe od tej kwoty. Warto zaznaczyć, że 10% najlepiej zarabiających
otrzymywało płace wyższe niż 4800 zł.
Widać zatem, że rozpiętość wynagrodzeń
młodych informatyków jest spora.
Wynagrodzenia zatrudnionych w działach IT znacząco się różnią, gdy weźmiemy
pod uwagę charakter pracy, branżę, region
czy stanowisko. Gdy przyjrzymy się wynagrodzeniom informatyków w pierwszej
pracy, zauważymy, że najlepiej zarabiały
osoby zatrudnione w działach testowania: 2900 zł. Nieco niższe wynagrodzenia
otrzymywali pracownicy z działów bezpieczeństwa, programowania, wdrożeń
czy architektury – od 2600 zł do 2800 zł.
Znacznie mniej zarabiały osoby zatrudnione w działach wsparcia (help desk) czy
grafiki komputerowej – odpowiednio
2200 zł oraz 1800 zł (tabela 1).
Interesujący jest fakt, że najwyższe
wynagrodzenia otrzymywali informatycy
nie pracujący w branży IT. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych w pierwszej pracy
wyniosła 2750 zł. W telekomunikacji mediana wynagrodzeń ukształtowała się na
poziomie 3200 zł, a w bankowości – 3000
zł. Zdecydowanie niższe wynagrodzenia
otrzymywały osoby zatrudnione w sektorze publicznym – 1800 zł.
Najwyższe wynagrodzenia nowi
pracownicy otrzymywali w Warszawie
– 3200 zł. We Wrocławiu mediana wynagrodzeń młodych informatyków była niższa o 200 zł i wyniosła 3000 zł. W stolicy
Małopolski zarobki ukształtowały się na
poziomie 2830 zł, a w Gdańsku – 2 800 zł.
Zdecydowanie mniej płacono w pierwszej
pracy informatykom we wschodniej części naszego kraju. Mediana wynagrodzeń
w Lublinie i Rzeszowie wyniosła tylko
1800 zł.
Zarobki nie mniejsze od 3000 zł otrzymywały osoby, które zostały zatrudnione
na stanowisku: inżyniera oprogramowania (3400 zł), programisty C/C++ (3400),
Javy (3000 zł) czy projektanta systemów
IT (3000 zł). Dla porównania: programiści
.NET otrzymywali w 2012 r. wynagrodzenia rzędu 2774 zł, a PHP – 2250 zł.
Wynagrodzenia młodych grafików wyniosły tylko 1700 zł.


KOMENTARZ

Marcin Polak
starszy konsultant Antal IT Services

Obecnie w sektorze IT w Polsce można zaobserwować wyhamowanie wzrostu płac, co biorąc pod uwagę nieustanny ich wzrost przez trzy ostatnie lata, nie
jest niepokojące. Sektor IT w naszym kraju jest wciąż
atrakcyjny finansowo i świetnie sobie radzi w czasach zawirowań kolejnych gospodarek europejskich.
O stabilność zatrudnienia i wysokie płace nie muszą

KOMENTARZ

Karol Doroszewski
konsultant Antal IT Services

Dyktować warunki zatrudnienia mogą kandydaci wąsko wyspecjalizowani, o nich zabiegają
pracodawcy. Konsultanci i administratorzy SAP oraz
programiści zarabiają od 8000 zł do kilkudziesięciu
tys. zł brutto. Na atrakcyjne oferty mogą liczyć specjaliści w technologiach: Java, .NET, C++. Jest coraz
większe zapotrzebowanie na deweloperów aplikacji

KOMENTARZ

Justyna Ostropolska
Sales & Delivery Manager Antal IT Services

Badanie Antal International Kontraktorzy IT w Polsce
pokazuje, że 92% osób zatrudnionych na kontrakcie jest zadowolonych z wynagrodzenia. Poziom
zarobków osób rozliczających się na podstawie
faktur jest wyższy od pensji osób zatrudnianych na

się martwić programiści Java, testerzy automatyczni
oprogramowania oraz analitycy biznesowi. Wysokość wynagrodzeń oferowanych przez dyrektorów
IT ww. ekspertom zależy w coraz większym stopniu
od umiejętności interpersonalnych kandydata.
Nierzadko programista jest odpowiedzialny nie
tylko za wytwarzanie oprogramowania, ale również
za bezpośredni kontakt z klientem. Szczególnie
międzynarodowe koncerny IT, ze względu na
realizacje projektów o skali globalnej, przywiązują
w procesach rekrutacyjnych coraz większą wagę do
poziomu języka angielskiego. Natomiast dyrektorom IT mniejszych oddziałów (do 40 osób) zależy na
pozyskaniu nie tylko mocnych technicznie kandydatów, ale dopasowanych osobowościowo do reszty
zespołu. Najlepszym specjalistom oferują atrakcyjne
wynagrodzenia oraz wyjątkową atmosferę pracy.

mobilnych na Androida oraz IOS w języku Objective-C. T technologie mobilne to rynek intensywnie
wschodzący. Programiści na poziomie juniorskim
mogą liczyć na minimum 5000 zł brutto miesięcznie.
Specjaliści, seniorzy, architekci mogą oczekiwać stawek przekraczających 15 tys. zł brutto miesięcznie.
W obszarze infrastruktury IT prym wiodą technologie
związane z utrzymaniem i administracją baz danych
i hurtowni danych. Ceniona jest przez pracodawców
umiejętność administrowania serwerami aplikacyjnymi oraz OS-ami Linux i Windows Server. Dobrze
płatne są stanowiska administratorów OS AIX i
specjalistów ds. hurtowni danych/BI. Mogą liczyć na
stawki zaczynające się od 9000 zł brutto miesięcznie. Specjaliści otrzymują także dodatkowe benefity,
np. opcje akcji pracowniczych, które zwiększają
lojalność pracownika wobec organizacji.

etacie średnio o 25–30%, a średnia zarobków w IT
w roku 2012 wynosiła 8950 zł brutto miesięcznie
(źródło: badanie Antal International „Wynagrodzenia
Specjalistów i Menedżerów 2013”, 03.2013 r.). Oczekiwania finansowe programistów Java z ponadtrzyletnim komercyjnym doświadczeniem zawodowym,
rozliczających się ze swoimi zleceniodawcami na
podstawie faktur, mieszczą się w przedziale 50–90
zł netto/godz. Za podobne stawki godzinowe
zlecenia przyjmują programiści .Net. Znaczny wzrost
oczekiwań finansowych w ostatnich dwóch latach
można zauważyć w grupie programistów/specjalistów aplikacji mobilnych. Pracując na kontrakcie,
oczekują stawek godzinowych w przedziale 45–110
zł netto/godz.

Auror reprezentuje firmę Sedlak & Sedlak.
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Kobiecy umysł ścisły
Producenci samochodów dostrzegli, że największym uznaniem
pań za kierownicą cieszą się wnętrza aut zaprojektowane
przez kobiety. Ta sama zasada może się sprawdzić
w rozwiązaniach informatycznych. To jeden z kilku powodów,
dla których dziewczyny powinny śmielej sięgać po wiedzę IT.
DOROTA BOGUCKA

dycynie. Postęp technologiczny można przecież
wykorzystać do tworzenia precyzyjnych narzędzi
chirurgicznych oraz do leczenia na odległość.
Oprogramowanie, interfejsy, a także aplikacje,
które umożliwią przeprowadzanie badań i komunikację z lekarzem poprzez urządzenia mobilne – to
wszystko czeka na projektantki i konstruktorki.

Szerzej otwarte drzwi do kariery
Zachętą dla kobiet stojących u progu kariery, żeby
zdecydowały się na wybór zawodów informatycznych, mogą być stabilne i wysokie, w porównaniu

Magdalena Gaj, prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej:
Praca nie ma płci i kobiety nie
powinny obawiać się pracy
w sektorze technicznym,
bo gwarantują szybsze
i ciekawsze rozwiązania.

Na szczeblu unijnym do wyboru ścisłych kierunków nauki zachęca kobiety Komisja Europejska.
Eksperci twierdzą, że panie lepiej poradzą sobie
z wyzwaniami współczesności, i to na wielu poziomach. Dziedziną, w której mogą się sprawdzić,
jest szeroko pojęta opieka zdrowotna, w tym
przede wszystkim nad osobami starszymi, bezpieczeństwo żywnościowe, czyste źródła energii,
transport, ochrona klimatu oraz rozwój technologii
ułatwiających komunikację w społeczeństwie.

wyborem zawodu informatyka śledczego. Będą
wówczas mogły łączyć wrodzoną dociekliwość
i skrupulatność z umiejętnościami technicznymi.
Znajdowanie oraz interpretowanie dowodów przydatnych w śledztwach to interesująca alternatywa
dla dziewczyn, które zastanawiają się nad takimi
kierunkami, jak bibliotekoznawstwo lub informacja naukowa.
Dla kobiet, które mają wyobraźnię, potrafią
obserwować i lubią technikę, dobrym wyborem

Aniołek Charliego
albo doktor Quinn

Dostęp do internetu ma
40% mężczyzn i 37%
kobiet. Największe trudności
napotykają panie
w krajach arabskich.

Wśród rekomendowanych kobietom zawodów,
w których będą mogły wykorzystać swoje naturalne cechy, np. opiekuńczość, precyzję, dociekliwość oraz lepszą od mężczyzn zdolność do współpracy, znalazły się również zawody informatyczne.
Komisja Europejska w swojej kampanii zachęca
kobiety, żeby zostały specjalistkami od bezpieczeństwa danych, bo będą mogły chronić firmy
i klientów przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni.
Jednym z najistotniejszych elementów zapewnienia bezpieczeństwa danych i różnych czynności
wykonywanych w sieci jest edukacja, a zatem
może przyciągnąć osoby, które myślą o podjęciu
studiów pedagogicznych.
Z kolei dziewczyny, które lubią kryminały i mają
żyłkę detektywistyczną, mogą zastanowić się nad

20

kwiecień 2013

może być robotyka. Same chętnie korzystamy
z urządzeń, które wykonują za nas różne monotonne i męczące czynności. Dzięki automatom mniej
czasu zajmuje nam przygotowywanie posiłków
czy wykonywanie niektórych prac domowych.
A możliwości jest przecież znacznie więcej. Na
nowe funkcjonalne rozwiązania czekają takie
dziedziny jak kosmetyka albo fitness.
Spełnienie w zawodach informatycznych znajdą również panie, które od dziecka marzą o me-

z innymi branżami, zarobki. Niestety, na tym
obrazie jest skaza: w branży IT – podobnie jak
w pozostałych – kobiety zarabiają mniej od swoich
kolegów. Z analizy firmy Sedlak&Sedlak wynika,
że na stanowiskach szeregowych średnia wynagrodzeń kobiet stanowiła 92% średniej ogółem,
ale już na stanowiskach dyrektorskich kobiety
zarabiały tylko 80% przeciętnego wynagrodzenia
na tym szczeblu. Zdaniem ekspertów przynajmniej
częściowo same za taki stan rzeczy odpowiadają,
bo nie cenią swoich własnych umiejętności tak
wysoko jak mężczyźni i mają problem z otwartym
komunikowaniem swoich oczekiwań płacowych.
Ale jest też dobra wiadomość – Komisja
Europejska postanowiła zadbać również o równouprawnienie w karierze. Wszystko wskazuje na
to, że w czasie, kiedy dzisiejsze absolwentki szkół
średnich skończą swoją akademicką edukację,
w Unii Europejskiej będzie obowiązywał parytet
płci w radach nadzorczych firm giełdowych.
Jest nadzieja, że przez szerzej otwartą furtkę do
kariery młode informatyczki będą przechodziły
odważniej.
Na razie kierunki informatyczno-komunikacyjne wybiera zaledwie 6% dziewcząt, nad czym ubolewają również sami pracodawcy. Firmy zgłaszają
zapotrzebowanie na kobiety w branżach technicznych. Odsetek zatrudnionych w tym sektorze jest
ciągle niewielki, choć klienci często chcą z nimi
współpracować. Podkreślają ich kompetencje,
zorganizowanie oraz rzetelność. 
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Świadomie zaplanuj swoją przyszłość!

RAPORTY SPECJALNE DO POBRANIA!

computerworld.pl/praca

szkoła

Czym skorupka za młodu nasiąknie…
Na rozpoczęcie przygody z informatyką nigdy nie jest za wcześnie.
Doświadczenia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz
firmy Comarch pokazują, jak dobre rezultaty przynosi rozwijanie
zainteresowań technicznych uczniów.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki wspólnie
z innymi uczelniami oraz Naukową Akademicką
Siecią Komputerową (NASK) prowadzi ogólnopolski program internetowych studiów informatycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W ciągu trzech lat studiów można zdalnie
ukończyć 36 kursów informatycznych, wysłuchać
i obejrzeć ponad 100 wykładów polskich i zagranicznych nauczycieli akademickich, brać udział
w konkursach i wygrywać atrakcyjne nagrody.
Dzięki programowi uczniowie mogą uczestniczyć
w pracach akademickich kół naukowych, korzystać z zasobów e-biblioteki IT Szkoły, uzyskać
dostęp do bezpłatnego oprogramowania oraz
innych ciekawych materiałów.
Każda z trzech rocznych edycji programu studiów kończy się uzyskaniem certyfikatu, a uczniowie biorący udział w programie mają szansę
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również na zniżki i uzyskanie certyfikatów kursów
prowadzonych przez instytucje współpracujące
z IT Szkołą.
Program studiów IT Szkoła jest dostosowany do wymagań nowej podstawy programowej
w szkołach ponadgimnazjalnych – przedmiot
informatyka oraz inne przedmioty informatyczne wykładane w szkołach ogólnokształcących,
technikach i liceach zawodowych oraz w szkołach policealnych. Kursy, wykłady oraz inne
formy zajęć oferowane w ramach programu IT
Szkoła mogą stanowić uzupełnienie, wzbogacenie lub urozmaicenie zajęć prowadzonych
przez nauczyciela w ramach przedmiotów
informatycznych zarówno w trakcie lekcji, jak
i w formie pozalekcyjnej. Poprzez pełnienie
funkcji koordynatora Programu IT Szkoła
każdy nauczyciel ma możliwość biernego
i czynnego udziału w tworzeniu i doskonaleniu
internetowej platformy edukacyjnej IT Szkoła,
potwierdzając tym samym wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie kształcenia.
Udział szkoły ponadgimnazjalnej w Programie
IT Szkoły umożliwia rozwijanie kompetencji cyfrowych u uczniów. Szkoła zyskuje również szansę
na to, by ubiegać się o regionalne fundusze unijne
na rozwój e-kompetencji w nowej perspektywie
finansowej. Na portalu IT Szkoła swoje wizje edukacyjne mogą prezentować również nauczyciele
i uczniowie. O zaangażowaniu każdej ze szkół
w rozwój e-kompetencji można się dowiedzieć
z rankingu dostępnego w portalu IT Szkoła.

Krakowska sonda kosmiczna
O tym, że warto się interesować informatyką,
przekonali się uczniowie i nauczyciele w V
Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie i Liceum
Ogólnokształcącym w Andrychowie. Dzięki
wsparciu Comarchu ośmioro licealistów z tych
szkół miało szansę zaprezentować model sondy
kosmicznej podczas finału konkursu „Cansat”,
organizowanego w połowie kwietnia w Holandii
przez Europejską Agencję Kosmiczną.

„Budujemy sondę planetarną. Naszym celem
jest zebranie danych na temat różnych parametrów, w czasie lotu, spadku i lądowania. Chcemy
dowiedzieć się, czy człowiek może przetrwać na
tej planecie i jak bardzo byłoby to niebezpieczne”
– mówi Michał Gumiela, licealista i szef zespołu
„Kraksat”. Realizację zadania konkursowego
oraz udział licealistów w holenderskim finale
finansuje Comarch. Firma inwestuje w młode
talenty z przekonaniem, że to doświadczenie
przyda się przyszłym konstruktorom i programistom, którzy za parę lat będą realizowali swoje
dorosłe zawodowe projekty.
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Dorota Bogucka

Rekrutacja 2013/2014

Gdzie na studia IT?
Kierunki i specjalizacje studiów IT zmieniają się wraz z rozwojem
nowych dziedzin technologii i potrzeb rynku. Zebraliśmy dane
z kilkudziesięciu uczelni o tym, co mają w ofercie i jakie są
zasady rekrutacji.
Dorota Bogucka
Wybór kierunku studiów jest jednym z najtrudniejszych i najważniejszych, jakich dokonujemy. Decyzja o tym, że chcemy iść na studia
informatyczne jest bardzo dobra, bo absolwenci tych studiów są wciąż poszukiwani, mogą
liczyć na dobre zarobki i zatrudnienie nie tylko
w kraju, ale i na całym świecie. Przepustką do
pracy w międzynarodowych korporacjach stają
się między innymi studia prowadzone
po angielsku. Jak wynika z naszego zesta-

wienia z roku na rok oferuje je coraz więcej
uczelni. Studenci mają również możliwość
studiowania równoległego na uczelni krajowej
i zagranicznej, a następnie uzyskania podwójnego dyplomu.
Na kolejnych stronach naszego raportu
Czytelnicy mogą poznać ofertę czołowych
uczelni w kraju. Ofertę, dodajmy, które z roku
na rok się zmienia, bo powstają nowe kierunków i specjalizacje. Zapytaliśmy również

uczelnie o zasady rekrutacji, bardzo ważne dla
starających się o przyjęcie terminy składania
dokumentów oraz opłaty. Zamieszczamy także
adresy internetowe uczelni oraz linki do stron,
poprzez które odbywa się rekrutacja online.
Dzięki tym szczegółowym informacjom kandydaci na studia mogą nasze zestawienie traktować jako rodzaj przewodnika po studiach IT.
Ważnego etapu poszukiwań drogi zawodowej
i życiowej. 
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Oferta uczelni 2013/2014

Nazwa

Miasto

Wyższa
Szkoła
Bankowa
we
Wrocławiu

Wyższa
Szkoła
Bankowa
w Poznaniu

Wyższa
Szkoła
Bankowa
w Gdańsku

Informacje szczegółowe
na stronie

Wrocław

Poznań

Gdańsk

www.wsb.pl/wroclaw

wsb.pl/poznan

www.wsb.gda.pl

Wydział

Wydział
Ekonomiczny
w Opolu

Wydział
Finansów
i Bankowości
w Poznaniu

Wydział Finasów
i Zarządzania
w Gdańsku

Kierunek

Zarządzanie

Informatyka
(inżynierskie,
w przygotowaniu)

Informatyka

Specjalizacja

Liczba
miejsc
na studiach
dziennych
(I stopnia)

Liczba
miejsc
na studiach
zaocznych
(I stopnia)

Warunki przyjęcia

Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich)
może zostać osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu na studia
decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia jest
złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty wpisowej
(w okresie promocji 0 zł wpisowego).

Systemy Informatyczne
w Zarządzaniu
– studia I stopnia

E-commerce Multimedia
i grafika Komputerowa Wdrażanie Systemów Informatycznych w Przedsiębiorstwach
Specjalności prowadzone
były na kierunku Informatyka
i Ekonometria, a następnie
dostosowane do studiów
inżynierskich Informatyka

150

Grafika i Multimedia
w Biznesie

150

300

Informatyka w Biznesie

150

300

300
Studentem WSB może zostać każda osoba z wykształceniem
średnim, udokumentowanym świadectwem dojrzałości, jeśli
pomyślnie przejdzie postępowanie kwalifikacyjne. O przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia I stopnia Administrator
Sieci Komputerowych i Baz
Danych, Bezpieczeństwo
Systemów Informatycznych,
Informatyka Stosowana,
Inżynieria Testów Oprogramowania, Multimedia i Grafika
Komputerowa, Projektowanie
Gier Komputerowych,
Technologie Informatyczne
w Nowych Mediach

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Informatyka
w języku
polskim
Politechnika
Krakowska
im. Tadeusza
Kościuszki

Uniwersytet
Jagielloński

Politechnika
Śląska
(Gliwice)

24

Kraków

Kraków

Gliwice

kwiecień 2013

www.pk.edu.pl

www.uj.edu.pl

www.polsl.pl

Wydział Fizyki,
Matematyki
i Informatyki

Informatyka
w j. angielskim

72

72

Informatyka

108

72

Informatyka
stosowana

72

Informatyka

I stopnia: informatyka
II stopnia: informatyka stosowana – ogólna, informatyka
stosowana – modelowanie
i animacja 3D, informatyka
stosowana – produkcja gier
wideo

Informatyka

I stopnia: Informatyka –
bioinformatyka; Informatyka
– informatyka stosowana,
informatyka teoretyczna,
inżynieria oprogramowania,
modelowanie, sztuczna
inteligencja i sterowanie
I stopień: Informatyka
analityczna;
II stopień: Informatyka –
informatyka stosowana,
informatyka teoretyczna,
modelowanie, sztuczna
inteligencja i sterowanie,
inżynieria oprogramowania
II stopień: Informatyka
analityczna

280

Informatyka w systemach
elektrycznych

105

Wydział Fizyki,
Astronomii
i Informatyki
Stosowanej

Wydział
Elektryczny

Informatyka

190

0

0

http://rekrutacja.pk.edu.pl/

studia I stopnia:
www.erk.uj.edu.pl/studia/1883/1/s
studia II stopnia: www.erk.uj.edu.pl/studia/1923/1/s

studia I stopnia:
www.erk.uj.edu.pl/studia/2106/1/s
www.erk.uj.edu.pl/studia/1885/1/s
www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/1886/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1
studia II stopnia:
www.erk.uj.edu.pl/studia/1926/1/s
www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/1928/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

100

Kandydatom z tzw. nową maturą przelicza się na punkty
oceny z jednego przedmiotu głównego i jednego dodatkowego. Kandydatom z tzw. starą maturą przelicza się oceny ze
świadectwa dojrzałości.

Liczba miejsc Liczba miejsc
na studiach na studiach
zaocznych
dziennych
(II stopnia)
(II stopnia)

Możliwość uzyskania
stypendium
od uczelni
i/lub firm
współpracujących

Rekrutacja online

tak

www: http://www.wsb.pl/opole/rekrutacja_online

Tak, do 100%
czesnego w ramach
autorskiego programu

W WSB funkcjonuje system zapisów online na wszystkie kierunki,
dostępny pod adresem www.wsb.pl/poznan/rekrutacja_online
Aby zakończyć proces rekrutacji, należy dostarczyć do Biura
Rekrutacji komplet dokumentów i podpisać umowę edukacyjną.

Termin
składania
wniosków
(stacjonarne)

Termin
składania
wniosków
(zaoczne)

Opłata
Opłata
Opłata
za semestr za semestr za semestr
Opłata
rekrutacyjna stacjonarne stacjonarne zaoczne
I stopnia
II stopnia
I stopnia
w zł
w zł
w zł
w zł

2125

2125

0

1375

1375

0

1375

1375

1675

1675

150
0

W ramach Erasmusa,
EEA Grants na wyjazdy w ramach FSS,
stypendium WSB

http://www.wsb.pl/gdansk/rekrutacja_online

do 30
września
2013

30 września

do 10
października
2013

30 września

Opłata
za semestr
zaoczne
II stopnia
w zł

0

0

tak

72

72

tak

2300

http://rekrutacja.pk.edu.pl/

tak
36

53

2300

2000

tak

39

tak

29.05.
– 02.07.2013

29.05
– 14.07.2013

75

0

0

29.05.
– 02.07.2013

29.05. – 14.07.
lub 17.07.

75

0

0

0

0

5200

www.erk.uj.edu.pl

180

0

tak

0

0

Tak,
bardzo bogata oferta

Rekrutacja online odbywa się poprzez stronę:
https://sorek.polsl.pl/Kandydat/offLine.aspx

1750

kwiecień 2013
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Oferta uczelni 2013/2014

Nazwa

Miasto

Uniwersytet
Zielonogórski

Politechnika
Poznańska

Wyższa Szkoła
Informatyki
i Zarządzania

Informacje szczegółowe
na stronie

Zielona
Góra

Poznań

Wrocław

uz.zgora.pl

put.poznan.pl

www.wsiz.wroc.pl

Wydział

Wydział
Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji

Wydział
Informatyki

Wydział
Informatyki,
Administracji
i Fizjoterapii

Liczba
miejsc
na studiach
dziennych
(I stopnia)

Liczba
miejsc
na studiach
zaocznych
(I stopnia)

Warunki przyjęcia

Kandydaci na studia przyjmowani są na zasadzie konkursu
świadectw, tworzonego na podstawie listy rankingowej wyliczonej z liczby punktów, która odpowiada wynikowi egzaminu
maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka, język
polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany
spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka.

Kierunek

Specjalizacja

Informatyka

Studia I stopnia
Inżynieria systemów mikroinformatycznych, Przemysłowe
systemy informatyczne, Sieciowe systemy informatyczne
Studia II stopnia
Inżynieria komputerowa, Inżynieria systemów informatycznych, Przemysłowe systemy
informatyczne, Zintegrowane
systemy informatyczne

150

120

Edukacja
Techniczno-Informatyczna

Inżynieria środowiska
pracy i bhp, komputerowe
wspomaganie procesów,
nauczycielska, przetwórstwo
drewna

60

60

Informatyka
i ekonometria

Statystyka i ekonometria
(studia I i II stopnia); Systemy
informacyjne (studia I i II
stopnia); Analityka biznesowa
(studia II stopnia)

60

Inżynieria
danych

Modelowanie i analiza danych
(studia I stopnia); Projektowanie i obsługa systemów
analitycznych (studia I stopnia)

60

Automatyka
i robotyka

http://fc.put.poznan.pl/studia/
kierunki-i-specjalno-ci.html

http://www3.put.poznan.pl/

Bioinformatyka

http://fc.put.poznan.pl/studia/
kierunki-i-specjalno-ci.html

http://www3.put.poznan.pl/

Informatyka

http://fc.put.poznan.pl/studia/
kierunki-i-specjalno-ci.html

http://www3.put.poznan.pl/sites/default/files/Uchwala

Automatyka
i robotyka

http://www.fee.put.poznan.pl/
index.php/studia/automatyka-i-robotyka

http://www3.put.poznan.pl/sites/default/files/Uchwala

Energetyka

http://www.fee.put.poznan.pl/
index.php/studia/energetyka

http://www3.put.poznan.pl/sites/default/files/Uchwala

Informatyka

http://www.fee.put.poznan.pl/
index.php/studia/informatyka

http://www3.put.poznan.pl/sites/default/files/Uchwala

Matematyka

http://www.fee.put.poznan.pl/
index.php/studia/matematyka

http://www3.put.poznan.pl/sites/default/files/Uchwala

Elektrotechnika

http://www.fee.put.poznan.
pl/index.php/studia/elektrotechnika

http://www3.put.poznan.pl/sites/default/files/Uchwala

Informatyka

Sieci komputerowe, Inżynieria
systemów informatycznych

50

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

150

Świadectwo maturalne, komplet dokumentów

Grafika
Informatyka
Automatyka
i robotyka
Politechnika
Białostocka

Wydział
Architektury

Edukacja
Techniczno-Informatyczna
Inżynieria
biomedyczna
Mechanika
i budowa
maszyn

26

kwiecień 2013

„

Rekrutacja na Politechnikę Białostocką odbywa się drogą
elektroniczną. System Internetowej Rejestracji Kandydatów
(IRK) jest dostępny na stronie Politechniki Białostockiej (www.
pb.edu.pl). Kandydat może zarejestrować się maksymalnie na
3 kierunki studiów I stopnia oraz maksymalnie na 1 kierunek
studiów II stopnia. Jeżeli kandydat zarejestruje się na więcej
niż 1 kierunek studiów I stopnia, musi ustalić listę priorytetów.

Liczba miejsc Liczba miejsc
na studiach na studiach
zaocznych
dziennych
(II stopnia)
(II stopnia)

45

30

Możliwość uzyskania
stypendium
od uczelni
i/lub firm
współpracujących

Rekrutacja online

Termin
składania
wniosków
(stacjonarne)

60

30

tak

http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

24.06.06.07.2013
(I stopień),
24.06.16.09.2013
(II stopień)

Termin
składania
wniosków
(zaoczne)

Opłata
Opłata
Opłata
za semestr za semestr za semestr
Opłata
rekrutacyjna stacjonarne stacjonarne zaoczne
I stopnia
II stopnia
I stopnia
w zł
w zł
w zł
w zł

Opłata
za semestr
zaoczne
II stopnia
w zł

24.06.16.09.2013

85

2100

2200

24.06.16.09.2013

85

2000

2100

85

1650

1650

85

1600

1600

85

1900

2200

0

0

1600

1600

30

85

85

tak

https://rekrutacja.put.poznan.pl/Ksantypa/

85
Stypendia socjalne,
zapomogi, stypendia
specjalne dla osób
z niepełnosprawnością, stypendia
Rektora dla najlepszych
studentów (w tym
dla sportowców).
Stypendia ministra za
wybitne osiągnięcia,
konkursy na stypendia
zagraniczne

http://wsiz.wroc.pl/rekrutacja-on-line.html

tak

https://irk.pb.edu.pl/

20.09.2013

20.09.2013

0

2400

2400

kwiecień 2013
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Oferta uczelni 2013/2014

Nazwa

Miasto

Wyższa
Szkoła Ekonomii
i Informatyki

Akademia
Finansów
i Biznesu
Vistula

Informacje szczegółowe
na stronie

Wydział

www.wsei.edu.pl

Wydział
Ekonomiczno-Informatyczny

Kraków

Warszawa

www.vistula.edu.pl

Wydział
Informatyki

Rzeszów

www.univ.rzeszow.pl

kwiecień 2013

Warunki przyjęcia

Specjalizacja

Informatyka
i ekonometria

Administrowanie sieciami
komputerowymi i bezpieczeństwo systemów, Informatyka
w firmie i e-biznes, Projektowanie i zarządzanie serwisami
internetowymi

100

200

Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora. Kandydaci legitymujący się
świadectwem dojrzałości przyjmowani są w drodze zapisów
do wyczerpania limitów miejsc. Wymagane dokumenty do pobrania ze strony internetowej http://www.wsei.edu.pl/content/
wymagane-dokumenty.

Informatyka

Gry komputerowe, informatyka w biznesie, informatyka
w systemach pomiarowych,
modelowanie i wdrażanie
systemów informatycznych,
sieci komputerowe, technologie baz danych, technologie
internetowe

2000

2000

Prowadzimy studia na kierunku Informatyka licencjackie i inżynierskie. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziale
rekrutacji wymaganych dokumentów.

60

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów I stopnia następuje w drodze konkursu świadectw dojrzałości. Przyznany
limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby
kandydatów ze starą i nową maturą. W przypadku kandydatów
z tzw. starą maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia oceny
z matematyki i języka polskiego. Z powyższych przedmiotów
obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok
studiów będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą
średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku
kandydatów z tzw. nową maturą komisja rekrutacyjna
uwzględnia punkty uzyskane w części zewnętrznej egzaminu
dojrzałości z matematyki i języka polskiego. W przypadku
matury rozszerzonej z matematyki liczbę punktów mnoży się
przez 2.

30

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie
postępowania kwalifikacyjnego, którego głównym składnikiem
jest konkurs świadectw dojrzałości, a wynikiem – ranking kandydatów. Pierwszeństwo w przyjęciu na I rok studiów mają ci
kandydaci, którzy spełniają co najmniej jeden z następujących
warunków:
zdawali egzamin maturalny z matematyki przed
rokiem 2009, zdawali egzamin maturalny z informatyki lub
fizyki, zdawali egzamin maturalny z matematyki na poziomie
rozszerzonym. Liczbę P punktów uzyskaną przez kandydata
zdającego nową maturę oblicza się według wzoru: P = X +
2×Y, gdy Y > 10 P = X , gdy Y <= 10 gdzie X oznacza
sumę punktów uzyskanych na maturze na 100 możliwych
do uzyskania z matematyki oraz jednego (wskazanego przez
kandydata) przedmiotu spośród fizyki i informatyki zdawanych
na poziomie podstawowym, natomiast Y oznacza analogiczną
liczbę uzyskanych na maturze punktów dla poziomu rozszerzonego. Liczbę P punktów uzyskaną przez kandydata zdającego
starą maturę oblicza się według wzoru: P = X + 2Y, gdzie
X oznacza pomnożoną przez 16,5 sumę wartości liczbowych
ocen uzyskanych na maturze z matematyki i jednego
wskazanego przez kandydata przedmiotu spośród fizyki i informatyki dla profilu bez rozszerzonego programu z matematyki,
informatyki lub fizyki, natomiast Y oznacza analogiczną liczbę
uzyskanych na maturze punktów dla profilu z rozszerzonym
programem z matematyki, fizyki lub informatyki. Wartości
liczbowe ocen przedstawiono w punkcie 10.(11) Kandydaci
z dyplomem międzynarodowym matury (IB) są traktowani jak
kandydaci z nową maturą, którzy zdawali egzamin maturalny
z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Liczbę punktów uzyskanych z matematyki na poziomie
niższym (SL) mnożymy przez 15, a liczbę punktów uzyskanych
na poziomie wyższym (HL) mnożymy przez 36. Uzyskane
liczby stanowią liczbę P punktów uzyskanych przez kandydata
z międzynarodową maturą. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje
kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę P punktów, aż
do wyczerpania limitu miejsc. Jeżeli limit miejsc nie zostanie
wyczerpany, to na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci inni niż wymienieni w punkcie 2. Przy przyjmowaniu tych
kandydatów obowiązuje konkurs świadectw ukończenia szkoły
średniej oraz ocena z matury z matematyki. Osobom, które
nie zdawały matury z matematyki przyznaje się w to miejsce
pomnożoną przez 16,5 wartość liczbową oceny z matematyki
na świadectwie ukończenia szkoły. Wartości liczbowe ocen
przedstawiono w punkcie 10. Komisja Rekrutacyjna uwzględnia oceny końcowe na świadectwie ukończenia szkoły średniej
z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy wskazany przez kandydata. Jeżeli
kandydat nie wskaże języka obcego, to wyznaczona zostanie
średnia z ocen końcowych wszystkich języków obcych.

Sieci komputerowe, systemy
mechatroniczne, inżynieria
wytwarzania, informatyka
techniczna diagnostyka
i projektowanie materiałów
inżynierskich, systemy CAD/
CAM i obrabiarki CNC

60

Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy

Informatyka

28

Liczba
miejsc
na studiach
zaocznych
(I stopnia)

Kierunek

Edukacja
Techniczno-Informatyczna

Uniwersytet
Rzeszowski

Liczba
miejsc
na studiach
dziennych
(I stopnia)

Inteligentne systemy wspomagania decyzji, bazy danych,
informatyka w medycynie

90

Liczba miejsc Liczba miejsc
na studiach na studiach
zaocznych
dziennych
(II stopnia)
(II stopnia)

Możliwość uzyskania
stypendium
od uczelni
i/lub firm
współpracujących

tak

Opłata
Opłata
Opłata
za semestr za semestr za semestr
Opłata
rekrutacyjna stacjonarne stacjonarne zaoczne
I stopnia
II stopnia
I stopnia
w zł
w zł
w zł
w zł

Rekrutacja online

Termin
składania
wniosków
(stacjonarne)

Termin
składania
wniosków
(zaoczne)

Rekrutacja krok po kroku
1. Rejestracja (wypełnij formularz) – masz do wyboru 3 opcje:
Drogą elektroniczną – elektroniczny formularz rejestracyjny
dostępny jest przez całą dobę. Możesz wypełnić formularz ręcznie
(pobierz formularze z naszej strony internetowej). Przyjdź do Punktu
Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu
2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty
3. Opłać postępowanie kwalifikacyjne – przelewem na konto lub
bezpośrednio w Punkcie Rekrutacyjnym
4. Złóż dokumenty w Punkcie Rekrutacyjnym. Mimo zgłoszenia
elektronicznego, pozostałe dokumenty należy złożyć w Punkcie
Rekrutacyjnym!

15.05.2013
– 30.09.2013.

15.05.2013.
– 30.09.2013

400

2000

1800

4.05.
– 30.09.2013

4.05.
– 30.09.2013

400

2500

2350

tak

Opłata
za semestr
zaoczne
II stopnia
w zł

39

60

tak

tak

80

0

0

1700

1700

15

30

tak

tak

80

0

0

1700

1700

kwiecień 2013

29

Oferta uczelni 2013/2014

Nazwa

Miasto

Polsko-Japońska
Wyższa Szkoła
Technik
Komputerowych

Informacje szczegółowe
na stronie

Warszawa

www.pjwstk.edu.pl

Wydział

Kierunek

Specjalizacja

Informatyka

Studia I stopnia: specjalizacje
– prowadzone na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych: bazy danych; inżynieria
oprogramowania i baz danych;
programowanie systemowe i sieciowe; systemy
równoległe i rozproszone; inteligentne systemy przetwarzania
danych; eksploracja WWW;
multimedia; multimedia
– animacja 3D; multimedia – programowanie gier;
inteligentne systemy przetwarzania danych; programowanie
aplikacji biznesowych;
sieci urządzeń mobilnych.
Specjalizacje – prowadzone
na studiach niestacjonarnych
przez Internet, bazy danych;
hurtownie danych; inżynieria
oprogramowania; programowanie systemowe i sieciowe;
multimedia; programowanie
aplikacji biznesowych;
studia II stopnia: specjalizacje
prowadzone na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych: bazy danych; inżynieria
oprogramowania i baz danych;
informatyka społeczna;
sieci i systemy mobilne;
multimedia; inteligentne
metody inżynierii wiedzy;
programowanie aplikacji
biznesowych; zarządzanie
projektami; systemy wspomagania biznesu i administracji
specjalizacje prowadzone na
studiach niestacjonarnych
przez Internet; bazy danych;
inżynieria oprogramowania
i baz danych; programowanie
systemowe i sieciowe

Grafika

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:
wizualizacja: wizualizacja
informacji; projektowanie
graficzne; animacja: animacja
klasyczna 2D; animacja 3D;
Studia II stopnia stacjonarne
i niestacjonarne – pracownie
dyplomowe: projektowanie
graficzne; pracownia animacji
klasycznej 2D i animacji 3D;
projektowanie informacji wizualnej; multimedia i techniki
przetwarzania obrazu

Wydział
Informatyki

Grafika
Wydział
Artystyczny

Wydział Biologii
i Ochrony
Środowiska
Uniwersytet
Śląski
w Katowicach

Katowice

www.us.edu.pl
Wydział
Informatyki
i Nauki
o materiałach

Projektowanie gier
i przestrzeni
wirtualnej

Biotechnologia

Edukacja
Techniczno-Informatyczna
Mechatronika
Inżynieria
biomedyczna

Wydział
Matematyki Fizyki
i Chemii

30

kwiecień 2013

Informatyka

Liczba
miejsc
na studiach
dziennych
(I stopnia)

192

96

Liczba
miejsc
na studiach
zaocznych
(I stopnia)

Warunki przyjęcia

224

Studia I stopnia stacjonarne: kandydaci na studia stacjonarne,
którzy zdali maturę z matematyki lub informatyki lub fizyki
z astronomią na poziomie co najmniej podstawowym na 30%
lub więcej są przyjmowani do PJWSTK w kolejności zgłoszeń.
To samo dotyczy laureatów Olimpiady Informatycznej,
Matematycznej oraz Fizycznej.
Studia I stopnia niestacjonarne: kandydaci przyjmowani są
w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.
Studia I stopnia niestacjonarne przez Internet
Kandydaci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń.
Rekrutacja odbywa się co semestr.
Studia II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne: przyjęcia na
studia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające w PJWSTK
muszą posiadać dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.
Studia II stopnia – niestacjonarne przez Internet
Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające przez Internet
są przyjmowani bez rozmowy kwalifikacyjnej.
Rekrutacja odbywa się co semestr.
Kandydaci na uzupełniające studia magisterskie w PJWSTK
muszą posiadać dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.
Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydaci podpisują
z uczelnią Kontrakt.

96

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o przedstawienie
„teczki” z pracami plastycznymi oraz rozmowę z zakresu
kultury, literatury, teatru, sztuki.
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Kandydaci muszą mieć tytuł magistra lub licencjata z kierunku
„Grafika” lub kierunków pokrewnych.
Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej i przedstawionej Komisji pracy dyplomowej.
Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydaci podpisują
z uczelnią Kontrakt.

Liczba miejsc Liczba miejsc
na studiach na studiach
zaocznych
dziennych
(II stopnia)
(II stopnia)

32

128

Możliwość uzyskania
stypendium
od uczelni
i/lub firm
współpracujących

Rekrutacja online

tak

Opłata
Opłata
Opłata
za semestr za semestr za semestr
Opłata
rekrutacyjna stacjonarne stacjonarne zaoczne
I stopnia
II stopnia
I stopnia
w zł
w zł
w zł
w zł

Opłata
za semestr
zaoczne
II stopnia
w zł

Termin
składania
wniosków
(stacjonarne)

Termin
składania
wniosków
(zaoczne)

od 6 maja
2013

od 6 maja
2013

5400

3500

3500

3500

od 6 maja
2013

od 6 maja
2013

5400

6150

3750

4000

Rejestracja online stanowi niezbędny element
w procedurze rekrutacyjnej

32

32

tak

kwiecień 2013
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Oferta uczelni 2013/2014

Nazwa

Miasto

Informacje szczegółowe
na stronie

Wydział

Kierunek

Informatyka

Wyższa Szkoła
Informatyki
Stosowanej
i Zarządzania

Akademia
Morska
w Szczecinie

Uniwersytet
Ekonomiczny

Warszawa

Szczecin

Kraków

www.wit.edu.pl

www.informatyka.
am.szczecin.pl

www.uek.krakow.pl

kwiecień 2013

Studia I stopnia:
bazy danych, inżynieria
oprogramowania, sieci
komputerowe, technologie
internetowe;
Studia II stopnia:
inteligencja komputerowa,
inżynieria programowo-sprzętowa, teleinformatyka

80

Liczba
miejsc
na studiach
zaocznych
(I stopnia)

Warunki przyjęcia

180

Podstawą kwalifikacji na kierunek informatyka jest świadectwo
dojrzałości. Nabór odbywa się na podstawie kolejności
zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Gwarancją miejsca na
wybranym kierunku studiów jest podpisana umowa. Podstawą
kwalifikacji na studia II stopnia jest dyplom lub zaświadczenie
o ukończeniu studiów I stopnia. Podstawą przyjęcia na studia
jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji. Nabór odbywa się na podstawie kolejności
zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Gwarancją miejsca na
wybranym kierunku studiów jest podpisana umowa. UWAGA: Absolwenci studiów I stopnia kierunku informatyka będą
zakwalifikowani na podstawie dyplomu studiów inżynierskich.
Absolwenci studiów co najmniej I stopnia, innych kierunków
będą zakwalifikowani decyzją dziekana wydaną na podstawie
dyplomu i informacji o przebiegu odbytych studiów (suplement
do dyplomu lub wyciąg ocen).

Wydział
Informatyki

Wydział
Nawigacyjny

Wydział
Zarządzania

Grafika

Studia I stopnia:
technologie multimedialne;
Studia II stopnia:
grafika cyfrowa,
zaawansowane multimedia

80

140

Studia I stopnia: podstawą kwalifikacji na kierunek grafika jest
świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia jest
złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Nabór odbywa
się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu
miejsc. Gwarancją miejsca na wybranym kierunku studiów
jest podpisana umowa. Kandydaci na studia II stopnia na
kierunku grafika muszą legitymować się dyplomem ukończenia
studiów przynajmniej pierwszego stopnia: Absolwenci studiów
I stopnia kierunku grafika posiadający dyplom licencjata będą
zakwalifikowani na podstawie dyplomu lub zaświadczenia
o ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu dyplomowego.
Absolwenci innych kierunków będą zakwalifikowani przez
dziekana po pozytywnie ocenionym portfolio – oceny dokonuje
komisja kwalifikacyjna. Przyjęcia na studia odbywają się
w kolejności zgłoszeń w ramach ustalonego limitu miejsc.
Gwarancją przyjęcia na studia jest podpisana umowa.

Informatyka

Informatyka morska

64

64

http://www.informatyka.am.szczecin.pl/informatyka/rekrutacja

Informatyka
i ekonometria

Informatyka ekonomiczna,
modelowanie i prognozowanie
procesów gospodarczych,
zarządzanie informacjami

0

Na studia stacjonarne II stopnia przyjęcie odbywać się będzie
na podstawie egzaminu wstępnego z informatyki lub statystyki
lub zarządzania (zakres tematyczny wybiera się w momencie
rejestracji internetowej). Na studia niestacjonarne II stopnia
o przyjęciu kandydatów decyduje średnia ocen z egzaminów
i zaliczeń uzyskana w toku studiów pierwszego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich.

Informatyka
stosowana

Applied
Informatics
– Informatyka
stosowana
w języku
angielskim

32

Specjalizacja

Liczba
miejsc
na studiach
dziennych
(I stopnia)

0

Na studia stacjonarne I stopnia przyjęcie następuje w wyniku
postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego oceny
z egzaminu dojrzałości (stara matura) lub wyniki egzaminu maturalnego (nowa matura) z dwóch przedmiotów: matematyki
oraz języka obcego. Na studia stacjonarne II stopnia przyjęcie
odbywać się będzie na podstawie egzaminu wstępnego
z zagadnień informatyki. Na studia niestacjonarne I stopnia
przyjęcie odbywać się będzie na podstawie wyników konkursu
świadectw dojrzałości tj. procent punktów uzyskanych
w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego (nowa
matura) lub ocen (stara matura) z dwóch przedmiotów: 1)
nowożytnego języka obcego, 2) do wyboru: z matematyki,
biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii lub wiedzy
o społeczeństwie. Na studia niestacjonarne II stopnia o przyjęciu kandydatów decyduje średnia ocen z egzaminów i zaliczeń
uzyskana w toku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich.

Inżynieria oprogramowania,
systemy informacyjne

0

Na studia stacjonarne I stopnia przyjęcie następuje w wyniku
postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego oceny
z egzaminu dojrzałości (stara matura) lub wyniki egzaminu maturalnego (nowa matura) z dwóch przedmiotów: matematyki
oraz języka obcego.

Liczba miejsc Liczba miejsc
na studiach na studiach
zaocznych
dziennych
(II stopnia)
(II stopnia)

80

Możliwość uzyskania
stypendium
od uczelni
i/lub firm
współpracujących

Rekrutacja online

tak

Opłata
Opłata
Opłata
za semestr za semestr za semestr
Opłata
rekrutacyjna stacjonarne stacjonarne zaoczne
I stopnia
II stopnia
I stopnia
w zł
w zł
w zł
w zł

Opłata
za semestr
zaoczne
II stopnia
w zł

Termin
składania
wniosków
(stacjonarne)

Termin
składania
wniosków
(zaoczne)

30 września
2013

30 września
2013

500

2800

2800

2400

3000

do 30 września 2013

do 30 września
2013

500

4000

4000

3600

3600

16.07.2013

16.07.2013

Rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca
i trwa (w miarę wolnych miejsc) do końca września 2013

40

60

tak

tak, http://www.informatyka.am.szczecin.pl/
informatyka/programy-stypedialne

http://www.rekrutacja.am.szczecin.pl/

1500

31.07.2013

Stypendia dla
studentów: stypendium
socjalne, stypendium
specjalne dla osób
niepełnosprawnych,
stypendium rektora dla
najlepszych studentów,
Stypendium Lubomirskiego, stypendium
w ramach LLP/Erasmus

0

https://rekrutacja.uek.krakow.pl/

31.07.2013

0

kwiecień 2013
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Oferta uczelni 2013/2014

Nazwa

Miasto

Informacje szczegółowe
na stronie

Wydział

Kierunek

Specjalizacja

Liczba
miejsc
na studiach
dziennych
(I stopnia)

Liczba
miejsc
na studiach
zaocznych
(I stopnia)

Warunki przyjęcia

375

Kandydat na studia powinien: wypełnić i wysłać elektroniczny
kwestionariusz kandydata dostępny pod adresem: http://
rekrutacja.wwsi.edu.pl/rekrutacja/wsi_1/, wypełnić i wysłać
elektroniczny test z języka angielskiego, który udostępniony zostanie po złożeniu kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji,
dokumenty złozyć osobiście w biurze rekrutacji.

Inżynieria
oprogramowania
Inżynieria baz
danych
Inżynieria
multimediów
Inżynieria sieci
teleinformatycznych
Inżynieria
Internetu

Warszawska
Wyższa Szkoła
Informatyki

Warszawa

www.wwsi.edu.pl

Informatyka

Inżynieria bezpieczeństwa
systemów informatycznych
(specjalność
realizowana
we współpracy
z Naukową
Akademicką
Siecią Komputerów

375

Inżynieria
systemów
mobilnych
Systemy i sieci
teleinformatyczne
Informatyczne
technologie
zarządzania
Zarządzanie
projektami
Project Management
Applied
Computer
Science
Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości
i Administracji

Lublin

www.wspa.pl

Wydział Nauk
Ekonomicznych
i Technicznych

Informatyka

Informatyka
i ekonometria

Projektowanie i programowanie
gier komputerowych, projektowanie i eksploatacja systemów
informatycznych, sieci
komputerowe i multimedia

Rekrutacja na kierunki inżynierskie odbywa się według kolejności zgłoszeń (nie ma znaczenia liczba punktów uzyskanych
na maturze ani to, z jakich przedmiotów matura była zdawana),
dokumenty do pobrania ze strony: https://rekrutacja.wspa.pl/,
w okresie promocji nie ma opłaty rekrutacyjnej.

M.in. eksploracja danych
w biznesie, informatyka
i ekonometria – studia w języku
angielskim (od I roku)

Studia I stopnia:
język obcy nowożytny; maksymalnie jeden przedmiot
(wymagany) spośród: matematyka, geografia, informatyka;
maksymalnie dwa przedmioty (niewymagane) spośród:
matematyka, geografia, informatyka. Kandydaci na kierunek
informatyka i ekonometria winni znać język angielski w stopniu
średnio zaawansowanym.
Studia II stopnia:
dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/
magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby
zgłoszeń konkurs dyplomów.

Informatyka
Uniwersytet
Łódzki

34

Łódź

kwiecień 2013

www.uni.lodz.pl

Wydział
Ekonomiczno-Socjologiczny

270

60

250

90

Informatyka

Informatyka stosowana
(studia I i II stopnia);
informatyka w energetyce
jądrowej (studia II stopnia)

30

Informatyka
– studia
inżynierskie

Specjalność: informatyka
stosowana. Specjalizacje
na studiach I stopnia:
systemy i aplikacje mobilne,
programowanie i grafika
w systemach pomiarowych,
bazy danych i aplikacje internetowe, administracja sieciami
i systemami informatycznymi.
Studia stacjonarne II stopnia
rozpoczynają się od semestru
zimowego i letniego.

120

60

Liczba miejsc Liczba miejsc
na studiach na studiach
zaocznych
dziennych
(II stopnia)
(II stopnia)

Możliwość uzyskania
stypendium
od uczelni
i/lub firm
współpracujących

Rekrutacja online

Termin
składania
wniosków
(stacjonarne)

Termin
składania
wniosków
(zaoczne)

Opłata
Opłata
Opłata
za semestr za semestr za semestr
Opłata
rekrutacyjna stacjonarne stacjonarne zaoczne
I stopnia
II stopnia
I stopnia
w zł
w zł
w zł
w zł

400

2950

2650

400

2950

2650

400

2950

2650

400

2950

2650

400

2950

2650

400

2950

2650

400

2950

2650

Opłata
za semestr
zaoczne
II stopnia
w zł

http://rekrutacja.wwsi.edu.pl/rekrutacja/wsi_1/

20.05.
– 15.09.2013

tak

375

http://rekrutacja.wwsi.edu.pl/rekrutacja/wsi_mgr/

500

3750

375

http://rekrutacja.wwsi.edu.pl/rekrutacja/wsi_mgr/

500

3750

375

http://rekrutacja.wwsi.edu.pl/rekrutacja/wsi_mgr/

500

3750

375

http://www.wwsi.edu.pl/pg.php/arth/warunki_rekrutacji/125/

500

3750

375

http://rekrutacja.wwsi.edu.pl/rekrutacja/wsi_mgr/

500

3750

160

35

150

60

60

60

20.05.
– 15.09.2013

Tak

https://rekrutacja.wspa.pl/

06.05.2013
– 30.08.2013

06.05.2013
– 30.08.2013

tak

https://rekrutacja.uni.lodz.pl

3.07.2013
(I stopień),
17.07.2013
(II stopień)

31.07.2013

100

1650

0

1650

0

30

kwiecień 2013
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Oferta uczelni 2013/2014

Nazwa

Miasto

Uniwersytet
Łódzki

Politechnika
Łódzka

36

Informacje szczegółowe
na stronie

Łódź

Łódź

kwiecień 2013

www.uni.lodz.pl

www.p.lodz.pl

Wydział

Wydział
Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki

Kierunek

Specjalizacja

Liczba
miejsc
na studiach
dziennych
(I stopnia)

Informatyka

Specjalności – studia I stopnia
– sieci komputerowe i przetwarzanie danych, logistyka
z systemami informatycznymi,
grafika komputerowa i projektowanie gier; specjalności
– studia II stopnia – systemy
informatyczne, interaktywne
media

300

Informatyka
– studia
w języku
angielskim

Możliwość studiowania w ramach projektu UE InfoGeoLog:
Informatyka – Geoinformacja
– Logistyka. Kształcenie
w zawodach przyszłości
w odpowiedzi na oczekiwania
pracodawców realizowanego
na Uniwersytecie Łódzkim,
http://infogeolog.uni.lodz.pl/

40

Zarządzanie

M.in. analityka systemowa
i technologie e-biznesu

140

Liczba
miejsc
na studiach
zaocznych
(I stopnia)

120

375

Warunki przyjęcia

Maksymalnie jeden (wymagany) przedmiot spośród: język
obcy (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski); maksymalnie jeden (wymagany) spośród: matematyka, geografia,
historia, WOS, informatyka; maksymalnie dwa przedmioty
(niewymagane) spośród: matematyka, geografia, historia,
WOS, informatyka.

Logistyka

Informatyka w logistyce

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów.
W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo
magisterskich na kierunku ekonomicznym. Konkurs dyplomów.
Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Geoinformacja

Możliwość studiowania w ramach projektu UE InfoGeoLog:
Informatyka – Geoinformacja
– Logistyka. Kształcenie
w zawodach przyszłości
w odpowiedzi na oczekiwania
pracodawców realizowanego
na Uniwersytecie Łódzkim,
http://infogeolog.uni.lodz.pl/

60

Maksymalnie jeden (wymagany) przedmiot :geografia, WOS,
język obcy, matematyka, informatyka, fizyka; maksymalnie
jeden (wymagany) geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, chemia, język polski, język obcy;
maksymalnie dwa (nie wymagane) dwa dowolne przedmioty
zdawane na maturze.

Informatyka

Na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego
stopnia można wybrać następujące specjalności: bazy
danych i systemy ekspertowe,
inżynieria oprogramowania,
systemy sieciowe, technologie
internetowe. Na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
można wybrać następujące
specjalności: administrowanie
sieciami komputerowymi, inteligentne systemy baz danych,
interaktywna grafika komputerowa, inżynieria systemów
sieciowych i rozproszonych,
programowanie i obliczenia
naukowe.

90

Aby zostać studentem informatyki na studiach pierwszego
stopnia, należy zdać egzamin z matematyki, języka obcego
oraz fizyki lub chemii (do wyboru). Kandydaci na studia
drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny
wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny
z rozmowy kwalifikacyjnej.

60

180

Liczba miejsc Liczba miejsc
na studiach na studiach
zaocznych
dziennych
(II stopnia)
(II stopnia)

200

Możliwość uzyskania
stypendium
od uczelni
i/lub firm
współpracujących

Rekrutacja online

100

tak

45

Termin
składania
wniosków
(zaoczne)

3.07.2013
(I stopień),
17.07.2013
(II stopień)

31.07.2013

Opłata
Opłata
Opłata
za semestr za semestr za semestr
Opłata
rekrutacyjna stacjonarne stacjonarne zaoczne
I stopnia
II stopnia
I stopnia
w zł
w zł
w zł
w zł

Opłata
za semestr
zaoczne
II stopnia
w zł

3.07.2013
(I stopień),
17.07.2013
(II stopień)

40

40

Termin
składania
wniosków
(stacjonarne)

https://rekrutacja.uni.lodz.pl

40

60

Stypendium rektora dla
najlepszych studentów.
Stypendia związane
z sytuacją materialną
studenta: a) stypendium
socjalne wraz ze
zwiększeniem z tytułu
zamieszkania w DS lub
w innym obiekcie; b)
stypendium specjalne
dla osób niepełnosprawnych; c) zapomoga; d)
stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia.Inne
stypendia: Fundacja Politechniki Łódzkiej przyznaje
jednorazowe stypendia
naukowe dla najbardziej
uzdolnionych studentów.
Stypendia maja charakter
jednorazowej wypłaty,
w wysokości 5000 zł.
Studenci PŁ otrzymują
także stypendia w ramach
programu „Młodzi
w Łodzi”. Ponadto najlepsi
studenci, którzy kształcą
się na kierunkach zamawianych (matematyka,
informatyka, budownictwo, wzornictwo) mogą
otrzymać stypendium
w wysokości
1000 zł. Studenci otrzymują również stypendia
w ramach Programu Stypendialnego dla Liderów
organizowanego przez
firmę General Electric.

Wypełnienie formularza to elektroniczna rejestracja wstępna.
Uaktywnienie statusu kandydata i kwalifikacja na studia następuje
po dostarczeniu do Sekcji Rekrutacji (pocztą lub osobiście) wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z resztą wymaganych
dokumentów. Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych (a nie
wstępnie zakwalifikowanych) na studia w Politechnice Łódzkiej.

3.07.2013

31.07.2013

17.07.2013

31.07.2013

3.07.2013

31.07.2013

do 12 lipca
na studia
pierwszego
stopnia, do
19 września
na studia
drugiego
stopnia

do 12
lipca na studia
pierwszego
stopnia, do 19
września na
studia drugiego
stopnia

1800

kwiecień 2013
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Oferta uczelni 2013/2014

Nazwa

Miasto

Politechnika
Łódzka

Informacje szczegółowe
na stronie

Łódź

www.p.lodz.pl

Wydział

Kierunek

Specjalizacja

Liczba
miejsc
na studiach
dziennych
(I stopnia)

Informatyka

Na studia stacjonarnych pierwszego stopnia można wybrać
następujące specjalności: inżynieria oprogramowania i analiza danych, sieci komputerowe
i systemy rozproszone, grafika
komputerowa i multimedia,
technologie informatyczne
w telekomunikacji, systemy
informatyczne i bazy danych,
technologie gier i symulacji
komputerowych. Na studiach
niestacjonarnych pierwszego
stopnia można wybrać następujące specjalności: inżynieria
oprogramowania i analiza
danych, grafika komputerowa i multimedia, systemy
informatyczne i bazy danych.
Na studiach stacjonarnych
drugiego stopnia można
wybrać następujące specjalności: sztuczna inteligencja
i inżynieria oprogramowania,
sieci komputerowe i systemy
teleinformatyczne,grafika
komputerowa i multimedia,
systemy informatyczne
w zarządzaniu i handlu
elektronicznym, technologie
gier i symulacji komputerowych. Na studiach
niestacjonarnych drugiego
stopnia: sztuczna inteligencja
i inżynieria oprogramowania,
grafika komputerowa
i multimedia, systemy
informatyczne w zarządzaniu
i handlu elektronicznym,
sieci komputerowe i systemy
rozproszone

210

Na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego
stopnia można wybrać
następujące specjalności:
technologie informatyczne,
bezpieczeństwo i higiena
pracy. Na studia stacjonarnych
i niestacjonarnych drugiego
stopnia można wybrać
następujące specjalności:
informatyzacja bezpieczeństwa
i higieny pracy, informatyka
techniczna

30

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki
Edukacja
Techniczno-Informatyczna

38

kwiecień 2013

90

Warunki przyjęcia

Aby zostać studentem informatyki na studiach pierwszego
stopnia, należy zdać egzamin z matematyki, języka obcego
oraz fizyki lub chemii (do wyboru). Kandydaci na studia
drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny
wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny
z rozmowy kwalifikacyjnej.

Computer
science
– kierunek prowadzony przy
współpracy
Wydziału
Elektrotechniki,
Elektroniki,
Informatyki
i Automatyki

25

Information
technology
– kierunek prowadzony przy
współpracy
z Wydziałem
Fizyki
Technicznej,
Informatyki
i Matematyki
Stosowanej

25

Computer
science&information
technology
– studia drugiego stopnia,
prowadzone
przy współpracy Wydziału
Elektrotechniki,
Elektron

Liczba
miejsc
na studiach
zaocznych
(I stopnia)

30

Kandydatów na studia w Centrum Kształcenia Międzynarodowego obowiązuje egzamin z języka obcego, w którym
odbywają się zajęcia. Osoby z nową maturą’ muszą uzyskać
co najmniej 50% punktów na poziomie rozszerzonym z części
pisemnej. Kandydaci ze starą maturą muszą mieć co najmniej
160 punktów, czyli nie mniej niż ocenę bardzo dobrą na egzaminie dojrzałości z języka obcego, w którym planują studia.
Jeżeli na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości
kandydat zdaje egzamin z języka obcego, który jest drugim
językiem nauczania (klasy dwujęzyczne), nie obowiązują go
podane wyżej progi punktowe. W przypadku informatyki
brane są pod uwagę wyniki z egzaminów z matematyki, języka
angielskiego, drugiego języka obcego oraz fizyki lub chemii
(do wyboru).

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na
podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów
wyższych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

Liczba miejsc Liczba miejsc
na studiach na studiach
zaocznych
dziennych
(II stopnia)
(II stopnia)

Możliwość uzyskania
stypendium
od uczelni
i/lub firm
współpracujących

Rekrutacja online

90

30

25

30

Stypendium rektora dla
najlepszych studentów.
Stypendia związane
z sytuacją materialną
studenta: a) stypendium
socjalne wraz ze
zwiększeniem z tytułu
zamieszkania w DS lub
w innym obiekcie; b)
stypendium specjalne
dla osób niepełnosprawnych; c) zapomoga; d)
stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia.Inne
stypendia: Fundacja Politechniki Łódzkiej przyznaje
jednorazowe stypendia
naukowe dla najbardziej
uzdolnionych studentów.
Stypendia maja charakter
jednorazowej wypłaty,
w wysokości 5000 zł.
Studenci PŁ otrzymują
także stypendia w ramach
programu „Młodzi
w Łodzi”. Ponadto najlepsi
studenci, którzy kształcą
się na kierunkach zamawianych (matematyka,
informatyka, budownictwo, wzornictwo) mogą
otrzymać stypendium
w wysokości
1000 zł. Studenci otrzymują również stypendia
w ramach Programu Stypendialnego dla Liderów
organizowanego przez
firmę General Electric.

Wypełnienie formularza to elektroniczna rejestracja wstępna.
Uaktywnienie statusu kandydata i kwalifikacja na studia następuje
po dostarczeniu do Sekcji Rekrutacji (pocztą lub osobiście) wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z resztą wymaganych
dokumentów. Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych (a nie
wstępnie zakwalifikowanych) na studia w Politechnice Łódzkiej.

Opłata
Opłata
Opłata
za semestr za semestr za semestr
Opłata
rekrutacyjna stacjonarne stacjonarne zaoczne
I stopnia
II stopnia
I stopnia
w zł
w zł
w zł
w zł

Opłata
za semestr
zaoczne
II stopnia
w zł

Termin
składania
wniosków
(stacjonarne)

Termin
składania
wniosków
(zaoczne)

do 12 lipca
na studia
pierwszego
stopnia, do
19 września
na studia
drugiego
stopnia

do 12
lipca na studia
pierwszego
stopnia, do 19
września na
studia drugiego
stopnia

1890

2155

do 12 lipca
na studia
pierwszego
stopnia, do
19 września
na studia
drugiego
stopnia

do 12
lipca na studia
pierwszego
stopnia, do 19
września na
studia drugiego
stopnia

1498

1510

do 12 lipca
na studia
pierwszego
stopnia, do
19 września
na studia
drugiego
stopnia

do 19
września

kwiecień 2013
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Oferta uczelni 2013/2014

Nazwa

Miasto

Informacje szczegółowe
na stronie

Wydział

Wydział Elektroniki

Politechnika
Wrocławska

40

Wrocław

kwiecień 2013

Kierunek

Specjalizacja

Liczba
miejsc
na studiach
dziennych
(I stopnia)

Automatyka
i Robotyka

Komputerowe sieci sterowania,
systemy informatyczne
w automatyce, robotyka, komputerowe systemy zarządzania
procesami produkcyjnymi,
technologie informacyjne
w systemach automatyki (kierunek zamawiany), systemy
automatyki i robotyki

300

Elektronika

Inżynieria akustyczna, aparatura elektroniczna, zastosowania
inżynierii komputerowej
w technice, akustyka, Advanced Applied Electronics (II st.
w języku angielskim)

350

Telekomunikacja

Telekomunikacja mobilna,
multimedia w telekomunikacji,
sieci teleinformatyczne, teleinformatyczne sieci mobilne, teleinformatyka i multimedia, sygnały telekomunikacji cyfrowe,
systemy telekomunikacyjne,
Modern Telecommunications
(II st. w języku angielskim)

440

Informatyka

Systemy informatyki
w medycynie, inżynieria
systemów informatycznych,
inżynieria internetowa, systemy
i sieci komputerowe, systemy
informatyczne Advanced
Informatics and Control (w języku angielskim), Internet Engineering (w języku angielskim),
Advanced Applied Electronics
(w języku angielskim)

280

Teleinformatyka

Projektowanie sieci teleinformatycznych, utrzymanie sieci
teleinformatycznych

120

Informatyka

Informatyka, Computer
Science, bezpieczeństwo
i niezawodność systemów
informatycznych, inżynieria
oprogramowania Computer
Engineering, projektowanie
systemów informatycznych,
inteligentne systemy informatyczne, internet i technologie
mobilne, systemy baz danych,
systemy wspomagania
decyzji, systemy informacyjne
Information Technologies,
Teleinformatyka

260

Zarządzanie

Zarządzanie, Organizational
Management Information and
Communication Management/
Uniwersytet Nysa, Business
Information Systems, inżynieria
finansowa, przedsiębiorczość,
innowacje i projekty, technologie informacyjne w zarządzaniu, zarządzanie procesami
przedsiębiorstwa, zZachowania
i decyzje menedżerskie

375

Inżynieria
Systemów

Od 2013/2014: procesy
biotechnologiczne, systemy
energetyczne, systemy logistyczne, systemy sterowania,
sieciowe systemy usługowe

90

Informatyka

Algorytmika, bezpieczeństwo
komputerowe, obliczenia
naukowe

150

Elektronika
i Telekomunikacja

Inżynieria elektroniczna, elektronika cyfrowa, mikrosystemy,
optoelektronika i technika
światłowodowa Electronics,
Photonics, Microsystems

155

www.pwr.wroc.pl

Liczba
miejsc
na studiach
zaocznych
(I stopnia)

Warunki przyjęcia

100

http://rekrutacja.pwr.edu.pl

90

Liczba miejsc Liczba miejsc
na studiach na studiach
zaocznych
dziennych
(II stopnia)
(II stopnia)

Możliwość uzyskania
stypendium
od uczelni
i/lub firm
współpracujących

Rekrutacja online

Termin
składania
wniosków
(stacjonarne)

Termin
składania
wniosków
(zaoczne)

Opłata
Opłata
Opłata
za semestr za semestr za semestr
Opłata
rekrutacyjna stacjonarne stacjonarne zaoczne
I stopnia
II stopnia
I stopnia
w zł
w zł
w zł
w zł

240

60

8 lipca
(I stopień)/
luty 2014
(II stopień)

23 lipca
(II stopień)

0

0

285

70

8 lipca
(I stopień)/
luty 2014
(II stopień)

23 lipca
(II stopień)

0

0

280

70

8 lipca
(I stopień)/
luty 2014
(II stopień)

17 września
(I stopień)/
23 lipca
(II stopień)

0

0

150

8 lipca
(I stopień)/
23 lipca i luty
2014
(II stopień
w języku
angielskim)

23 lipca
(II stopień)

0

0

0

0

275

90
http://www.dzialstudencki.pwr.wroc.pl/

530

410

http://rekrutacja.pwr.wroc.pl/

8 lipca
(I stopień)/
luty 2014
(II stopień)

Opłata
za semestr
zaoczne
II stopnia
w zł

80

90

8 lipca
(I stopień)/
23 lipca i luty
2014
(II stopień)

17 września
(I stopień)/
23 lipca
(II stopień)

0

0

250

8 lipca
(I stopień)/
23 lipca i luty
2014
(II stopień)

23 lipca i luty
2014
(II stopień)

0

0

120

8 lipca
(I stopień)/
23 lipca i luty
2014
(II stopień)

0

60

8 lipca
(I stopień)/
luty 2014
(II stopień)

0

0

80

8 lipca
(I stopień)/
luty 2014
(II stopień)

0

0

kwiecień 2013

41

Oferta uczelni 2013/2014

Nazwa

Miasto

Państwowa
Wyższa Szkoła
Zawodowa
w Gorzowie
Wielkopolskim

Wyższa Szkoła
Informatyki
i Ekonomii TWP
w Olsztynie

Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny
w Szczecinie

Informacje szczegółowe
na stronie

Gorzów
Wielkopolski

Olsztyn

Szczecin

www.pwsz.pl

www.wsiie.olsztyn.pl/

www.zut.edu.pl

Wydział

Instytut Techniczny
Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej
w Gorzowie Wlkp.

Wydział Informatyki
i Ekonomii

Kierunek

Specjalizacja

Informatyka

Oferowane specjalności od
trzeciego roku studiów: mikroprocesowe systemy sterowania,
technologie multimedialne,
technologie internetowe

60

30

Mechanika
i budowa
maszyn

Oferowane specjalności od trzeciego roku studiów: inżynierskie
zastosowanie komputerów,
urządzenia i systemy mechatroniczne, inwestycje i wdrożenia
przemysłowe

45

45

Inżynieria bezpieczeństwa od r.a.
2013/2014

Oferowane specjalności od
trzeciego roku studiów: bezpieczeństwo maszyn, urządzeń
i systemów przemysłowych,
bezpieczeństwo systemów
informatycznych

45

30

Informatyka
i ekonometria

Studia I stopnia: Systemy
i sieci komputerowe; E-biznes;
Informatyka w godpodarce
i administracji studia II stopnia:
administrowanie sieciami i systemami komputerowymi; e-biznes;
informatyka w gospodarce
i administracji

50

120

Informatyka

S1, N1: systemy komputerowe
i oprogramowanie S2, N2:
grafika komputerowa i systemy
multimedialne, inteligentne
aplikacje komputerowe,
Internet w zarządzaniu, inżynieria
oprogramowania, projektowanie
i zarządzanie projektami informatycznymi, systemy komputerowe
i technologie mobilne.

340

120

kwiecień 2013

Warunki przyjęcia

Wymagane dokumenty: podanie do Rektora o przyjęcie na
studia na formularzu obowiązującym na Uczelni, świadectwo
dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
lub jego odpis oraz czytelne kserokopie. Dyplom ukończenia
studiów licencjackich lub jego odpis wystawiony przez uczelnię
wraz z suplementem oraz czytelne kopie (dla kandydatów na
studia drugiego stopnia), dowód wpłaty wpisowego, umowa
określająca warunki odpłatnosci za studia.

Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w ZUT w Szczecinie w roku akademickim
2013/2014 będą wyniki pisemnego egzaminu maturalnego
(„nowa” matura – świadectwo wydane przez OKE) lub egzaminu
dojrzałości(„stara” matura) lub wyniki matury międzynarodowej IB. Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji na
kierunek informatyka to: matematyka, język polski, język obcy
nowożytny oraz przedmiot dodatkowy, który kandydat zdawał na
egzaminie maturalnym. (Ten sam przedmiot maturalny może być
uwzględniany dwa razy pod warunkiem, że kandydat zdawał go
na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym).
O przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
kierunek informatyka mogą ubiegać się absolwenci kierunku
informatyka, absolwenci innych kierunków muszą uzyskać
pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego. Podstawą kwalifikacji
będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów wyższych w przypadku gdy to kryterium okaże się niewystarczające
będzie brana pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez
uczelnię wydającą dyplom.

Wydział Informatyki

S1, N1: e-technologie w produkcji i zarządzaniu S2, N2: inżynieria finansowa, inżynieria systeZarządzanie i inmów informacyjnych produkcji,
żynieria produkcji
zarządzanie jakością produkcji
oprogramowania, zarządzanie
projektami i innowacjami.

42

Liczba
miejsc
na studiach
zaocznych
(I stopnia)

Liczba
miejsc
na studiach
dziennych
(I stopnia)

60

30

Liczba miejsc Liczba miejsc
na studiach na studiach
zaocznych
dziennych
(II stopnia)
(II stopnia)

Możliwość uzyskania
stypendium
od uczelni
i/lub firm
współpracujących

Rekrutacja online

Termin
składania
wniosków
(stacjonarne)

Termin
składania
wniosków
(zaoczne)

Opłata
Opłata
Opłata
za semestr za semestr za semestr
Opłata
rekrutacyjna stacjonarne stacjonarne zaoczne
I stopnia
II stopnia
I stopnia
w zł
w zł
w zł
w zł

Opłata
za semestr
zaoczne
II stopnia
w zł

2000

Stypendia przyznawane
Każdy kandydat na studia ma obowiązek zarejestrować się w systemie
są zgodnie z regulaelektronicznym na stronie Uczelni: www.pwsz.pl lub
minem przyznawania
od 1.07.2013 od 1.07.2013 do
rekrutacja.pwsz.pl. Jest to pierwszy krok, który kandydat powinien
i wypłacania świadczeń
31.10.2013
wykonać jeszcze przed złożeniem pozostałych dokumentów. Rejestra- do 31.10.2013
pomocy materialnej
studentom PWSZ (ZR nr cji można również dokonać z pomocą przeszkolonych pracowników,
pełniących dyżury w punkcie rekrutacyjnym.
63/0101/2012 z dnia 17
sierpnia 2012 r.

60

30

30

120

30

20

30 września
2013

tak

tak

tak

Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jest
prawidłowe zarejestrowanie się kandydata w Internetowym Systemie
Rekrutacji ISR. W procesie rejestracji kandydat posługuje się loginem
(nr PESEL) i wprowadzonym przez siebie hasłem. Hasło należy
zapamiętać, gdyż wraz z nr PESEL stanowi zabezpieczenie indywidualnych danych kandydata przed osobami postronnymi oraz jest
jedyną możliwością dostępu do tych danych. Prawidłowa rejestracja
kandydata w ISR wymaga przejścia przez dwa etapy: 1. Rejestracja
w ISR Kandydat wprowadza: PESEL, hasło, formę, stopień i kierunki
studiów, a także swoje podstawowe dane osobowe. Po wprowadzeniu
tych danych otrzymuje w postaci informacji zwrotnej numer indywidualnego konta bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.
Uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku studiów
pierwszego stopnia wymaga wpisania wszystkich wyników egzaminu
maturalnego, w przypadku studiów drugiego stopnia – wpisania oceny
z dyplomu oraz średniej ocen ze studiów (określonej przez uczelnię
wydającą dyplom) oraz innych wymaganych informacji, aż do momentu potwierdzenia przez system kompletności danych. Niespełnienie tego warunku do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej wyklucza
kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 2. Wniesienie opłaty
rekrutacyjne. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną
na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez ISR. Opłata ta
powinna być wniesiona najpóźniej do chwili zamknięcia ISR, zgodnie
z terminami rekrutacji. Rejestracja internetowa (na semestr zimowy)
2013/2014 studia stacjonarne I stopnia od 24.05. do 07.07.2013 r.,
studia niestacjonarne I stopnia 24.05. do 01.09.2013 r., studia stacjonarne II stopnia od 24.05. do 21.07.2013 r., studia niestacjonarne
II stopnia od 24.05. do 27.08. Rejestracja internetowa (na semestr
letni) 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia od 07.01. do 10.02.2014.
Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jest
prawidłowe zarejestrowanie się kandydata w Internetowym Systemie
Rekrutacji ISR. W procesie rejestracji kandydat posługuje się loginem
(nr PESEL) i wprowadzonym przez siebie hasłem. Hasło należy
zapamiętać, gdyż wraz z nr PESEL stanowi zabezpieczenie indywidualnych danych kandydata przed osobami postronnymi oraz jest
jedyną możliwością dostępu do tych danych. Prawidłowa rejestracja
kandydata w ISR wymaga przejścia przez dwa etapy: 1. Rejestracja
w ISR Kandydat wprowadza: PESEL, hasło, formę, stopień i kierunki
studiów, a także swoje podstawowe dane osobowe. Po wprowadzeniu
tych danych otrzymuje w postaci informacji zwrotnej numer indywidualnego konta bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.
Uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku studiów
pierwszego stopnia wymaga wpisania wszystkich wyników egzaminu
maturalnego, w przypadku studiów drugiego stopnia – wpisania
oceny z dyplomu oraz średniej ocen ze studiów (określonej przez
uczelnię wydającą dyplom) oraz innych wymaganych informacji, aż
do momentu potwierdzenia przez system kompletności danych. Niespełnienie tego warunku do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej
wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 2. Wniesienie
opłaty rekrutacyjne. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę
rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez
ISR. Opłata ta powinna być wniesiona najpóźniej do chwili zamknięcia
ISR, zgodnie z terminami rekrutacji. Rejestracja internetowa (na
semestr zimowy) 2013/2014 studia stacjonarne I stopnia od 24.05.
do 07.07.2013 r., studia niestacjonarne I stopnia 24.05. do 01.09.2013
r., – studia stacjonarne II stopnia od 24.05. do 21.07.2013 r., studia
niestacjonarne II stopnia od 24.05. do 27.08.

10.07.19.07.2013

03.09.07.09.2013
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Oferta uczelni 2013/2014

Nazwa

Miasto

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny
w Szczecinie

Informacje szczegółowe
na stronie

Szczecin

www.zut.edu.pl

Wydział

Wydział Informatyki

Kierunek

Inżynieria
cyfryzacji

Informatyka
(studia
inżynierskie)

Zachodniopomorska Szkoła
Biznesu

Szczecin

zpsb.szczecin.pl

Katowice

www.wsti.pl

Kraków

www.wszib.edu.pl/

kwiecień 2013

60

Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w ZUT w Szczecinie w roku akademickim
2013/2014 będą wyniki pisemnego egzaminu maturalnego
(„nowa” matura – świadectwo wydane przez OKE) lub egzaminu dojrzałości(„stara” matura) lub wyniki matury międzynarodowej IB. Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji na
kierunek informatyka to: matematyka, język polski, język obcy
nowożytny oraz przedmiot dodatkowy, który kandydat zdawał
na egzaminie maturalnym. (Ten sam przedmiot maturalny
może być uwzględniany dwa razy pod warunkiem, że kandydat
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym). O przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia kierunek informatyka mogą ubiegać się absolwenci
kierunku informatyka, absolwenci innych kierunków muszą
uzyskać pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego. Podstawą
kwalifikacji będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych
studiów wyższych w przypadku gdy to kryterium okaże się
niewystarczające będzie brana pod uwagę średnia ocen ze
studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

100

Informacje o warunkach rekrutacji na studia I stopnia na kierunku
Informatyka – http://www.zpsb.szczecin.pl/pl/dla-kandydatow/
zasady-rekrutacji/
Promocje: 1. „Wielkie cięcie wpisowego” – do 15.07. – wpisowe
50 zł, do 31.08. – wpisowe 75 zł, do 30.09. wpisowe 100 zł,
absolwenci ZPSB – 0 zł.
2. „Zacznij studia po czterdziestce” – obniżka czesnego do 20%
3. „Studiuj bez barier” – obniżka czesnego do 20%
4. „Zrób drugi fakultet” – obniżka czesnego do 20%
5. „Dzieci naszych absolwentów” – uczą się za darmo
Promocje w pkt. 2-5 nie łączą się.

120

Informacje o warunkach rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia, specjalizacja Informatyka w biznesie – http://
www.zpsb.szczecin.pl/pl/dla-kandydatow/zasady-rekrutacji/
Promocje: 1. „Wielkie cięcie wpisowego” – do 15.07 – wpisowe 50 zł, do 31.08 – wpisowe 75 zł, do 30.09 wpisowe 100 zł,
absolwenci ZPSB – 0 zł.
2. „Zacznij studia po czterdziestce” – obniżka czesnego do 20%
3. „Studiuj bez barier” – obniżka czesnego do 20%
4. „Zrób drugi fakultet” – obniżka czesnego do 20%
5. „Dzieci naszych absolwentów” – uczą się za darmo
Promocje w pkt. 2-5 nie łączą się.

Informatyka w biznesie
(także w trybie e-learning)

100

300

Informacje na temat zasad przyjęcia na studia dostępne są
na stronie http://www.wsti.pl/strefa-kandydata/informatyka/
zasady-przyjec

Grafika

80

120

Informacje na temat zasad przyjęcia na studia dostępne są na
stronie http://www.wsti.pl/strefa-kandydata/grafika/zasady-przyjec

Wydział Informatyki

Wydział Zarządzania i Informatyki

Informatyka

44

Technologie internetowe
i mobilne, inżynieria systemów
informatycznych, grafika
komputerowa

Warunki przyjęcia

Informatyka

Zarządzanie

Wyższa Szkoła
Zarządzania
i Bankowości

To pierwszy taki kierunek
studiów w Polsce, wynik
dwuletnich konsultacji potrzeb
rynkowych z informatycznymi
firmami Szczecina. Jeżeli głównym celem informatyki jest
wytwarzanie oprogramowania,
to głównym celem inżynierii
cyfryzacji jest wdrażanie tego
oprogramowania w biznesie
i administracji.

Liczba
miejsc
na studiach
zaocznych
(I stopnia)

Wydział Ekonomii
i Informatyki
w Szczecinie

Ekonomia,
specjalizacja
Informatyka
w biznesie

Wyższa Szkoła
Technologii
Informatycznych
w Katowicach

Specjalizacja

Liczba
miejsc
na studiach
dziennych
(I stopnia)

Liczba miejsc Liczba miejsc
na studiach na studiach
zaocznych
dziennych
(II stopnia)
(II stopnia)

Możliwość uzyskania
stypendium
od uczelni
i/lub firm
współpracujących

Rekrutacja online

Termin
składania
wniosków
(stacjonarne)

tak

Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jest
prawidłowe zarejestrowanie się kandydata w Internetowym
Systemie Rekrutacji ISR. W procesie rejestracji kandydat posługuje
się loginem (nr PESEL) i wprowadzonym przez siebie hasłem. Hasło
należy zapamiętać, gdyż wraz z nr PESEL stanowi zabezpieczenie
indywidualnych danych kandydata przed osobami postronnymi
oraz jest jedyną możliwością dostępu do tych danych. Prawidłowa
rejestracja kandydata w ISR wymaga przejścia przez dwa etapy:
1. Rejestracja w ISR Kandydat wprowadza: PESEL, hasło, formę,
stopień i kierunki studiów, a także swoje podstawowe dane osobowe. Po wprowadzeniu tych danych otrzymuje w postaci informacji
zwrotnej numer indywidualnego konta bankowego, na który należy
wnieść opłatę rekrutacyjną. Uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku studiów pierwszego stopnia wymaga wpisania
wszystkich wyników egzaminu maturalnego oraz innych wymaganych informacji, aż do momentu potwierdzenia przez system
kompletności danych. Niespełnienie tego warunku do ostatniego
dnia rejestracji elektronicznej wyklucza kandydata z postępowania
rekrutacyjnego. 2. Wniesienie opłaty rekrutacyjne.
Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez ISR. Opłata ta powinna
być wniesiona najpóźniej do chwili zamknięcia ISR, zgodnie
z terminami rekrutacji. Rejestracja internetowa (na semestr zimowy)
2013/2014 – studia stacjonarne I stopnia od 24.05.
do 07.07.2013 r.

10.07.19.07.2013

Termin
składania
wniosków
(zaoczne)

Opłata
Opłata
Opłata
za semestr za semestr za semestr
Opłata
rekrutacyjna stacjonarne stacjonarne zaoczne
I stopnia
II stopnia
I stopnia
w zł
w zł
w zł
w zł

https://dziekanat.zpsb.szczecin.pl/Rekrutacja

tak

60

80

2350

4.10.2013

11.10.2013

0

2250

30.09.2013

nie
Istnieje możliwość rejestracji online przy pomocy poniższego formularza. W celu zakończenia procesu rekrutacyjnego należy dostarczyć
do siedziby Uczelni wymagane dokumenty.
http://www.wsti.pl/strefa-kandydata/grafika/formularz-rekrutacyjny

2300

0

200

https://dziekanat.zpsb.szczecin.pl/Rekrutacja

Istnieje możliwość rejestracji online. W celu zakończenia procesu
rekrutacyjnego należy dostarczyć do siedziby Uczelni wymagane
dokumenty.
http://www.wsti.pl/strefa-kandydata/informatyka/formularz-rekrutacyjny
0

0

Opłata
za semestr
zaoczne
II stopnia
w zł

2100

49

2160

1969

49

2502

2109

30.09.2013

Stypendium Rektora
dla najlepszych studentów za osiągnięcia
naukowe/artystyczne/
sportowe; stypendium
socjalne; stypendium
specjalne dla osób
niepełnosprawnych;
zapomoga losowa;
stypendium Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego za wybitne
osiągnięcia; stypendium
Naukowe Fundacji
Edukacyjnej Przedsiębiorczości; stypendium
„Sapere Auso”; kredyt
studencki; stypendia/
nagrody fundowane
przez Rektora WSZiB;
liczne rabaty, promocje
i zniżki w czesnym

kwiecień 2013

45

Oferta uczelni 2013/2014

Nazwa

Miasto

Informacje szczegółowe
na stronie

Wydział

Kierunek

Politechnika
Koszalińska

46

Warszawa

Koszalin

kwiecień 2013

www.pw.edu.pl

www.tu.koszalin.pl

inżynieria systemów
informatycznych systemy
informacyjno–decyzyjne

200

Liczba
miejsc
na studiach
zaocznych
(I stopnia)

90

Bez specjalności na studiach
I stopnia. Specjalności na
studiach II stopnia: matematyka
w naukach informacyjnych

90

Computer
Science

Specjalności: artificial intelligence, computing in business
and economics

40

Edukacja
Techniczno-Informatyczna

Technologie informacyjne
w biznesie i administracji,
technologie internetowe
i multimedialne, teleinformatyka,
informatyka i technologie informacyjne, dydaktyka informatyki
i techniki

30

30

Informatyka

Studia I stopnia: Informatyka
w zarządzaniu, programowanie
komputerów i sieci informatyczne, programowanie systemów
automatyki, techniki multimedialne, Technologie internetowe
i mobilne. Studia II stopnia:
Informatyczne systemy zarządzania, zastosowania systemów
baz danych, Systemy informatyki przemysłowej, technologie
multimedialne i programowanie
wielordzeniowe

120

60

Elektronika
i Telekomunikacja

Studia I stopnia:
inżynieria systemów komputerowych, systemy elektroniczne,
telekomunikacja cyfrowa,
optoelektronika
Studia II stopnia: elektronika
systemów sterowania, elektronika użytkowa, optoelektronika
i fotoenergetyka, systemy i sieci
telekomunikacyjne

60

30

Wydział Elektroniki
i Technik Informacyjnych

Wydział Elektroniki
i Informatyki

Warunki przyjęcia

Aby zostać przyjętym na studia i stać się studentem studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki: zarejestrować się
internetowo jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo
dokonać opłaty rekrutacyjnej, zostać zakwalifikowanym na
studia w wyniku poddania się procedurze kwalifikacyjnej, złożyć
wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie i odebrać
decyzję o przyjęciu na studia, dostarczyć świadectwo lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów,
uzyskane w wyniku badań wykonanych zgodnie ze skierowaniem otrzymanym z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
Złożyć wymagane prawem oświadczenie o dotychczasowym
korzystaniu z bezpłatnych studiów wyższych i podpisać umowę
z Dziekanem danego Wydziału, złożyć ślubowanie studenckie.
Procedurę kwalifikacyjną przeprowadzają Wydziałowe Komisje
Rekrutacyjne (WKR) działające na wszystkich wydziałach
i w Kolegium. W procedurze tej kandydaci uzyskują pewną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, która stanowi jedyne kryterium
przy podejmowaniu przez WKR decyzji o przyjęciu na studia.

inżynieria informatyczna
systemów technicznych, inżynieria komputerowa, inżynieria
oprogramowania

Informatyka

Politechnika
Warszawska

Specjalizacja

Liczba
miejsc
na studiach
dziennych
(I stopnia)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw,
do którego bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego
lub egzaminu dojrzałości.

Liczba miejsc Liczba miejsc
na studiach na studiach
zaocznych
dziennych
(II stopnia)
(II stopnia)

Możliwość uzyskania
stypendium
od uczelni
i/lub firm
współpracujących

Rekrutacja online

140

Termin
składania
wniosków
(stacjonarne)

Termin
składania
wniosków
(zaoczne)

4.07.2013

29.08.2013

Opłata
Opłata
Opłata
za semestr za semestr za semestr
Opłata
rekrutacyjna stacjonarne stacjonarne zaoczne
I stopnia
II stopnia
I stopnia
w zł
w zł
w zł
w zł

Opłata
za semestr
zaoczne
II stopnia
w zł

85

90

tak

0

0

30

30

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

http://irk.politechnika.koszalin.pl/ http://rekrutacja.tu.koszalin.pl/

30

30
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Oferta uczelni 2013/2014

Nazwa

Miasto

Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej

Informacje szczegółowe
na stronie

Wydział

www.umcs.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Lublin

Kierunek

Specjalizacja

Informatyka

Zarówno na I jak i II stopniu:
projektowanie i programowanie
systemów informatycznych,
technologie informatyczne

Liczba
miejsc
na studiach
dziennych
(I stopnia)

140

Liczba
miejsc
na studiach
zaocznych
(I stopnia)

Warunki przyjęcia

0

I stopień: jeden przedmiot (najkorzystniejszy dla Kandydata)
spośród: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka.
II stopień: Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie
ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki
lub kierunku pokrewnego.

Grafika
komputerowa
i multimedia
Gry i animacje
komputerowe
Aplikacje
internetowe
i mobilne

Europejska
Wyższa Szkoła
Informatyczno-Ekonomiczna

Warszawa

eu.edu.pl

Zarządzanie
I stopień

Sieci
komputerowe
i systemy
rozproszone
Tworzenie
i testowanie
oprogramowania
Bezpieczeństwo i ochrona
informacji
Marketing
i reklama
w sieci

Wyższa Szkoła
Ekologii
i Zarządzania

Akademia
Górniczo-Hutnicza

48

Warszawa

Kraków

kwiecień 2013

wseiz.pl

www.agh.edu.pl

Wydział Zarządzania

Edukacja
Techniczno-Informatyczna

Wydział Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji

Informatyka,
Teleinformatyka

Wydział
Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Inżynierii
Biomedycznej

Informatyka
stosowana

Wydział Geologii,
Geofizyki i Ochrony
Środowiska

Informatyka
Stosowana

Wydział Inżynierii
Metali i Informatyki
Przemysłowej

Informatyka
stosowana,
wirtotechnologia, inżynieria
obliczeniowa,
edukacja
techniczno-informatyczna

Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej

Informatyka
stosowana

Wydział Odlewnictwa

Wirtotechnologia

Wydział Zarządzania

Informatyka
i ekonometria

http://www.agh.edu.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/warunki-i-tryb-rekrutacji/

Liczba miejsc Liczba miejsc
na studiach na studiach
zaocznych
dziennych
(II stopnia)
(II stopnia)

90

Możliwość uzyskania
stypendium
od uczelni
i/lub firm
współpracujących

0

Rekrutacja online

Termin
składania
wniosków
(stacjonarne)

Termin
składania
wniosków
(zaoczne)

www.irk.umcs.lublin.pl – internetowa rejestracja kandydatów
rusza 30 kwietnia 2013 r.;
www.umcs.pl – oferta edukacyjna Uniwersytetu

7 lipca 2013

0

Opłata
Opłata
Opłata
za semestr za semestr za semestr
Opłata
rekrutacyjna stacjonarne stacjonarne zaoczne
I stopnia
II stopnia
I stopnia
w zł
w zł
w zł
w zł

85

0

0

0

Opłata
za semestr
zaoczne
II stopnia
w zł

2250

tak

Uczelnia przyznaje stypendia za dobrą naukę,
socjalne, specjalne dla
niepełnosprawnych

kwiecień 2013
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