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  PORTUGALSKIE RAMY KWALIFIKACJI 

SŁOWACKIE RAMY KWALIFIKACJI  

HISZPAŃSKIE RAMY KWALIFIKACJI  

 

Celem raportu jest zebranie informacji o szczegółowych wymaganiach dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji Partnerów na 

poziomie 5 (w porównaniu do Europejskich Ram Kwalifikacyjnych). 

 

                                        
 

Źródło:  

 

CeDeFop, Ogólny zarys  zmian w Krajowych Ramach Kwalifikacji (KRK) w Europie 2019. 

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK): wspieranie nauki, pracy i mobilności transgranicznej, Luksemburg 2018. 

 

http://archeia.moec.gov.cy/mc/182/cygf_level_descriptors.pdf 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/02/LTQF_EQF_report_ENG.pdf 

https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels 

 

 

 

 

 

 CYPRYJSKIE RAMY KWALIFIKACJI  

  LITEWSKIE RAMYCH KWALIFIKACJI 

POLSKIE RAMY KWALIFIKACJI 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/02/LTQF_EQF_report_ENG.pdf
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Ogólny zarys Europejskich Ram Kwalifikacji - poziom 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

•Wszechstronna, specjalistyczna, rzeczowa i teoretyczna 
wiedza w danej dziedzinie pracy lub nauki oraz 
świadomość granic tej wiedzy 

WIEDZA 

•Wszechstronny zakres umiejętności poznawczych i 
praktycznych wymaganych w znajdowaniu kreatywnych 
rozwiązań dla problemów abstrakcyjnych. 

UMIEJĘTNOŚCI 

•Zarządzanie oraz nadzór nad ćwiczeniami  
w kontekście pracy lub nauki, w których 
następuje nieprzewidywalna zmiana; przegląd 
i rozwój dokonań własych oraz innych osób. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ORAZ NIEZALEŻNOŚĆ  
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Ogólny zarys rozwoju Krajowych Ram Kwalifikacyjnych Partnerów Projektu 

Kraj Zakres ram 
kwalifikacyjnych 

Poziom 5 
Deskryptory 

Szczegółowe deskryptory - poziom 5 Podstawa 
prawna/ etap 

rozwoju 

KRK 
połaczone 

z  ERK 

KRK /ERK 
 strona internetowa 

 
Cypr 
 
 
 
 
 
 
 

Krajowe Ramy 
Kwalifikacji 
obejmujące 
wszystkie poziomy 
oraz rodzaje 
kwalifikacji: od 
kształcenia oraz 
szkolenia 
formalnego aż po 
system 
kwalifikacji 
zawodowych. 
 

 Wiedza 
 

1.Zrozumienie praktyki i najważniejszych 
teorii/metodologii oraz potwierdzenie 
zrozumienia ich zastosowania w danej dziedzinie 
pracy. 
2.Rozwijanie strategicznych i kreatywnych 
odpowiedzi w poszukiwaniu rozwiązań dla dobrze 
zdefiniowanych problemów. 
3. Podstawowa wiedza na temat istotnych kwestii 
społecznych i etycznych. 
4. Posiadanie wiedzy dotyczącej praktyki, 
zastosowania metodologii oraz teorii w danej 
dziedzinie pracy lub nauki. 
 
 

Decyzja CoM, 
Nr 67445 dot. 
ustanowienia 
Cypryjskich 
Ram 
Kwalifikacji 
(2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 http://www.cyqf.gov
.cy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Umiejętności 
 

1. Umiejętność oceny własnych umiejętności 
uczenia się i identyfikowanie potrzeb w tym 
zakresie w celu podjęcia dalszego procesu 
edukacyjnego. 
2. Umiejętność oceny problemów związanych 
z praktyką i dostosowaniem odpowiedniej 
procedury pracy. 
3. Informowanie współpracowników 
o praktycznych rozwiązaniach problemów. 
4. Umiejętność przekazywania pomysłów 
współpracownikom i przełożonym 
z wykorzystaniem informacji jakościowych oraz 
ilościowych. 
5. Umiejętność wykorzystania kompetencji 
związanych z praktyką w procesach związanych 
z pracą lub nauką. 
6. Umiejętność zidentyfikowania i wykorzystania 

http://www.cyqf.gov.cy/
http://www.cyqf.gov.cy/
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danych do formułowania odpowiedzi na dobrze 
zdefiniowane konkretne i abstrakcyjne problemy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kompetencje 1. Umiejętność określenia możliwości dalszej 
edukacji w różnych środowiskach uczenia się. 
2. Umiejętność samodzielnego zarządzania 
projektami wymagającymi technik rozwiązywania 
problemów. 
3. Umiejętność pełnienia określonych funkcji 
z zakresu zarządzania i planowania w odniesieniu 
do dziedziny pracy lub nauki. 
4. Umiejętność zarządzania ludźmi oraz 
weryfikowanie ich wyników, budowania zespołu 
kadrowego jak i szkoleniowego. 
5. Umiejętność zaangażowania w zorientowane na 
rozwój, interdyscyplinarne procesy pracy. 
 

   Rezultaty 
uczenia się 

1. Rozumienie zaawansowanych podręczników, 
które prowadzą do dalszej nauki zawodowej lub 
akademickiej. Posiadanie umiejętności 
rozwiązywania problemów. 
2. Wykazywanie umiejętności kierowniczych. 
3. Zarządzanie problemami i opracowywanie 
rozwiązań w dziedzinie pracy lub nauki. 
4. Umiejętność oceny kwestii społecznych 
i etycznych. 
5. Umiejętność oceny swoich wyników  
i podnoszenia kompetencji do dalszej nauki. 
6. Efektywne i sprawne zarządzanie projektami 
oraz kadrą. 
 

 
Litwa 
 
 
 

Zaprojektowane 
jako kompleksowe 
krajowe ramy 
kwalifikacji dla 
uczenia się przez 
całe życie; 
obecnie obejmują 

 Charakterystyka 
działań 
(komleksowość, 
niezależność, 
zmienność) 
 

Złożoność działań: 
Kompetencje poznawcze. 

Uwzględnienie wiedzy z różnych dziedzin 
działalności z wiedzą ogólną. 
 
Kompetencje funkcjonalne. 

Uchwała rządu 
w sprawie 
zatwierdzenia 
opisu 
Litewskich Ram 
Kwalifikacji 
(2010) 

2011 https://www.kpmpc.
lt/kpmpc/en/informa
tion/qualifications-
framework-2 



  
 

 

Program: Erasmus+ 

Kluczowe działanie: Współpraca na rzecz innowacji i wymiana dobrych praktyk 

Akcja: Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego 

Numer Projektu: 2019-1-PL01-KA202-065209 

Strona 6 

one kwalifikacje 
z zakresu 
kształcenia 
i szkolenia 
zawodowego oraz 
szkolnictwa 
wyższego; trwa 
przegląd i 
włączanie 
kwalifikacji 
kształcenia 
ogólnego na 
poziomach 1-4. 

Stosowanie różnych środków, narzędzi i metod 
pracy. 
 
Kompetencje ogólne. 

Rozwiązywanie problemów dotyczących różnej 
treści i tematyki. 
Szkolenie osób o niższych kwalifikacjach. 
 
Autonomia działań: 
Kompetencje poznawcze. 

Zastosowanie obszernej wiedzy faktograficznej 
i teoretycznej w różnych dziedzinach działalności, 
konsultacje z kolegami i specjalistami o wyższych 
kwalifikacjach. Korzystanie z różnych źródeł 
informacji.  
 
Kompetencje funkcjonalne. 

Samodzielne planowanie działań własnych 
i pracowników o niższych kwalifikacjach. 
Samodzielny dobór metod i środków 
rozwiązywania zadań zleconych przez osoby 
o wyższych kwalifikacjach. 
 
Kompetencje ogólne. 

Planowanie i organizowanie czynności własnych 
i osób o niższych kwalifikacjach, nadzór nad 
wykonywaniem czynności, możliwość kontroli 
jakości wykonania czynności. 
 

 Rodzaje 
kompetencji 
(funkcjonalne, 
poznawcze, 
ogólne) 

Kompetencje poznawcze. 

Systematyczne uaktualnianie wiedzy potrzebnej 
do dostosowania się do ciągłych i często 
nieprzewidzianych zmian w kilku różnych 
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dziedzinach działalności. 
Kompetencje funkcjonalne. 

Opanowanie nowych metod, środków 
i instrumentów rozwiązywania problemów 
z różnych dziedzin działalności, wymaga 
dostosowania się do ciągłych i często 
nieprzewidywalnych zmian. 
Kompetencje ogólne.  

Podejmowanie decyzji na poziomie grupy 
w warunkach nieprzewidywalnych zmian 
otoczenia. Inicjowanie i organizowanie własnego 
procesu ciągłego uczenia oraz osób o niższych 
kwalifikacjach. Motywacja wewnętrzna oraz 
motywacja innych do doskonalenia się w wybranej 
dziedzinie działalności. 
 

 
Polska 
 
 

Krajowe Ramy 
Kwalifikacji 
obejmujące 
wszystkie poziomy 
i rodzaje 
kwalifikacji 
począwszy od 
kształcenia oraz 
szkolenia 
formalnego. 
Otwarte na 
kwalifikacje 
prawnie 
regulowane jak 
i nieustawowe 
nadawane poza 
edukacją oraz 
szkoleniem 
formalnym 

• Wiedza Zakres i głębia wiedzy. 
Kompletność perspektywy poznawczej, 
Zależności. 
 
Zna i rozumie: 
wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące 
ich metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi z zakresu podstawowej 
wiedzy ogólnej tworzącej podstawy teoretyczne 
oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy 
szczegółowej – właściwe dla programu 
kształcenia. 

w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, 

obiekty i zjawiska oraz dotyczące 

ich metody i teorie wyjaśniające złożone 

zależności między nimi, stanowiące 

podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin 

Ustawa z 22 
grudnia 2015 r. 
O Zintegrowan
ym Systemie 
Kwalifikacji 
(2015) 

2013 https://prk.men.gov.
pl/ 
en/2en/ 
https://www.kwalifi
kacje.gov.pl 
http://kwalifikacje.e
du.pl/ 
 

https://www.kwalifikacje.gov.pl/
https://www.kwalifikacje.gov.pl/
http://kwalifikacje.edu.pl/
http://kwalifikacje.edu.pl/
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naukowych tworzących podstawy teoretyczne 
oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy 
szczegółowej – właściwe dla programu 
kształcenia. 
  

Kontekst 
Uwarunkowania, 

Skutki. 
podstawowe ekonomiczne, prawne i inne skutki 
różnych rodzajów działań związanych z nadaną 
kwalifikacją. 
 

• Umiejętności Wykorzystanie wiedzy. 
Rozwiązywanie problemów. 
Wykonywanie zadań. 

Potrafi: 

wykorzystywać posiadaną wiedzę – rozwiązywać 
umiarkowanie złożone i nietypowe problemy 
i wykonywać zadania w zmiennych i nie w pełni 
przewidywalnych warunkach poprzez: 
• właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 
pochodzących, 
• dobór oraz stosowanie właściwych metod i 
narzędzi, w tym technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 
 
Komunikowanie się  
Odbieranie i tworzenie wypowiedzi. 
Potrafi:  
• komunikować się z otoczeniem z użyciem 
specjalistycznej terminologii 
• odbierać umiarkowanie złożone wypowiedzi, 
tworzyć niezbyt złożone wypowiedzi z użyciem 
specjalistycznej terminologii. 
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Upowszechnianie wiedzy w środowisku 

naukowym 

Potrafi: 
przedstawiać i uzasadniać własne stanowisko 
Posługiwanie się językiem obcym 
Potrafi: 
posługiwać się językiem obcym na poziomie  
B1+ ESOKJ z wykorzystaniem podstawowego 
słownictwa specjalistycznego 
 
Organizacja pracy 
Planowanie, praca zespołowa 
Potrafi: organizować swoją pracę – indywidualną 
oraz w zespole 
 
Uczenie się 
Planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych 
Potrafi: analizować i oceniać swoje potrzeby 

w zakresie uczenia się, samodzielnie 

korzystać z dostępnych możliwości uczenia się 
 

• Kompetencje 
społeczne 

Ocena 
Krytyczne podejście 

Jest gotów do: uznawania niepełności 

i niepewności posiadanej wiedzy. 

Odpowiedzialność 
Wypełnianie zobowiązań społecznych 
Jest gotów do: wypełniania zobowiązań 

społecznych 

Odpowiedzialność 
Działanie na rzecz interesu publicznego 
Jest gotów do: uczestniczenia w działaniach na 
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rzecz interesu publicznego, działania w sposób 

przedsiębiorczy 

Rola zawodowa 

Niezależność, rozwój etosu 

Jest gotów do: odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki 
zawodowej 

 
Portugalia 
 
 

 
Krajowe Ramy 
Kwalifikacji 
obejmujące 
wszystkie poziomy 
oraz rodzaje 
kwalifikacji: od 
kształcenia oraz 
szkolenia 
formalnego aż po 
krajowy system 
uznawania, 
walidacji 
i certyfikacji 
kompetencji 

• Wiedza Podstawowa i specjalistyczna znajomość faktów, 
pojęć i zasad.  
Interpretowanie, wybieranie i dostosowywanie 
informacji oraz stosowanie ich w kontekście; 
Wykazywanie świadomości dot. granic wiedzy. 

Rozporządzenie 
nr 782/2009  
w sprawie 
Krajowych Ram 
Kwalifikacji 
(2009) 

2011 http://www.anqep. 
gov.pt 
 

• Umiejętności Zakres specjalistycznych umiejętności. 
Tworzenie kreatywnych rozwiązań, aby 
wykonywać określone zadania i rozwiązywać 
określone problemy, niektóre o charakterze 
abstrakcyjnym, wymagające rozwiązań 
dostosowanych do potrzeb (projektowania, 
planowania, wykonania i kontroli, zadania oceny 
i doskonalenia). 

• Podejście Rozwijanie własnej wydajności. 
Zarządzanie i nadzorowanie indywidualnych 
wyników innych osób. 

 

 
Słowacja 
 
 

 
Krajowe Ramy 
Kwalifikacji 
obejmujące 
wszystkie poziomy 
i rodzaje 
kwalifikacji 
począwszy od 
kształcenia oraz 
szkolenia 

 Wiedza 
 

Posiadanie umiejętności analizowania 
i syntetyzowania obszernej i specjalistycznej 
wiedzy faktograficznej, zasad i procesów, pojęć 
ogólnych w szeroko pojętych kontekstach 
w ramach danego obszaru zawodowego lub 
dziedziny oraz posiadanie świadomość granic tej 
wiedzy. 
Posiadanie umiejętności analizowania 
i syntetyzowania wiedzy teoretycznej 
w wykonywaniu złożonych zadań w szeroko 

Ustawa 
o uczeniu się 
przez całe 
życie (2009) 
oraz zmiany do 
niektórych 
aktów (2012) 

2017 http://www.kvalifika
cie.sk/ 
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formalnego. 
Obejmuje 
kwalifikacje 
zawodowe 
nadawane poza 
formalnym 
systemem 
edukacji 
 

pojętych kontekstach w ramach danego obszaru 
zawodowego lub kierunku studiów oraz posiadanie 
świadomości granic tej wiedzy. 

 Umiejętności 
 

Posiadanie umiejętności orientowania się 
w szerokim zakresie dokumentacji technicznej 
i nietechnicznej, norm i standardów stosowanych 
w ramach kierunku studiów. 
Posiadanie umiejętności abstrakcyjno-logicznego 
myślenia, niezbędnego do wyboru i wykorzystania 
odpowiednich informacji, procedur pracy, metod, 
narzędzi, surowców, materiałów, maszyn itp., 
zgodnie z różnymi warunkami i określonymi 
standardami wykonywania złożonych zadań. 

 Kompetencje Umiejętność wykonywania złożonych zadań oraz 
wzięcie za nie pełnej odpowiedzialności oraz 
dostosowanie własnego zachowania do 
wytycznych dotyczących kontekstu pracy lub 
nauki, które są przewidywalne lub podlegają 
zmianom. 
Umiejętność samodzielnego zarządzania 
i nadzorowania grupą ludzi, z pewnym stopniem 
autonomii, w kontekstach, które są zwykle 
przewidywalne, ale mogą podlegać zmianom. 
 

 
Hiszpania 
 
 
 

Zaprojektowane 
jako Krajowe 
Ramy Kwalifikacji 
dla kształcenia 
ustawicznego; 
obejmie wszystkie 
poziomy oraz 
rodzaje 
kwalifikacji 
począwszy od 
kształcenia oraz 
szkolenia 
formalnego. 

• Wiedza Absolwenci tego poziomu wykażą się wiedzą 
specjalistyczną w dziedzinie zawodowej lub 
studiów z istotnym zrozumieniem integracji 
i transferu wiedzy, a także rozwijaniem 
kreatywności, inicjatywy i przedsiębiorczości. 
 

Dekret 
królewski nr 
1027 (2011) 
ustanawiający 
Hiszpańskie 
Ramy 
Kwalifikacji dla 
szkolnictwa 
wyższego 
(MECES): 
poziomy 5-8 

 http://www.mecd.go
b.es/mecu 

 Umiejętności 
oraz możliwości 

Absolwenci tego poziomu posiądą umiejętność 
analizowania informacji potrzebnych do oceny 
i reagowania na oczekiwane i nieoczekiwane 
sytuacje poprzez poszukiwanie świadomych, 
kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań w ramach 
danej dziedziny studiów lub zawodu; będą 
w stanie przekazywać swoją wiedzę, pomysły, 
umiejętności i działania w kontekście zawodowym 
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współpracownikom, przełożonym, klientom oraz 
osobom, za które odpowiadają. 
 
 

 kompetencje Absolwenci tego poziomu będą samodzielnie 
wdrażać i integrować swoją wiedzę artystyczną, 
technologiczną lub sportową w definiowaniu 
i opracowywaniu procedur pracy na stanowisku 
artystycznym lub innym, samodzielnie 
i z odpowiedzialnością za koordynację i nadzór 
nad pracą techniczną; posiadają umiejętności 
niezbędne do samodzielnego doskonalenia się 
z dojrzałością do wprowadzania innowacji we 
wdrażaniu i postępach w nauce i szkoleniach na 
wyższe poziomy. 
 

 

Propozycja wspólnych ram dla Przedsiębiorczych Kompetencji Cyfrowych w start-upie.  

 Opis 

Wiedza  Uczeń / uczestnik rozumie najważniejsze teorie i metodologie zastosowania Przedsiębiorczych Kompetencji Cyfrowych 
w start-upach 

 Uczeń / uczestnik posiada głęboką wiedzę, aby w sposób kreatywny wykorzystać Przedsiębiorcze Kompetencje Cyfrowe 
w start-upach 

 Uczeń / uczestnik posiada odpowiednią wiedzę do praktycznego zastosowania metodologii i teorii związanych 
z wykorzystaniem Przedsiębiorczych Kompetencji Cyfrowych w start-upach 

 Uczeń / uczestnik obserwuje i rozumie ogólne oraz specyficzne problemy związane z działalnością start-upów, cyfrowe 
podejście przedsiębiorczości stosowane w start-upach, zwiększające ich potencjał poprzez wykorzystanie rozwiązań ICT 

Umiejętności  Uczeń / uczestnik potrafi wybrać i przeanalizować informacje potrzebne do oceny i reagowania na oczekiwane jak 
i nieoczekiwane sytuacje związane z wykorzystaniem rozwiązań ICT w start-upach i tam gdzie pojawia się taka potrzeba 
zastosować Przedsiębiorcze Kompetencje Cyfrowe. 

 Uczeń / uczestnik potrafi znaleźć kreatywne rozwiązania w celu wykonania określonych zadań oraz w celu rozwiązania 
konkretnych problemów związanych z zastosowaniem Przedsiębiorczych Kompetencji Cyfrowych w start-upach 

 Uczeń / uczestnik potrafi ocenić własną propozycję rozwiązania wybranych problemów w start-upach 

 Uczeń / uczestnik potrafi komunikować się ze środowiskiem start-upowym przy użyciu specjalistycznej terminologii 
związanej z Przedsiębiorczymi Kompetencjami Cyfrowymi 
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Odpowiedzialność 
oraz Niezależność 

 Uczeń / uczestnik potrafi samodzielnie zarządzać i nadzorować grupę osób wykorzystując Przedsiębiorcze Kompetencje 
Cyfrowe w start-upach 

 Uczeń / uczestnik może zarządzać projektami, które wymagają wykorzystania Cyfrowych Kompetencji Przedsiębiorczości 
w start-upach lub zastosowania tam rozwiązań ICT 

  Uczeń / uczestnik jest w stanie zidentyfikować możliwości dalszej edukacji w obszarze Przedsiębiorcze Kompetencje 
Cyfrowe w start-upach 

  Uczeń / uczestnik może wykonać złożone zadania i wziąć za nie pełną odpowiedzialność oraz dostosować własne 
zachowanie w celu zastosowania cyfrowego podejścia przedsiębiorczości w start-upach 

 

 

Profile Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności/Komtetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO) (z ang. International Standard Classification of 

Occupations (ISCO)) które przedstawiają programy Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (z ang. Vocational Education and Training, akronim VET)  

oddziałują na: 

Numer ISCO  Nazwa Opis 

ISCO-08 1330 Kierownicy usług 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

Kierownicy usług informacyjno-komunikacyjnych planują, kierują i koordynują zakup, rozwój, konserwację 
i użytkowanie systemów komputerowych i telekomunikacyjnych, jako kierownicy działu lub jako dyrektorzy 
generalni przedsiębiorstw lub organizacji, które nie posiadają hierarchii kierowniczej. 
Zadania obejmują: 
a) konsultacje z użytkownikami, kierownictwem, sprzedawcami oraz technikami w celu oceny potrzeb 
informatycznych i wymagań systemowych jak i określania technologii spełniającej te potrzeby; 
b) formułowanie i kierowanie strategiami, politykami i planami w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT); 
c) kierowanie wyborem i instalacją zasobów ICT oraz zapewnianie szkolenia użytkowników; 
d) kierowanie operacjami ICT, analizowanie przepływu pracy, ustalanie priorytetów, opracowywanie 
standardów i wyznaczanie terminów; 
e) nadzorowanie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych; 
f) wyznaczanie, recenzowanie, zarządzanie i kierowanie pracą analityków systemowych, programistów 
i innych pracowników związanych z branżą ICT; 
g) ocena wykorzystania technologii i potrzeb organizacji oraz rekomendacja ulepszeń, takich jak 
aktualizacje sprzętu i oprogramowania; 
h) ustanawianie budżetów i zarządzanie nimi, kontrola wydatków i zapewnianie efektywnego wykorzystania 
zasobów; 
i) ustanawianie procedur operacyjnych i administracyjnych oraz kierowanie nimi; 
j) nadzorowanie doboru, szkolenia i wyników personelu; 
k) reprezentowanie przedsiębiorstwa lub organizacji na zjazdach, seminariach i konferencjach dotyczących 
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branży ICT. 
Przykładowe zawody: 
- Kierownik ds. rozwoju aplikacji 

- Kierownik ds. Informacji 

- Kierownik ds. operacji przetwarzania danych 

- Kierownik ds. przetwarzania danych 
- Kierownik ds. rozwoju ICT 
- Dyrektor ds. systemów informacyjnych 
- Kierownik ds. technologii informatycznych (kierownik IT) 
- Dostawca usług internetowych 
- Manager sieci 
 

ISCO-08 242 Administracja Specjaliści ds. Administracji stosują różne koncepcje i teorie związane z poprawą efektywności pracy 
organizacji oraz osób tam zatrudnionych. 
Wykonywane zadania zazwyczaj obejmują: ocenę struktury organizacji oraz sugestie dotyczące obszarów 
wymagających poprawy; zapewnienie, że działania operacyjne organizacji są zgodne z celami polityki 
organizacyjnej; rekrutacją, szkoleniami, rozwojem i doradztwem dla personelu organizacji. 
Zawody w tej grupie podzielone są  na następujące grupy jednostek: 
2421 Analitycy ds. zarządzania i organizacji 
2422 Specjaliści ds. administracji publicznej 
2423 Specjaliści ds. kadr i karier 
2424 Specjaliści ds. Szkoleń i rozwoju kadry pracowniczej 
 

ISCO-08 251 Twórcy oraz analitycy 
oprogramowania/aplikacji  

Twórcy oprogramowania i aplikacji oraz analitycy prowadzą badania; planują, projektują, piszą, testują, 
udzielają porad oraz ulepszają systemy informatyczne, takie jak sprzęt, oprogramowanie i inne aplikacje, 
w celu spełnienia określonych wymagań. Kompetentna praca w większości zawodów w tej podgrupie 
wymaga umiejętności na czwartym poziomie ISCO. 
Wykonywane zadania zwykle obejmują: badanie wykorzystania technologii informatycznych w funkcjach 
biznesowych oraz identyfikację obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia w celu maksymalizacji 
efektywności i wydajności; prowadzenia badań nad teoretycznymi aspektami i operacyjnymi metodami 
obsługi komputerów; oceny, planowania i projektowania konfiguracji sprzętu lub oprogramowania do 
określonych zastosowań; projektowania, pisania, testowania i konserwacji programów komputerowych do 
specjalnych wymagań; oceny, planowania i projektowania systemów internetowych, intranetowych 
i multimedialnych. 
Zawody w tej grupie są podzielone na następujące jednostki: 
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2511 Analitycy systemowi 
2512 Twórców oprogramowania 
2513 Deweloperzy sieci i multimediów 
2514 Programistów aplikacji 
2519 Programistów i analityków oprogramowania i aplikacji niesklasyfikowanych wcześniej 
 

Źródło: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation 

https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation

