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Badanie ilościowe

Największe 

ogólnopolskie badania IT

najlepszych* 

kierunków IT

studentów V roku

50

750

35 uczelni

* Liczba absolwentów,

poziom zarobków, 

poziom studiów

Prezesi 

Dyrektorzy IT

Menadżerowie

821
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KADRA 
AKADEMICKA IT

Rada ds. 
Kompetencji 

Sektora IT

PRZEDSTAWICIELE FIRM 
Z SEKTORA

50 
osób

Role i profile kompetencyjne
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Wdrażanie 

produktu

Asystent/Service Desk IT

Rozwój

biznesu

Projektowanie, 

wdrażanie i zarządzanie 

infrastrukturą IT

Zarządzanie zespołem

Testowanie

Programowanie

Projektowanie rozwiązania 

technologicznego

Projektowanie 

ergonomii

i przyjazności 

rozwiązania
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TESTER

Profile i kompetencje

 znajomość metodyk testowania
 znajomość narzędzi do testowania
 umiejętność tworzenia raportów z 

testowania
 umiejętność pisania testów 

jednostkowych
 umiejętność pisania testów 

integracyjnych 
 umiejętność testowania 

manualnego

Kompetencje specyficzne

 odporność na efekty 
repetytywnego wykonywania 
czynności

 umiejętność analizy informacji i 
wyciągania wniosków

 sumienność,  skrupulatność, 
uważność na szczegóły

 umiejętność uczenia się nowych 
rzeczy

 umiejętność zarządzania czasem i 
terminowość

Kompetencje ogólne
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KTO, KOGO I JAK REKRUTUJE1

CZEGO, JAK i Z JAKIM 
SKUTKIEM SIĘ UCZY2

CO Z TEGO WYNIKA?3
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Dominujący model – komplet ról (37%)

80% co najmniej 5 ról

Model działania firm IT 

65%

70%

71%

73%

73%

74%

78%

80%

87%

 Projektowanie ergonomii i…

Rozwój biznesu

 Asysta techniczna…

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie i utrzymanie…

Projektowanie rozwiązania…

Testowanie

Wdrażanie produktu

Programowanie
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W ostatnich 3 miesiącach: 

1300 firm /ok 15% branży. 

Zapotrzebowanie na specjalistów rośnie

9%

24% 26%

41% 37%

51%

15%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ost.
kwartał

obecnie ost.
kwartał

obecnie ost.
kwartał

obecnie ost.
kwartał

obecnie

1-9 10-49  =>50 ogółem

Rekrutowali lub rekrutują nie zatrudniali/ nie szukają obecnie

W najbliższym kwartale: 

2600 firm IT, czyli ok. 30%
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programistów

Firmy poszukują przede wszystkim…

Programowanie; 
2448

Testowanie; 876

Projektowanie; 
725

Asysta techniczna 
IT; 461

Rozwoj biznesu; 
421

Wdrażanie 
produktu; 403

Infrastruktura IT; 
287

User Experience; 
279

Zarządzanie; 166

W najbliższym 
kwartale 
pracodawcy 
planują zatrudnić 

ponad 6000
pracowników IT
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Kogo najtrudniej pozyskać?

.

Największy popyt na programistów nie 
oznacza największych trudności z ich 
zrekrutowaniem

Powyżej 90% pracodawców spodziewa 
się  problemów w przypadku 
rekrutowania:

projektantów technologii 

asysty

projektant UX

administrator

wdrożeniowiec

rozwój biznesu

programista

zarządzanie

testowanie

>85%

79%

68%
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Czy wykształcenie kandydatów ma znaczenie?

Najniższe wykształcenie, z 

jakim pracodawcy są gotowi 

zatrudniać na poszczególne 

role

NIE TYLKO POZIOM WYKSZTAŁCENIA ALE I RODZAJ 

TAK – 94% UZNAJE JE ZA ISTOTNE KRYTERIUM
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Firmy nie wykorzystują odpowiednio przewag 
strategii inwestycji w kapitał ludzki

pełne 
przygotowanie 
kandydatów 
28%

tylko niewielkie 
doszkolenie
54%

STRATEGIA

SITA

82%

STRATEGIA

SITA

82% większe 
doszkolenie

15% 

pełne 
doszkolenie

3%

STRATEGIA

INWESTYCJI

18%

STRATEGIA

INWESTYCJI

18%

POŁOWA FIRM IT NIE MA STRATEGII DZIAŁANIA DŁUŻSZEJ NIŻ 3 MIESIĄCE

Sporadyczna 
ocena 
kompetencji

Systematyczna
ocena
kompetencji
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W sytuacji wystąpienia niedoborów
kompetencyjnych najczęściej szkoli się
obecnych pracowników

28%

32%

46%

53%

66%

66%

29%

31%

39%

44%

62%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Organizowanie „dni otwartych” zespołów, spotkań międzyzespołowych …

Rotacja na stanowiskach pracy – zaplanowane przeniesienie pracownika na …

Dofinansowywanie samokształcenia pracowników np. poprzez zakup dla…

Bezpośrednia obserwacja pracy innego pracownika (tzw. job shadowing) –…

Uczenie się pod kierunkiem innej osoby, trenera, przełożonego dotycząca…

Instruktaże dotyczące np. obsługi nowego sprzętu, maszyn, oprogramowania)

Udział w wizytach studyjnych, wizytach obserwacyjnych w innych…

Dofinansowywanie nauki swoich pracowników w szkołach wyższych (studia…

Kursy e-leaningowe (nie licząc BHP i Ppoż))

Udział pracowników w konferencjach lub seminariach)

Kursy i szkolenia,  zewnętrzne, czyli realizowane przez firmę zewnętrzną…

Kursy i szkolenia wewnętrzne, nie licząc BHP i Ppoż, realizowane przez…
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Kluczowe wyzwania to…

79%

Pozyskiwanie pracownikow
o odpowiednich
kompetencjach

72%

Zatrzymanie najlepszych
pracowników w organizacji

63%

Budowanie zaangażowania
pracowników

62%

Budowanie pozytywnej
marki pracodawcy
(employer branding)

60%

Pozyskiwanie pracowników
o odpowiednim
nastawieniu i kulturze
pracy

52%

Dobór adekwatnych
narzędzi oceny
kompetencji

rekrutacja i rotacja
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Głównie wnioski 

Rosnący popyt będzie zwiększał deficyt w obszarze kompetencji IT1

Firmy poszukują przede wszystkim programistów2

Rekrutacja pracowników IT jest wg pracodawców trudna lub bardzo trudna3

Pracodawcy oczekują pracowników przygotowanych, z wykształceniem 
technicznym lub wyższym oraz z doświadczeniem4

Strategię inwestycji w kapitał ludzki częściej stosują firmy innowacyjne, 
częściej dostrzegają też pola do rozwoju kompetencji5



Doświadczenie zawodowe studentów
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Niemal 1/3 badanych studentów nie ma 
doświadczenia branżowego. Wśród kobiet 
wskaźnik ten rośnie do 49%.

24%
49%

76%

51%

MĘŻCZYŹNI KOBIETY

Posiada doświadczenie branżowe

Nie posiada doświadczenia branżowego
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Biorąc pod uwagę najlepsze kierunki IT –
zróżnicowanie to nie ma miejsca

93,2% 90,9% 93,5%

Posiadający
doświadczenie

Kobiety Mężczyźni
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Największe ośrodki a reszta kraju – brak 
doświadczenia

3
5

%

2
2

%

Mniejsze ośrodki Warszawa, Kraków, Wrocław
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Długość doświadczenia

1
4

%

3
2

%

3
8

%

1
5

%

1
%

Mniej, niż 6
miesięcy

Między 6 a 12
miesięcy

Między 1 a 2
lata

Między 2 a 5 lat Powyżej 5 lat
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Charakter doświadczenia - przedsiębiorczość

0,2%

2,2%

6,1%

6,4%

27,7%

38,7%

Prowadzę firmę IT

Rozwijam swój startup

Działam na zasadzie freelance

Posiadam doświadczenie pracy na
stanwisku IT w firmie spoza sektora…

Realizowałem staż IT

Posiadam doświadczenie pracy w
firmie IT
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Przedsiębiorczość a płeć

0% 2% 4% 6% 8%

Prowadzę firmę IT

Rozwijam swój startup

Działam na zasadzie freelance

Kobiety Mężczyźni
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Doświadczenie w rolach zawodowych

14%

19%

20%

21%

25%

27%

28%

44%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury IT

Rozwój biznesu

Projektowanie ergonomii (tzw. User…

Wdrażanie produktu

Asysta techniczna oprogramowania

Projektowanie rozwiązania…

Testowanie

Programowanie
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Przywództwo – różnice terytorialne

1
4

%

8
%

2
7

%

2
2

%

Rozwój biznesu Zarządzanie zespołem

Mniejsze ośrodki Kraków, Warszawa, Wrocław
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Głównie wnioski z obserwacji dot. 
doświadczenia zawodowego studentów

Wiele studentów posiada doświadczenie zawodowe, ale jest pole do poprawy 
- 1/3 nigdy nie angażowała się w działania branżowe1

Wśród studentów najlepszych kierunków dośw. zaw. jest na poziomie 93% -
warto sprawdzić, co oni robią dobrze 2

Programy motywujące zaangażowanie zawodowe powinny w szczególności 
dotyczyć kobiet oraz osób z mniejszych ośrodków akademickich3

Niski jest poziom doświadczenia związanego z przedsiębiorczością –
szczególnie wśród kobiet4

Wsparcia wymaga również rozwój cech przywódczych5



Trendy technologiczne
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Ranking „siły” trendów wg pracodawców

28%

26%

25%

20%

14%

14%

13%

12%

12%

10%

45%

47%

36%

51%

50%

36%

45%

47%

40%

34%

28%

27%

39%

29%

35%

50%

42%

41%

48%

57%

Internet rzeczy

Blockchain

Big Data

User Experience

Continous Delivery

Sztuczna inteligencja

Automatyzacja testowania

Chmury obliczeniowe

Przemysł 4.0

Cyberbezpieczeństwo

Nie wpłynie Wpłynie Wpłynie znacząco
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Czy tematyka ta jest ujęta w toku studiów?

6
5

%
6

1
%

6
1

%

5
6

%

5
1

%
5

0
%

4
7

%
4

7
%

4
4

%
4

3
%

3
7

%

User Experience

Przemysł 4.0

Continous Delivery

Blockchain

Internet rzeczy

Poszerzona rzeczywistośc

Chmury obliczeniowe

Automatyzacja tworzenia i testowania

Big Data

AI

Cyberbezpieczeństwo
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Czy tematyka ta jest ujęta w toku studiów –
różnice terytorialne

6
6

%

6
2

%

5
0

% 5
6

% 5
9

%

3
1

%

3
1

%

2
2

%

3
6

% 4
2

%

Poszerzona/wirtualna
rzeczywistość

Chmury obliczeniowe Cyberbezpieczeństwo Automatyzacja
tworzenia i

testowania produktów
IT

Internet rzeczy

Mniejsze ośrodki Kraków, Warszawa, Wrocław
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Głównie wnioski z obserwacji dot. trendów

Generalnie, każdy z wytypowanych trendów będzie oddziaływał na 
zapotrzebowanie na kompetencje1

„Najsilniejsze” trendy to cyberbezpieczeństwo, przemysł 4.0 i chmura2

Jest potrzeba, aby programy studiów przykładały większą wagę do 
pokazywania trendów i uczenia odpowiednich kompetencji3

Potrzeba ta jest szczególnie duża w mniejszych ośrodkach akademickich4



Formy rozwoju kompetencji

i ich skuteczność
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Jak studenci rozwijają kompetencje

Sposoby rozwijania kompetencji

Udział w ćwiczeniach czy laboratoriach 96%
Udział w wykładach 93%
Inne materiały on-line 89%

Realizacja projektów informatycznych w ramach studiów 86%

Książki i tradycyjne opracowania 79%
Tradycyjne szkolenia 73%
Realizacja różnych projektów poza studiami 74%
Praca na stanowisku IT 61%

Certyfikowane szkolenia on-line 55%

Działalność freelance 23%
Robienie startupu 14%
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Różnice – formy odpłatne

4
9

%

6
3

%

6
3

%

8
5

%

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ON-
LINE

TRADYCYJNE SZKOLENIA

Mniejsze ośrodki Kraków, Warszawa, Wrocław
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Ocena różnych form przez studentów

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Działalnośc freelance

Udział w wykładach

Tradycyjne szkolenia

Książki i tradycyjne opracowania

Certyfikowane szkolenia on-line

Udział w cwiczeniach, czy laboratoriach

Robienie startupu

Inne materiały on-line

Realizacja projektów poza studiami

Realizacja projektów IT w ramach…

Praca na stanowisku IT
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Formy rozwoju a charakter kompetencji

5
1

%

5
3

%

4
7

%

4
9

%

4
7

%

5
3

%

OGÓŁEM KOMPETENCJE 
SPECYFICZNE

KOMPETENCJE OGÓLNE

Głównie studia Głównie praca, praktyki, szkolenia
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Kompetencje specyficzne na studiach

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Znajomośc cyklu życia projektu IT

Projektowanie interfejsów

Projektowanie większych systemów IT

Znajomośc metodyk mdelowania
procesów

Umiejętnośc wdrażania polityk
bezpieczeństwa

Głównie studia Głównie praca, praktyki, szkolenia
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Kompetencje ogólne poza studiami

0% 20% 40% 60% 80% 100%

łatwe nawiązywanie kontaktów

Bycie komunikatywnym

Uczenie się nowch rzeczy

Zarządzanie czasem i terminowośc

Branie odpwiedzialności

Kreatywność

Głównie studia Głównie praca, praktyki, szkolenia
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Głównie wnioski z obserwacji dot. oceny 
skuteczności form rozwoju kompetencji

Wykłady to najbardziej popularna i jedna z gorzej ocenianych form rozwoju 
kompetencji1

Formy praktyczne są oceniane jako skuteczniejsze2

Studia w nieco większym stopniu rozwijają kompetencje specyficzne3

Działalność pozauczelniana rozwija kompetencje ogólne4



BILANS KOMPETENCJI
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Studenci kierunków informatycznych wysoko 
oceniają swoje kompetencje

Samoocena poziomu kompetencji zawodowych wycentrowana według średniej oceny wszystkich kompetencji zawodowych (BKL IT)
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Kompetencje zawodowe najlepiej oceniane      
przez studentów dotyczą wiedzy technologicznej 
oraz umiejętności programistycznych

Samoocena poziomu kompetencji zawodowych wycentrowana według średniej oceny wszystkich kompetencji zawodowych (BKL IT)
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Studenci nieco słabiej oceniają swoje 
kompetencje biznesowe

Samoocena poziomu kompetencji zawodowych wycentrowana według średniej oceny wszystkich kompetencji zawodowych (BKL IT)
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Stosunkowo słabsze oceny studentów otrzymały 
kompetencje dotyczące specyficznego 
zapotrzebowania wobec mniej popularnych ról

Samoocena poziomu kompetencji zawodowych wycentrowana według średniej oceny wszystkich kompetencji zawodowych (BKL IT)
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Studenci generalnie lepiej oceniają              
swoje kompetencje ogólne                                 
niż kompetencje zawodowe

Samoocena poziomu kompetencji ogólnych wycentrowana według średniej oceny wszystkich kompetencji ogólnych (BKL IT)
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Wobec poszczególnych ról zawodowych 
pracodawcy mają różne oczekiwania

Kompetencje wskazane za kluczowe przez najwyższy odsetek pracodawców. Samoocena poziomu kompetencji studentów wycentrowana według średniej oceny 
wszystkich kompetencji. Ocena znaczenia kompetencji dla pracodawców wycentrowana według średniej oceny wszystkich kompetencji. (BKL IT)
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Różne kompetencje są kluczowe do pełnienia 
poszczególnych ról zawodowych

Kompetencje wskazane za kluczowe przez najwyższy odsetek pracodawców (BKL IT)
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Kompetencje transferowalne mogą być 
wykorzystane w pełnieniu więcej niż dwóch ról

Samoocena poziomu kompetencji transferowalnych studentów wycentrowana według średniej oceny wszystkich kompetencji. Ocena trudności 
znalezienia kompetencji dla pracodawców wycentrowana według średniej oceny wszystkich kompetencji. (BKL IT)
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Firmy IT próbują wyróżnić się na tle innych 
jako świetni pracodawcy

Strategie przyciągania pracowników wskazane przez pracodawców w badaniach jakościowych (BKL IT)
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Studenci kierunków informatycznych 
spodziewają się zarabiać więcej,                        
niż przeciętni Polacy

Średni zadowalający dochód spodziewany przez studentów w pierwszej pracy po studiach (BKL IT)
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Młodzi pracownicy chcą świadomie budować 
swoją karierę

Odsetek osób, które wskazały dany element jako jeden z trzech najważniejszych w miejscu pracy (BKL IT)
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Oczekiwania przyszłych pracowników                 
i strategie pracodawców obierają              
podobny kierunek

Odsetek pracodawców stosujących dany rodzaj zachęty do pracy wycentrowany według średniego odsetka pracodawców. Odsetek studentów 
wskazujących dany element za istotny wycentrowany według średniego odsetka studentów (BKL IT)
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