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wiceprezes PTI, koordynator projektu

Partner projektu:
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Dla przypomnienia
 Partnerzy projektu
 Polskie Towarzystwo Informatyczne

stowarzyszenie zawodowe teoretyków, dydaktyków
oraz praktyków-specjalistów

 Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

izba gospodarcza firm działających w sektorze
teleinformatyki i komunikacji elektronicznej
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Główne cele działania Rady






monitorowanie potrzeb pracodawców z sektora IT oraz instytucjonalnych
użytkowników rozwiązań informatycznych
monitorowanie poziomu kompetencji pracowników
dostosowania kształcenia specjalistów IT do potrzeb rynku pracy w
sektorze
modelowanie zmian edukacji formalnej i pozaformalnej w pożądanych
kierunkach
promowanie i wspieranie współpracy nauki i edukacji z biznesem
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Członkowie Rady Sektorowej
Członkami Rady są firmy i instytucje działające w szeroko rozumianym
sektorze IT:







firmy-dostawcy rozwiązań informatycznych
instytucje i firmy zatrudniające specjalistów IT
uczelnie, szkoły średnie i instytucje kształcące specjalistów IT
instytucje rynku pracy
organizacje branżowe i zawodowe: organizacje pracodawców, związki zawodowe
inne podmioty istotne z punktu widzenia działalności Rady, m. in. stowarzyszenia,
izby
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Struktura i sposób pracy

Rada ds. Kompetencji Sektora IT

Sekretariat

Komitety, zespoły,
grupy

Członkowie

Eksperci

Prezydium

Inne
jednostki

Przewodni
czący

Wiceprzew
odniczący

 Członkami Rady są instytucje,
organizacje i firmy, działające poprzez
wyznaczonych przedstawicieli
 Pracami kieruje Prezydium Rady –
Przewodniczący oraz
Wiceprzewodniczący reprezentujący
grupy interesariuszy
 Prace merytoryczne wykonują
komitety, zespoły i grupy robocze
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Obszary działania komitetów
komitet
komitet ds. współpracy edukacji z biznesem

zadania
−
−

współpraca uczelni i szkół z przedsiębiorcami,
organizacja Forum Współpracy Sektora IT z Edukacją

−
−

edukacja formalna (monitorowanie karier zawodowych absolwentów,
udział w opracowywaniu programów edukacyjnych i podstaw programowych)

−

edukacja pozaformalna (kształcenie ustawiczne, certyfikacje)

−

edukacja bez barier (dostępność dla osób niepełnosprawnych i starszych, analiza sytuacji
pracowników)

−

badania kapitału ludzkiego w sektorze

−
−

rekomendacje dotyczące Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
monitorowanie potrzeb pracodawców oraz poziomu kompetencji pracowników,

−

rekomendacje legislacyjne

−
−
−

wyznaczanie celów i zadań działania Rady, szukanie synergii wątków projektu, koordynacja,
promocja projektu i jego rezultatów
proponowanie udziału w wydarzeniach branżowych, spotkaniach i konferencjach

komitet ds. edukacji

komitet ds. badań i analiz

komitet ds. strategii i promocji
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Działania organizacyjne






powołanie Rady, przyjęcie planu pracy, regulaminów
organizacja pracy Rady i Sekretariatu
organizacja współpracy z partnerem projektu w ramach grupy sterującej
podział pracy między poszczególnych członków Rady, organizacja komitetów
przygotowanie i przeprowadzenie 3 posiedzeń Prezydium Rady
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Działania merytoryczne – udział w wydarzeniach
 Udział członków Rady w wydarzeniach merytorycznych od początku
2017 r.:
• spotkanie nt. badań branżowych Bilansu Kapitału Ludzkiego,
• udział w seminariach na temat ZSK/ZRK (styczeń, marzec 2017)
• spotkanie z przedstawicielami brytyjskich firm i placówek naukowych dotyczące

m.in. kształcenia specjalistów dla tworzenia rozwiązań inteligentnych miast (luty
2017)
• uczestnictwo w wywiadzie badawczym CTT PW na temat rozwiązań
geolokalizacyjnych i przygotowania specjalistów IT (marzec 2017)
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Działania merytoryczne – wystąpienia
 Wystąpienia członków Rady od początku 2017 r.:
• prezentacja działań Rady w Biurze RPO (marzec 2017)
• wystąpienia na spotkaniach 4. Grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i

zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0 (styczeń i luty 2017)
• współorganizacja z Ministerstwem Rozwoju spotkania konsultacyjnego z
pracodawcami nt. założeń konkursu MR, którego celem będzie przekwalifikowanie
osób bez wykształcenia informatycznego i doświadczenia (luty 2017)
• udział w panelu eksperckim nt. Sektorowych Rad ds. Kompetencji „Czas
zawodowców/ zawodowcy na start!” (kwiecień 2017)

10

Działania informacyjne i informacyjno-edukacyjne
 Opracowanie i wydanie w nakładzie 5 tys. egzemplarzy pierwszego wydania
Informatora Rady
 Publikacja kolejnych artykułów na temat celów i działań Rady w kwartalniku „Biuletyn
PTI”
 Spotkania z ekspertami rynku edukacyjnego w celu wypracowania założeń do naboru
kandydatów na ekspertów
 Konsultacje po konferencji nt. V poziomu PRK, spotkanie z prof. Janem Szmidtem,
rektorem PW, przewodniczącym KRASP
 Uzgodnienie współpracy i przygotowanie tematu wystąpienia Rady na jesiennym XXII
Forum Teleinformatyki
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Najważniejsze działania do końca 2017 r.
 przygotowania do badania Bilansu Kapitału Ludzkiego sektora IT
 przygotowanie do aktualizacji Ramy Sektorowej sektora IT
 inauguracja cyklicznego Forum Współpracy Sektora IT z Edukacją
• partner projektu Polska Iza Informatyki i Telekomunikacji (październik 2017)
 udział w wydarzeniach branżowych:
• najbliższe wydarzenie: wystąpienie na konferencji „Informatyka w Edukacji 2017” w
Toruniu (27-29 czerwca 2017)
• wystąpienie na XXIII Forum Teleinformatyki (28-29 września 2017)
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Plany pracy 2018-2023
 monitorowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych pracodawców,
inicjowanie i prowadzenie działalności badawczej i analitycznej
 prace nad aktualizacją sektorowej ramy kwalifikacji
 rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i
jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze IT
 aktywne kształtowanie programów nauczania w szkołach i uczelniach oraz
firmach i instytucjach edukacyjnych
 podejmowanie i realizacja inicjatyw w obszarze edukacji
 udział w wydarzeniach branżowych
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Bieżący serwis informacyjny
 Zapraszamy do serwisu http://www.radasektorowa.pl/
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Dziękuję za uwagę
Beata Ostrowska
Wiceprezes PTI, koordynator projektu, Przewodnicząca Rady
beata.ostrowska@zg.pti.org.pl

