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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych 242218

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu






Analityk.
Badacz ekonomiczny.
Badacz społeczno-ekonomiczny.
Badacz społeczny.
Specjalista do spraw badań społecznych.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


2422 Policy administration professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja M − Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011-2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Katarzyna Mirkowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Joanna Woźniczka – PBS sp. z o.o., Sopot.
Alicja Zajączkowska – PrePost Consulting, Gdańsk.
Magdalena Żadkowska – Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Małgorzata Domańska-Plichta – PBS sp. z o.o., Sopot.
Ryszard Pieńkowski – PBS sp. z o.o., Sopot.
Sebastian Stefański – PBS sp. z o.o., Sopot.
Daria Świsulska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
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Recenzenci:



Bartosz Krawczyński – Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk.
Magdalena Mrozkowiak – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Monika Bartosiewicz-Niziołek − Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa.
Emilia Drozd-Kochanowicz − Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych prowadzi badania postaw i potrzeb ludzi oraz
grup społecznych, wykorzystując ilościowe14 i jakościowe metody15. Stosuje także metody i techniki
badawcze mające na celu dotarcie do nieuświadomionych obszarów zachowań (badania
etnograficzne4, techniki projekcyjne20 i techniki symulacyjne22).

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Celem pracy specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych jest prowadzenie badań
z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki i ekonomii, które to badania mają przyczynić się
do poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zjawisk społeczno-ekonomicznych.
Pozyskana wiedza powinna umożliwiać optymalne rozwiązywanie problemów badawczych i ułatwiać
podejmowanie efektywnych decyzji zarządczych w obszarze społecznym i gospodarczym przez
zamawiających badania.
Specjalista do spraw społeczno-ekonomicznych odpowiada za dostarczanie informacji, które mogą
wnieść wiedzę o otoczeniu, potrzebach klientów, ich podejściu do problemów społecznych
i ekonomicznych oraz ułatwić diagnozę zjawisk, programów, potrzeb, a także pozwolić na lepsze
wykorzystanie istniejących zasobów w przyszłości.
Prowadząc badania, specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych:
 dostarcza opisu otoczenia (zjawiska rynkowe, społeczne, zachowania ludzi),
 wyjaśnia przyczyny obserwowanych zjawisk, poszukuje zależności,
 poddaje ocenie możliwości rynkowe, gospodarcze,
 poszukuje bądź kreuje nowe rozwiązania/produkty,
 pomaga w rozwiązywaniu problemów społecznych,
 objaśnia psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi.
Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych w swojej pracy realizuje różnego typu badania:
9
 społeczne ,
8
 rynkowe ,
6
 marketingowe ,
7
 opinii ,
13
 ewaluacyjne ,
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potrzeb szkoleniowych,
diagnozy stanu zastanego.

Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych uczestniczy w badaniach, pracując zarówno
przy stanowisku komputerowym, jak i kontaktując się z uczestnikami badania z wykorzystaniem
takich kanałów kontaktu, jak:
 bezpośrednie spotkanie,
 kontakt telefoniczny,
 kontakt drogą elektroniczną,
 kontakt przez internet.
Sposoby wykonywania pracy
Praca specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych polega m.in. na:
 przygotowaniu koncepcji badawczej, tj. określeniu problemów badawczych i postawieniu pytań
badawczych,
 opracowaniu i wyborze metodologii badania, z wykorzystaniem metod ilościowych oraz
jakościowych,
16
1
 opracowaniu narzędzi badawczych służących realizacji badań (m.in. kwestionariusze ankiet ,
17
scenariusze wywiadów, karty obserwacji ),
12
 diagnozie określonego stanu rzeczy lub zdarzenia w oparciu o dane zastane ,
 analizie obserwowanych zjawisk, trendów społeczno-ekonomicznych,
 prowadzeniu badań z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki i ekonomii,
11
 tworzeniu bazy danych
i analizowaniu ich za pomocą specjalistycznych programów
komputerowych,
 opracowywaniu wyników badań oraz wyciąganiu na tej podstawie wniosków i rekomendacji,
 opracowywaniu raportów opisujących zjawiska społeczno-ekonomiczne,
 prezentacji wyników w przejrzysty i zrozumiały dla odbiorców sposób.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Osoba wykonująca zawód specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych pracuje przy
stanowisku komputerowym oraz może prowadzić badania w terenie. Prowadząc badania terenowe10
dociera do różnych miejsc, gdzie funkcjonują uczestnicy badania (prywatne mieszkanie,
przedsiębiorstwo, zakład pracy, przestrzeń publiczna, instytucje komercyjne, instytucje publiczne,
organizacje społeczne). W zależności od skali badania praca może polegać na podróżowaniu do
odległych miejscowości w celu dotarcia do uczestników badania.
Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych prowadzi badania samodzielnie lub nadzoruje
ich realizację, także w terenie, zazwyczaj przez 8 godzin dziennie. Praca ma charakter zadaniowy,
a osoba ją wykonująca często samodzielnie planuje sposób, organizację i harmonogram swojej pracy
i/lub pracy zespołu. Zdarza się, że osoba zatrudniona w tym zawodzie pracuje pod presją czasu
i w nienormowanym wymiarze czasu pracy oraz w formie pracy zdalnej.
Warunki pracy stacjonarnej wymagają długotrwałej pracy przy stanowisku komputerowym, co wiąże
się z obciążeniem dla wzroku, kręgosłupa, łokci i nadgarstków. Pracę przy monitorach ekranowych
zalicza się do prac uciążliwych. Dlatego ważne jest, aby stanowisko pracy specjalisty do spraw badań
społeczno-ekonomicznych zostało zorganizowane zgodnie z zasadami ergonomii.
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Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych korzysta w pracy m.in. z:
 komputera, tabletu (z dostępem do internetu),
 telefonu,
 sprzętu do nagrywania audio/wideo (kamera, aparat fotograficzny, dyktafon),
 skanera, drukarki,
 samochodu,
 oprogramowania komputerowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, kreator prezentacji),
 specjalistycznych programów służących do analizy danych (bazy danych, programy statystyczne,
oprogramowanie do analizy danych jakościowych),
 szerokiej gamy źródeł informacji, m.in. takich jak:
 wywiady indywidualne i grupowe (tzw. fokusowe) oraz ich transkrypcje23 czy nagrania wideo,
 e-maile,
 strony internetowe,
 reklamy: drukowane, telewizyjne, filmowe,
 nagrania wideo programów telewizyjnych,
 różne dokumenty, książki, czasopisma,
 pamiętniki,
 zapisy grupowych dyskusji na czatach,
 internetowe archiwa prasowe,
 fotografie,
 filmy,
 badawcze materiały zastane: raporty, publikacje naukowe (artykuły i monografie, w języku
polskim i - najczęściej - angielskim).
Organizacja pracy
Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych może wykonywać pracę w ramach:
 stałego etatu (8-godzinny dzień pracy), jak i pracy w systemie zadaniowym, w zmiennych
godzinach pracy (elastyczny czas pracy);
 własnej działalności gospodarczej.
Może wykonywać pracę samodzielnie i/lub w zespole badawczym, może nadzorować zespoły
ankieterów i pracę innych badaczy. Praca może być także wykonywana zdalnie.
Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych może kierować zespołami badawczymi,
planując przydział zadań, określając czas ich realizacji oraz sprawując bieżącą kontrolę pracy
członków zespołu. Osoba pracująca w tym zawodzie może być także odpowiedzialna za formalny
nadzór nad realizacją projektów badawczych (planowanie i kontrolę realizacji budżetu oraz
harmonogramu badań), a także za kontakty z instytucjami zewnętrznymi zlecającymi realizację
badań.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Praca specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych nie wiąże się ze szczególnymi
zagrożeniami dla zdrowia, ale pracownik może być narażony na typowe zagrożenia związane z pracą
przy monitorze komputera:
 pogorszenie wzroku,
 zwyrodnienie kręgosłupa,
 problemy z nadgarstkiem i/lub łokciem.
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Prowadzenie badań terenowych może wymagać wyjazdu do innych miejscowości, co oznacza
występowanie zagrożeń związanych z korzystaniem z komunikacji publicznej i/lub prowadzeniem
samochodu.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych ważne
są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 zdolność skutecznego negocjowania,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 zdolność do wchodzenia w różnorodne role społeczne;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do współdziałania,
 komunikatywność,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 rzetelność,
 dokładność,
 dbałość o jakość pracy,
 gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 ciekawość poznawcza,
 gotowość do ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą,
 zainteresowania społeczne.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do wykonywania zawodu specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych wymagany jest
dobry ogólny stan zdrowia.
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Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie są:
 poważna wada wymowy, wzroku i słuchu (wada wzroku uniemożliwiająca np. obsługę
komputera, wada słuchu uniemożliwiająca kontakty z respondentami19),
 niepełnosprawność ruchowa utrudniająca realizację zadań, np. prowadzenie badań w terenie.
Ważne:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Osoba wykonująca zawód specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych powinna posiadać
wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) na kierunkach z zakresu nauk społecznych (ekonomii,
socjologii, psychologii, pedagogiki) lub nauk matematycznych.
W wykonywaniu zawodu mogą być pomocne również studia podyplomowe z różnych dziedzin,
będące podstawą do specjalizacji badacza.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Preferowane w zawodzie specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych są dyplomy i tytuły
licencjata i magistra uzyskane na kierunkach:
 socjologia,
 psychologia,
 pedagogika,
 ekonomia,
 matematyka (np. specjalizacje z zakresu analizy danych typu „big data” i ekonometrii).
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych są:
 dyplomy, świadectwa i certyfikaty potwierdzające rozległą wiedzę o przedmiocie badań,
 zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające biegłą znajomość specjalistycznego oprogramowania
do obsługi baz danych oraz programów statystycznych, a także analizy danych jakościowych,
 udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie badań społeczno-ekonomicznych, w tym
publikacje z tego obszaru,
 świadectwa ukończenia specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. dotyczących zarządzania
projektami, zarządzania czasem, ochroną danych osobowych,
 certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (np. B2).
W ostatnich latach coraz większe znaczenie w wykonywaniu tego zawodu ma szerokie,
wieloaspektowe podejście do rozwiązywania konkretnego problemu badawczego, co oznacza, że
specjaliści do spraw badań społeczno-ekonomicznych wychodzą poza swoją dyscyplinę wiedzy
i poszerzają swoje horyzonty o doświadczenia filozofów, biologów, bioetyków, historyków,
psychologów klinicznych, architektów przestrzeni. W praktyce może to oznaczać potrzebę
samokształcenia w różnych dodatkowych dziedzinach, które są powiązane ze zjawiskami społecznymi
i gospodarczymi.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
W zawodzie specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych istnieją możliwości awansu
zawodowego zarówno pionowego, jak i poziomego.
Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze badań społeczno-ekonomicznych umożliwia awans
na stanowiska kierownicze, np. dyrektora działu badań w firmach komercyjnych lub dyrektora
departamentu czy kierownika wydziału badań w instytucjach publicznych.
Posiadane doświadczenie pomaga w kierowaniu projektami oraz pozwala osiągnąć samodzielność
i awans zawodowy.
Rozwój zawodowy możliwy jest także poprzez pracę w różnych firmach, organizacjach i instytucjach
wykorzystujących badania społeczno-ekonomiczne, co pozwala na poznanie szerokiego spektrum
stosowania badań społecznych w praktyce.
Osoba wykonująca ten zawód powinna ustawicznie rozwijać swoje kompetencje zawodowe poprzez
samokształcenie. Ważnym elementem rozwoju zawodowego są także podyplomowe studia lub kursy
menadżerskie (organizowane przez ośrodki naukowo-dydaktyczne krajowe i zagraniczne), których
ukończenie pomaga w zarządzaniu dużymi projektami badawczymi.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych istnieje
możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej w szkołach
wyższych (studia I i II stopnia) oraz na studiach podyplomowych na kierunkach z zakresu nauk
społecznych (ekonomii, socjologii, psychologii, pedagogiki) i nauk matematycznych.
Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych ma możliwość uzyskania certyfikatów
potwierdzających potrzebne kompetencje poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach,
targach dydaktycznych, seminariach czy konferencjach branżowych z zakresu:
 praktycznego (w tym biznesowego) wykorzystania badań społeczno-ekonomicznych,
 nowych metod, technik i narzędzi badawczych,
 etycznych aspektów badań społeczno-ekonomicznych.
Coraz częściej można także korzystać z profesjonalnych webinariów prowadzonych w internecie przez
instytucje specjalizujące się w badaniach społeczno- ekonomicznych.
Istnieje także możliwość ubiegania się o referencje od instytucji zatrudniającej osobę w tym
zawodzie.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych może
rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Analityk trendów rynkowych (cool hunter)
Specjalista analizy i rozwoju rynku

Kod zawodu
243101
243105
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych wykonuje różnorodne
zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych.
Z2 Opracowywanie metodologii i narzędzi badawczych.
Z3 Zarządzanie zespołem badawczym.
Z4 Pozyskiwanie danych ze źródeł zastanych (desk research).
Z5 Zbieranie i nadzorowanie zbierania danych ze źródeł zastanych i pierwotnych, przy pomocy
metod ilościowych i jakościowych.
Z6 Wprowadzanie danych do odpowiednich programów komputerowych i narzędzi on-line.
Z7 Analizowanie danych i formułowanie wniosków.
Z8 Sporządzanie raportów i prezentacji wyników badań.
Z9 Kontaktowanie się z instytucjami zewnętrznymi.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie badań społeczno-ekonomicznych
Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie badań społeczno-ekonomicznych obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z1, Z2, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady, fakty, teorie i metodologie związane
z prowadzeniem badań społeczno-ekonomicznych;
Zasady i procedury obowiązujące przy realizacji
badań społeczno-ekonomicznych;
21
Metody i techniki prowadzenia badań
społeczno-ekonomicznych;
Przepisy prawne regulujące tworzenie
i przetwarzanie baz danych;
Podstawy statystyki;
Informatyczne narzędzia badawcze.






Projektować i organizować badania ankietowe
różnymi metodami (pocztową, telefoniczną,
bezpośrednią, internetową);
Projektować i organizować pogłębione
18
wywiady indywidualne ;
Projektować i organizować wywiady
24
grupowe ;
Projektować i organizować różne rodzaje
obserwacji;
Projektować analizę danych zastanych (desk
research) i studia przypadku (case studies).

Z2 Opracowywanie metodologii i narzędzi badawczych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady i procedury obowiązujące przy realizacji
badań społeczno-ekonomicznych;
Techniki prowadzenia badań społeczno-ekonomicznych;
Przepisy prawne regulujące tworzenie
i przetwarzanie baz danych;
Podstawy statystyki matematycznej;
Informatyczne narzędzia badawcze.






10

Dobierać adekwatne metody i techniki
ilościowe;
Dobierać adekwatne metody i techniki
jakościowe;
Obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie
do wprowadzania i analizy danych
statystycznych;
Obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie
do wprowadzania i analizy danych
jakościowych.

5
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Z9 Kontaktowanie się z instytucjami zewnętrznymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Mechanizmy finansowania badań i rozliczania
pieniędzy publicznych;
2
Kodeks etyczny związany z anonimizacją danych
i ochroną respondentów;
Zasady przekazywania informacji i wywierania
wpływu.






Prowadzić negocjacje;
Zapewniać sobie wpływ na informacje
związane z upowszechnianiem wyników
badań;
Asertywnie reagować na próby wpływania na
wyniki badań przez instytucje zewnętrzne;
Przeprowadzać ewaluację projektu
badawczego;
Zarządzać czasem własnym i zespołu
projektowego;
Planować strategię komunikacji wyników
badań.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Realizowanie badań społeczno-ekonomicznych
Kompetencja zawodowa Kz2: Realizowanie badań społeczno-ekonomicznych obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z3 Zarządzanie zespołem badawczym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






Metody zarządzania zespołami badawczymi;
Dynamikę procesu grupowego.



Kierować, koordynować i kontrolować pracę
zespołów badawczych (odpowiedni przydział
zadań, wyznaczanie terminów, podział
odpowiedzialności itd.);
Rozwiązywać bieżące problemy (organizacyjne
i merytoryczne) w toku realizacji badań.

Z4 Pozyskiwanie danych ze źródeł zastanych (desk research)
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Podstawy teorii nauk społecznych;
Naukowe źródła wiedzy;
Metody analizy danych zastanych;
Metody sporządzania bibliografii i zasady
zamieszczania cytowań.




Oceniać zakres potrzebnej wiedzy zastanej;
Samodzielnie wyciągać i formułować wnioski;
Znajdować i uzyskiwać dostęp do wyników
badań związanych z prowadzonymi badaniami;
Zamieszczać cytaty i sporządzać przypisy;
Przygotowywać bibliografię.

Z5 Zbieranie i nadzorowanie zbierania danych ze źródeł zastanych i pierwotnych przy pomocy
metod ilościowych i jakościowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady i procedury obowiązujące przy realizacji
badań społeczno-ekonomicznych;
Zasady i procedury obowiązujące przy
3
archiwizacji badań społeczno-ekonomicznych;
Techniki prowadzenia badań społeczno-ekonomicznych.
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Analizować przebieg badań ankietowych;
Analizować przebieg pogłębionych wywiadów
indywidualnych;
Analizować przebieg wywiadów grupowych;
Archiwizować dane i wyniki badań zgodnie
z zasadami i adekwatnymi procedurami;
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Realizować badania zgodnie z zasadami
i adekwatnymi procedurami;
Stosować się do zasad i procedur
odpowiednich dla używanych technik
prowadzenia badań społeczno-ekonomicznych.

Z6 Wprowadzanie danych do odpowiednich programów komputerowych i narzędzi on-line
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Oprogramowanie służące do analizy danych
ilościowych;
Narzędzia on-line stosowane do prowadzenia
badań ilościowych;
Oprogramowanie związane z analizą danych
jakościowych;
Narzędzia on-line stosowane do prowadzenia
badań jakościowych.







3.4. Kompetencja zawodowa
ekonomicznych

Kz3:

Wprowadzać do programów komputerowych
i narzędzi on-line dane z badań ankietowych;
Sporządzać transkrypcje wywiadów
pogłębionych;
Wprowadzać do programów komputerowych
i narzędzi on-line transkrypcje wywiadów
pogłębionych;
Sporządzać transkrypcje wywiadów
grupowych;
Wprowadzać do programów komputerowych
i narzędzi on-line transkrypcje wywiadów
grupowych.

Analizowanie

wyników

badań

społeczno-

Kompetencja zawodowa Kz3: Analizowanie wyników badań społeczno-ekonomicznych obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z7 Analizowanie danych i formułowanie wniosków
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






Podstawy teorii nauk społecznych;
Programy informatyczne wspierające
opracowywanie wyników badań.





Analizować wyniki pogłębionych wywiadów
indywidualnych;
Analizować wyniki wywiadów grupowych;
Interpretować wyniki badań z uwzględnieniem
teorii i metodologii nauk społecznych;
Formułować rekomendacje na podstawie
wyników badań i ich interpretacji.

Z8 Sporządzanie raportów i prezentacji wyników badań
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Podstawy teorii nauk społecznych;
Struktury raportów badawczych i metody ich
tworzenia;
Programy informatyczne wspierające
analizowanie wyników badań;
Edytory tekstów i oprogramowania do tworzenia
prezentacji;
Zasady komunikacji i techniki prezentacji wyników
badań.
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Stosować programy informatyczne do analizy
danych statystycznych i opracowywania
wyników badań ilościowych;
Stosować programy informatyczne do analizy
danych i opracowywania wyników badań
jakościowych;
Sporządzać raporty z badań społeczno-ekonomicznych;
Przygotowywać prezentacje multimedialne;
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Prezentować wyniki badań społeczno-ekonomicznych;
Zamieszczać cytaty i sporządzać przypisy;
Przygotować bibliografię.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych powinien posiadać
kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań
zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:













Przyjmowania odpowiedzialności za rolę społeczną, jaką odgrywa, w szczególności w kontekście
wpływu prowadzonych badań na odbiór społeczny i decyzje ekonomiczne.
Przyjmowania odpowiedzialności za efekty pracy własnej i podległego zespołu.
Tworzenia, rozwijania i przestrzegania zasad etycznego postępowania badawczego opartego
o takie wartości, jak: niezależność, rzetelność, uczciwość, obiektywizm, poufność, anonimowość
prowadzenia badań społeczno-ekonomicznych.
Podejmowania samodzielnych inicjatyw odnoszących się do zakresu oraz metodologii badań,
w tym wyboru metod i technik badawczych.
Krytycznego oceniania swoich działań zawodowych, pracy zespołów badawczych i organizacji,
w których uczestniczy.
Przewodzenia grupie badawczej i ponoszenia odpowiedzialności za realizowane przez nią
zadania.
Dzielenia się własnym doświadczeniem zawodowym.
Samodoskonalenia zawodowego.
Przestrzegania zasad kultury i standardów etycznych.
Samodyscypliny w wykonywaniu zadań zawodowych.
Dokładności i rzetelności w wykonywaniu zadań zawodowych.
Radzenia sobie ze stresem.

3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
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5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl/
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych może pracować w:
 różnych podmiotach gospodarczych – przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 instytucjach publicznych, które w zakresie swoich działań mają analizę zjawisk społeczno-ekonomicznych (m.in.: urzędy centralne, jednostki administracji samorządowej, urzędy pracy,
ośrodki pomocy społecznej, instytucje edukacyjne itp.),
 ośrodkach akademickich, instytucjach/instytutach badawczych,
 organizacjach pozarządowych,
 pracowniach badań społecznych,
 agencjach badawczych,
 a także w ramach własnej działalności gospodarczej,
Może również pracować jako niezależny badacz, czyli tzw. wolny strzelec.
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Praca specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych może być wykonywana zarówno
w formie samozatrudnienia, pracy na etat, jak i umowy o dzieło lub umowy zlecenia.
Obecnej (2018 r.) nie ma wiarygodnych danych pokazujących rzeczywistą skalę zapotrzebowania na
specjalistów do spraw badań społeczno-ekonomicznych, jednak pośrednio można wnioskować
(między innymi na podstawie braku osób bezrobotnych z takim zawodem), że jest to zawód
rozwojowy, w którym liczba dostępnych miejsc pracy wzrasta.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia formalnego do zawodu specjalista do spraw badań
społeczno-ekonomicznych przygotowują studia licencjackie bądź magisterskie na kierunkach:
 socjologia,
 psychologia,
 pedagogika,
 ekonomia,
 matematyka.
W ramach tych studiów kandydaci do zawodu specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych
powinni posiąść umiejętności związane ze znajomością specjalistycznego oprogramowania, obsługi
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baz danych i programów statystycznych oraz programów służących do analizy badań jakościowych.
Dalsze kształcenie może odbywać się na studiach podyplomowych związanych z ww. kierunkami
w celu uzupełniania wiedzy z zakresu metodologii i praktycznych aspektów prowadzenia badań.
Szkolenie
Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych może podnosić swoje kompetencje
zawodowe na różnego rodzaju szkoleniach i kursach, w szczególności dotyczących nowych
i uaktualnianych narzędzi: specjalistycznego oprogramowania, baz danych, programów
statystycznych i programów służących do analizy badań jakościowych.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
Szkolenia mogą odbywać się również w formie webinariów, kursów e-learningowych czy też
mentoringu on-line, organizowanych przez producentów oprogramowania czy specjalizujące się
w danej dziedzinie instytucje i placówki edukacyjne.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych mieści się z reguły
w przedziale pomiędzy 2100 zł a 7900 zł brutto miesięcznie.
Wysokość wynagrodzenia zależy zarówno od doświadczenia zawodowego, jak i od specyfiki projektu
badawczego i przewidzianego budżetu na badania.
Doświadczony pracownik na stanowisku specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych (pełen
etat) otrzymuje średnio 4000 zł brutto miesięcznie.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
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Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
Zawód specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych może być wykonywany przez osoby
z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i in. pod warunkiem, że praca zorganizowana jest w taki
sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania
niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L) pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
 Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
 Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
 Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.










Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
419, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu
i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. poz. 745).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:















Angrosino M.: Badania etnograficzne i obserwacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2010.
Babbie E.R.: Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Babbie E.R.: Podstawy badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Churchill, G.: Badania marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Denzin N.K., Lincoln Y.S.: Wprowadzenia. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, w: Podemski
K. (red.): Metody badań jakościowych. T.1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Flick U.: Projektowanie badania jakościowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Flick U.: Jakość w badaniach jakościowych. Niezbędnik badacza. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2011.
Frankfort-Nachmias Ch.: Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka,
Poznań 2001.
Konecki K.T.: Słownik socjologii jakościowej. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
Kvale S.: Prowadzenie wywiadów. Niezbędnik badacza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2010.
Rapley T.: Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Niezbędnik badacza. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Szreder M.: Badania opinii. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Gdańsk 2002.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:


Artykuł: Socjologia diagnozuje. Z Pawłem Sztabińskim rozmawia Aleksandra Jackowska:
http://www.is.uw.edu.pl/wp-content/uploads/11_Sztabinski.pdf
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Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych: Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych (242218):
ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/standardy%20kompetencji%20zawodowych/47_242218_specjalis
ta_do_spraw_badan_spoleczno_ekonomicznych.pdf
„Międzynarodowy Kodeks postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" opracowany
wspólnie przez ESOMAR i ICC (Międzynarodową Izbę Handlu) w 1976, 2008:
https://www.esomar.org
Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza (OŻK): www.ozkultura.pl
Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe: http://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html
Polskie standardy jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej w terenie:
http://ofbor.pl/public/File/Program_PKJPA_Standardy_po_WZ_26_02_2010.pdf
Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii: https://www.ptbrio.pl
Portal/strona Internetowa Polskiego Towarzystwo Ewaluacyjnego: http://pte.org.pl
Portal/strona internetowa: Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA):
http://www.pkjpa.pl
Standardy Ewaluacji: http://pte.org.pl/portfolios/standardy-ewaluacji
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.
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Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.
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Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.
1

Nazwa pojęcia
Ankieta

Definicja
Technika używana w naukach społecznych,
posługująca się narzędziem zwanym
kwestionariuszem ankiety. Ankiety służą do
zebrania dużej liczby informacji o zjawiskach
występujących w społeczeństwie przy
wykorzystaniu z reguły małych nakładów sił
i środków. Kwestionariusz ankiety jest arkuszem
z pytaniami i wolnymi miejscami na wpisywanie
odpowiedzi lub też z gotowymi odpowiedziami,
spośród których osoby badane wybierają te,
które uważają za prawidłowe.
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2

Anonimizacja

Proces uniemożliwiający odkrycie tożsamości
uczestników badań (respondentów). Badanie
zostaje tak przygotowane i wykonane, aby nie
było możliwe ujawnienie tożsamości
respondentów).

3

Archiwizacja

Tworzenie zbioru rozmaitych materiałów
umożliwiających zajmowanie się konkretnymi
problemami badawczymi i ich analizowanie.
Archiwum może zawierać dokumenty pisane,
nagrania video i audio, jak również najważniejsze
artykuły naukowe na dany temat, własne notatki,
a właściwie wszystko, co może ułatwić analizę.

4

Badania etnograficzne

Badania zmierzające do zdefiniowania
przewidywalnych wzorów zachowań grupy.
Opierają się na pracy w terenie, osobistych
relacjach badacza z badanymi, mają charakter
wieloczynnikowy, długoterminowy, indukcyjny,
dialogiczny i holistyczny.

5

Badanie ankietowe

6

Badanie marketingowe

7

Badanie opinii

8

Badanie rynkowe

9

Badanie społeczne

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://lexdigital.pl/co-tojest-anonimizacja-ipseudonimizacja
[dostęp: 31.10.2018]
Rapley T.: Analiza
konwersacji, dyskursu
i dokumentów. Niezbędnik
badacza. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
2010

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Angrosino M.: Badania
etnograficzne
i obserwacyjne.
Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010
Badanie przeprowadzone z użyciem narzędzia –
Fatyga B.: definicja autorska
ankiety – uporządkowanego zbioru pytań, które
Portal Fundacji
częstokroć zawierają (obok) całą gamę możliwych Obserwatorium Żywej
odpowiedzi, tak, iż badany podkreśla/zaznacza
Kultury -Sieć Badawcza,
tylko właściwą odpowiedź, bądź też wpisuje ją
2014
przy odpowiednim pytaniu. Dziś często w formie http://ozkultura.pl
ankiety on-line. CAWI (Computer Assisted Web
[dostęp: 31.10.2018]
Interviews).
Funkcja, wiążąca konsumenta, klienta i opinię
Churchill G.: Badania
publiczną z menedżerem marketingu poprzez
marketingowe.
informację wykorzystaną do: identyfikowania
Wydawnictwo Naukowe
i definiowania marketingowych szans i zagrożeń; PWN, Warszawa 2002
tworzenia, doskonalenia i oceny działań
marketingowych; monitorowania wyników
marketingu i poprawy zrozumienia marketingu
jako procesu. Badanie marketingowe określa
informację niezbędną dla zajęcia się tymi
sprawami; projektuje metodę gromadzenia
informacji, kieruje i wdraża proces zbierania
danych; analizuje wyniki; komunikuje wnioski
i implikacje.
Pomiar poglądów, opinii lub postaw określonej
zbiorowości osób (populacji) realizowany poprzez
zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi od
reprezentatywnej próby członków tej populacji.
Polega na systematycznym gromadzeniu, a także
opracowaniu i analizowaniu danych, związanych
z działaniami marketingowymi. Dobry marketing
obejmuje badania możliwości rynkowych
i przygotowanie na podstawie proponowanej
strategii szacunkowych danych finansowych
wskazujących, czy możliwe do osiągnięcia zyski
odpowiadają celom finansowym
przedsiębiorstwa.

Szreder M.: Badania
opinii. Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Zarządzania,
Gdańsk 2002
Kotler P.: Kotler
o marketingu. Jak tworzyć,
zdobywać i dominować na
rynkach. Wydawnictwo
Helion, Gliwice 2002

Zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów
koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących
najogólniej całość postępowania badacza
zmierzającego do rozwiązania określonego
problemu naukowego/badawczego.

Pilch T., Bauman T.: Zasady
badań pedagogicznych.
Strategie ilościowe
i jakościowe. Wydawnictwo
Akademickie Znak,
Warszawa 2001
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10

Badanie terenowe

11

Baza danych

12

Dane zastane

13

Ewaluacja

14

Ilościowe metody badań

Dostarczają całościowej perspektywy; są to
badania zachowań ludzi w ich naturalnych
warunkach, w codziennym życiu. Pozwalają na
odkrycie i zrozumienie „(…) subiektywnych znaczeń
przypisywanych przez badanych ludzi” pewnym
czynnościom, zachowaniom, miejscom itp.
Zbiór wzajemnie powiązanych danych,
przechowywanych w pamięci komputerów
i wykorzystywanych przez programy użytkowe
instytucji lub organizacji wraz
z oprogramowaniem umożliwiającym
definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie
tych danych.
Dane, którymi zajmują się badacze (socjologowie,
antropolodzy, etnografowie itd.):
a) konkretne fragmenty rzeczywistości kulturowej
istniejące niezależnie od zainteresowań
badacza – zwane również niekiedy danymi
surowymi;
b) dane wytworzone przez inne podmioty
działające obok badacza w rzeczywistości
kulturowej (zaliczają się do nich np. tzw. dane
urzędowe, ale też dane zawarte w rozmaitych
źródłach stworzonych z intencją przekazania
informacji – np. dane pochodzące z literatury,
sztuk wizualnych, zawarte w intencjonalnych
przekazach, takich jak park romantyczny itd.);
te dane także badacz zwykle do swoich celów
zmuszony jest przetworzyć.
Ewaluacja – ustalenie wartości i ceny czegoś,
ocenianie, oszacowanie. Ocena wartości
projektu/programu z zastosowaniem określonych
kryteriów w celu jego usprawnienia, rozwoju lub
lepszego rozumienia.

Badania ilościowe (lub metody ilościowe) to
badania, w których do scharakteryzowania
zjawiska stosuje się miary liczbowe. Badania
ilościowe są zazwyczaj realizowane na próbach
liczących kilkadziesiąt/kilkuset respondentów.
Metody te mogą umożliwiać uogólnianie
(generalizację) wyników otrzymanych z badania
próby na populację o ile próba została dobrana
w sposób losowy (jest reprezentatywna dla
populacji). Wyniki badania ilościowego są
analizowane metodami statystycznymi
i matematycznymi.
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Frankfort-Nachmias Ch.:
Metody badawcze
w naukach społecznych.
Wydawnictwo Zysk i S-ka,
Poznań 2001
Encyklopedia PWN
https://encyklopedia.pwn.pl/
szukaj/Baza%20danych.html
[dostęp: 31.10.2018]

Fatyga B.: definicja autorska
Portal Fundacji
Obserwatorium Żywej
Kultury -Sieć Badawcza,
2014
http://ozkultura.pl
[dostęp: 31.10.2018]

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Słownik Języka
Polskiego PWN. Definicja
Polskiego Towarzystwa
Ewaluacyjnego
https://sjp.pwn.pl/szukaj/ew
aluacja.html;
http://pte.org.pl/o-ewaluacji
[dostęp: 31.10.2018]
Babbie E.: Badania społeczne
w praktyce. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
2007.
Denzin N.K., Lincoln Y.S.:
Wprowadzenia. Dziedzina
i praktyka badań
jakościowych. W: Podemski
K. (red.): Metody badań
jakościowych. T.1.
Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2009
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15

Jakościowe metody badań

16

Narzędzia badawcze

17

Obserwacja

18

Pogłębiony wywiad
indywidualny

19

Respondent

20

Techniki projekcyjne

21

Techniki prowadzenia badań

Stosowane są w sytuacji, gdy badacza interesuje
pogłębiona wiedza na jakiś temat i dotarcie do
sedna problemu, kiedy niekonieczna jest
reprezentatywność wyników, lecz raczej poznanie
istoty zjawiska. Ze względu na koszty i czas,
badania jakościowe przeprowadza się na
mniejszej ilości przypadków niż ilościowe.
Badacze jakościowi kładą nacisk na społecznie
konstruowaną naturę rzeczywistości, na bliskie
stosunki między badaczem a przedmiotem
badań, na sytuacyjne ograniczenia wpływające na
badanie. Tacy badacze podkreślają naturalne
uwikłanie badań w wartości. Poszukują
odpowiedzi na pytania o to, jak jest tworzone
społeczne doświadczenie i nadawane mu
znaczenie.
Przedmioty służące do technicznego gromadzenia
informacji (materiałów z badań) i zrealizowania
wybranej techniki badań. Może to być np.: arkusz
obserwacyjny, kwestionariusz ankiety, arkusz
bądź kwestionariusz wywiadu.

Babbie E.: Badania społeczne
w praktyce. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
2007.
Denzin N.K., Lincoln Y.S.:
Wprowadzenia. Dziedzina
i praktyka badań
jakościowych. W: Podemski
K. (red.): Metody badań
jakościowych. T.1..
Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2009

Metoda badań społecznych, w których działania
i relacje w badanej społeczności są analizowane
przez badacza przy pomocy różnych zmysłów,
przede wszystkim wzroku i słuchu. Obserwacja
może mieć charakter jawny lub niejawny (osoby
badane nie są świadome bycia obserwowanymi),
uczestniczący lub nieuczestniczący (badacz nie
podejmuje interakcji z członkami badanej
społeczności).
Wywiad ten jest na ogół rozmową z jedną osobą
(stosowane są też diady i triady tj. IDI z dwoma
lub trzema osobami jednocześnie). Struktura i cel
tej rozmowy określony jest przez osobę
przeprowadzającą wywiad. Jest to profesjonalna
interakcja, która wykracza poza spontaniczną
wymianę opinii, jak to się dzieje w codziennej
rozmowie, i polega na starannym zadawaniu
pytań oraz uważnym wysłuchiwaniu odpowiedzi
w celu zdobycia szczegółowo sprawdzonej
wiedzy.
Osoba odpowiadająca na pytania zawarte
w ankiecie lub zadawane podczas wywiadu.

Angrosino M.: Badania
etnograficzne i obserwacyjne.
Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010

Techniki projekcyjne (ang. projection techniques)
to metody, za pomocą których uczestnicy
wywiadów jakościowych, testów
psychologicznych itp. mogą ujawniać swoje
spontaniczne, często nieuświadamiane
skojarzenia i wyobrażenia dotyczące przedmiotu
badania. Dostarczają one bogatych
i urozmaiconych informacji bez ukierunkowania,
sugerowania czy wymuszania odpowiedzi, tak jak
w przypadku standaryzowanego kwestionariusza
ankietowego.
Technika badań to czynności praktyczne,
regulowane starannie wypracowanymi
dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie
optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii,
faktów.
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Goriszowski W.: Badania
pedagogiczne w zarysie.
Wydawnictwo WSP TWP,
Warszawa 1996

Kvale S.: Prowadzenie
wywiadów. Niezbędnik
badacza. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
2010

Słownik języka polskiego
PWN
https://sjp.pwn.pl/szukaj/Re
spondent.html
[dostęp: 31.10.2018]
Mazurek-Łopacińska K.:
Badania marketingowe.
Teoria i praktyka.
Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2005

Pilch T., Bauman T.: Zasady
badań pedagogicznych.
Strategie ilościowe
i jakościowe. Wydawnictwo
Akademickie Znak,
Warszawa 2001.
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Techniki symulacyjne

23

Transkrypcja

24

Wywiad grupowy

Techniki symulacyjne (naśladowanie
rzeczywistości, odegranie zestawu ról) mają
u swych podstaw założenie, że zachowanie
uczestnika badania w stworzonych sztucznie
sytuacjach, może stanowić podstawę do
przewidywania jego zachowania w rzeczywistości.

Zeszyt informacyjny:
Selekcja i rekrutacja.
Przegląd stosowanych
metod i narzędzi.
Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie, Centrum
Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej,
Warszawa 2016
Dosłowny zapis treści wywiadu indywidualnego
Słownik języka polskiego
bądź grupowego. Zapisanie tekstu mówionego na PWN
podstawie ścisłej odpowiedniości głosek i znaków https://sjp.pwn.pl/szukaj/Tr
pisma; też: zapisanie tekstu pisanego w innej
anskrypcja.html
konwencji graficznej.
[dostęp: 31.10.2018]
Dyskusja w grupie, dla której impulsu (tematów,
pomocy wizualnych) zazwyczaj dostarcza badacz.
Zogniskowany wywiad grupowy (grupa fokusowa,
dyskusja grupowa) to metoda badawcza
wykorzystywana w badaniach jakościowych
w psychologii, socjologii, badaniach społecznych
i marketingowych .Jest to dyskusja prowadzona
przez tzw. moderatora, w której uczestniczy
jednocześnie kilka osób (7-9). Zadaniem
moderatora jest odpowiednie ukierunkowanie
(zogniskowanie) wywiadu, tak aby dowiedzieć się
jak najwięcej na badany temat. W metodzie tej
wykorzystuje się zjawisko dynamiki grupowej
oraz ról grupowych.
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Silverman D.: Prowadzenie
badań jakościowych.
Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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