TECHNIK INFORMATYK planuje konfiguracje, dobiera podzespoły
i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu.
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komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne
na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi
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Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego
lokalnej
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do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej
według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe
systemy
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komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ
danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych
w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej
sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy
przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami
projektowania,

montażu

i
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Jest

przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci
komputerowej.
Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy
internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące
internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety
wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami
internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i
strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron
internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje
witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych.
Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz
danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji
internetowych. Według danych dotyczących kompetencji informatyków, najwięcej z nich
zajmuje się administracją sieci LAN (31%) a nieco mniej szeroko rozumianą obsługą
usług serwera http (30%). Natomiast dane dotyczące ofert pracy jasno określają obszary
zainteresowania pracodawców. 41% ofert pracy dotyczy programistów (w dużej części
aplikacji internetowych), 20% administratorów sieci a 16% instalatorzy i serwisanci
systemów komputerowych. Według tych analiz oraz struktury ofert pracy kształcenie w
zawodach branży IT jest nie tyle celowe ale wręcz konieczne ze względu nie tylko
na zapotrzebowanie rynku pracy ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości.

