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Szanowni Państwo,
Doceniając Państwa doświadczenie i wiedzę, w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji wraz z Radą ds.
Kompetencji Sektora IT zapraszam na seminarium poświęcone zawodom nauczanym w branży
teleinformatycznej, które odbędzie się 21.05.2018r w godz. 10.00–15.00 w budynku
Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.
Celem seminarium będzie wypracowanie propozycji zmian programów kształcenia, ale również,
jeśli nie przede wszystkim, dotyczących zmiany struktury kształcenia zawodowego w branży
teleinformatycznej tj. technika informatyka, technika telekomunikacji, montera sieci i urządzeń
telekomunikacyjnych oraz pozostałych.
Jedną z propozycji, której celem jest zapewnienie elastyczności kształcenia przy maksymalizacji
poziomu dopasowania profilu absolwentów do potrzeb rynku pracy, jest wdrożenie specjalizacji
tworzonych i zgłaszanych przez przedsiębiorców, w uzupełnieniu do „pakietu startowego”
przygotowanego przez Ministerstwo. Przedsiębiorca we współpracy ze szkołą miałby możliwość
włączenia się w proces edukacyjny, korzystając z bazy gotowych programów kształcenia, lub
proponując własne. W przypadku propozycji nowych specjalizacji, urząd miałby 4 miesiące na ich
rozpatrzenie i wydanie decyzji.
Wierzymy, że w takim systemie kształcenie będzie można zdecydowanie łatwiej, szybciej i taniej
dostosowywać do potrzeb gospodarki narodowej, administracji publicznej oraz lokalnych rynków
pracy. Chcielibyśmy usłyszeć Państwa opinię i potrzeby w tym zakresie.
Proszę o rejestrację poprzez zamieszczony formularz zgłoszeniowy na stronie Rady ds.
Kompetencji Sektora IT w zakładce Wydarzenia1 do 20 maja 2018r. W przypadku szczegółowych
pytań dotyczących seminarium, proszę o kontakt z Radą ds. Kompetencji Sektora IT na adres:
rada.sektorowa@pti.org.pl lub pracownikiem Ministerstwa Cyfryzacji, p. Bogusławem Dębskim,
22 245 59 08.
Z poważaniem,
Marek Zagórski
Minister
/-podpisano elektronicznie/
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http://radasektorowa.pl/index.php/wydarzenia2/informacje-ogolne

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)
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