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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Specjalista do spraw mediów interaktywnych 243108

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Specjalista do spraw marketingu digitalowego8.
Specjalista do spraw marketingu internetowego9.
Specjalista do spraw social media.

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


2431 Advertising and marketing 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,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Adam Gajda – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Magdalena Mrozkowiak – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
Joanna Wawrzonkoska – JW Eco-Solutions, Gdynia.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Sebastian Bieszke – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Włodzimierz Walkusz – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Robert Będziński – Doradztwo Gospodarcze, Gdynia.
Monika Kidyba – Alexandrite Group Monika Kidyba, Gliwice.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Ewa Jasińska – Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Radom.
Tomasz Magnowski – Zespół Szkół Technicznych, Radom.

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 mediów interaktywnych w swojej pracy wykorzystuje media interaktywne11,
projektując, dokonując zakupu i prowadząc kampanie (reklamowe, marketingowe, społeczne).
Podejmowanie działań medialnych w serwisach społecznościowych to jedno z głównych zadań
specjalisty do spraw mediów. Osoba w tej pracy odpowiada za efektywność prowadzonych kampanii
reklamowych5. Ponadto dokonuje aktualizacji zamieszczanych informacji promujących firmę, markę6,
produkt14 itp.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Specjalista do spraw mediów interaktywnych prowadzi wszelkie działania, które wpływają na
obecność i status obsługiwanych marek w mediach interaktywnych. Zajmuje się redagowaniem
wpisów, organizacją konkursów, budowaniem interakcji z innymi użytkownikami oraz późniejszym
moderowaniem dyskusji i odpowiadaniem na pytania. Dokonuje także monitoringu i analizy efektów
prowadzonych działań, przygotowuje i wdraża nowe strategie oraz prowadzi stały monitoring
konkurencji. Specjalista do spraw mediów interaktywnych zarządza budżetem reklamowym
przeznaczonym na media interaktywne, jak również współpracuje z agencjami reklamowymi
i domami mediowymi w zakresie tworzenia nowych materiałów reklamowych oraz zakupu mediów.
Sposoby wykonywania pracy
Specjalista do spraw mediów interaktywnych stosuje procedury, procesy, metody działania
polegające m.in. na:
 projektowaniu i planowaniu strategii kampanii marketingowych22 w mediach interaktywnych,
 wyszukiwanie nowych kanałów komunikacji,
 podejmowaniu działań w mediach interaktywnych celem powiększania znajomości marki
i produktów,
 kontrolowaniu i aktywnym reagowanie na aktualne trendy26 dotyczące prezentacji i promocji15
marki i produktów w mediach interaktywnych,
 prowadzeniu kampanii marketingu szeptanego10 na podstawie informacji zebranych w szeroko
pojętych mediach społecznościowych,
 nieustanne aktualizowanie wiedzy na temat informacji dotyczących marek i produktów firmy
w internecie,
 pisaniu, redagowaniu, planowaniu treści i publikowanie tekstów w internecie celem kierowania
społecznościami interaktywnymi21,
 uaktualnianiu informacji oraz tworzenie strategii komunikacji marketingowej23 w mediach
interaktywnych,
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przeprowadzaniu analiz i sporządzanie raportów dotyczących efektywności kampanii
reklamowych,
optymalizowaniu efektywności prowadzonej kampanii interaktywnej,
dyskutowaniu na forach oraz blogach,
współdziałaniu z działem obsługi klienta i działem graficznym, mediami i blogerami.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Specjalista do spraw mediów interaktywnych pracuje w pomieszczeniach biurowych, jedno- lub
kilkuosobowych. Są to zazwyczaj pomieszczenia klimatyzowane, o sztucznym oświetleniu,
wyposażone w stanowiska komputerowe i niezbędną infrastrukturę. Specjalista do spraw mediów
interaktywnych może również wykonywać swoją pracę jako tzw. freelancer4 we własnym biurze lub
u klienta. Dopuszczalna jest także praca zdalna, on-line, w której specjalista do spraw mediów
interaktywnych w czasie rzeczywistym odpowiada na sytuacje pojawiające się w sieci.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Specjalista do spraw mediów interaktywnych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 smartfon,
 aparat cyfrowy,
 komputer,
 internet,
 urządzenia peryferyjne (np. urządzenie wielofunkcyjne, skaner, ploter, drukarka i inne),
 odpowiednie oprogramowanie np. graficzne, stosowane do wycen poszczególnych etapów
kampanii reklamowej, zarządzania projektami, dotyczące technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (TIK)25.
Organizacja pracy
Praca specjalisty do spraw mediów interaktywnych polega na utrzymywaniu relacji z klientami oraz
użytkownikami mediów interaktywnych. Czas pracy jest zazwyczaj nienormowany, a zatrudnienie
odbywa się w oparciu o umowę o dzieło, zlecenia lub świadczenia usług (choć możliwa jest także
umowa o pracę).
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych występują uciążliwe warunki pracy, takie
jak np.:
 długotrwała praca przy komputerze,
 praca pod presją czasu,
 nienormowany wymiar czasu pracy.
Może to powodować:
 obciążenie dla wzroku,
 obciążenie dla kręgosłupa oraz nadgarstków,
 długotrwały stres.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód specjalista do spraw mediów interaktywnych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 rozróżnianie barw,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 uzdolnienia kierownicze i organizacyjne,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność koncentracji uwagi,
 zdolność skutecznego negocjowania,
 zdolność wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 zdolność samodzielnego planowania oraz organizowania czasu i zakresu pracy,
 zdolność szybkiego uczenia się;
w kategorii cech osobowościowych
 wytrwałość i cierpliwość,
 zainteresowania artystyczne,
 kreatywność,
 elastyczność i otwartość na zmiany,
 radzenie sobie ze stresem,
 gotowość do ustawicznego uczenia się,
 ciekawość poznawcza,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 komunikatywność,
 dokładność i konsekwencja w działaniu.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu specjalista do spraw mediów interaktywnych są:
poważne schorzenia wzroku, wady słuchu, wady wymowy. Funkcjonowanie w warunkach ciągłego
stresu, pod presją czasu utrudnia pracę osobom z chorobami układu krążenia i układu nerwowego.
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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
Do pracy w zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych preferowane są osoby
z wykształceniem wyższym (najlepiej z zakresu psychologii, dziennikarstwa, marketingu7 lub PR13)
i absolwenci studiów podyplomowych, np. na kierunku związanym z funkcjonowaniem mediów
społecznościowych.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do wykonywania zawodu specjalista do spraw mediów interaktywnych zalecana jest:
 certyfikowana znajomość języka obcego (np. języka angielskiego) na poziomie umożliwiającym
sprawne komunikowanie się bezpośrednie i pośrednie,
 certyfikowana znajomość obsługi komputera i wykorzystywania pakietu oprogramowania
biurowego, systemów CMS2, narzędzi do monitorowania działań w mediach społecznościowych,
 certyfikowana znajomość branży reklamowej lub marketingowej (doświadczenie w prowadzeniu
akcji marketingowych),
 certyfikowana znajomość segmentów oraz możliwości wykorzystania internetu (zasób treści,
użytkownicy, wydatki reklamowe),
Ponadto w przypadku posiadania przez pracownika wykształcenia wyższego lub podyplomowego
powinien on legitymować się właściwym dyplomem ukończenia studiów.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
W zależności od struktury organizacyjnej firmy specjalista do spraw mediów interaktywnych może
awansować na menedżera struktur marketingu, menadżera komórki w ramach działu
PR/promocji/marketingu, menadżera działu client service1, menadżera działu PR lub dyrektora
agencji reklamowej. Specjalista do spraw mediów interaktywnych zdobywając doświadczenie
i uczestnicząc w szkoleniach i kursach staje się coraz bardziej cenionym pracownikiem. Ma to duże
znaczenie np. przy poszukiwaniu nowej pracy lub zleceń, a także daje możliwość założenia własnej
agencji, tym samym realizowania własnych aspiracji zawodowych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
W zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych formą potwierdzania kompetencji
zawodowych jest uzyskanie dyplomów ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych oraz
świadectw i certyfikatów ukończenia kursów i szkoleń, w tym dotyczących języków obcych.
Specjalista do spraw mediów interaktywnych, po uzupełnieniu wymaganych kwalifikacji, może
pracować w zawodach pokrewnych, takich jak np. specjalista do spraw reklamy, analityk trendów
rynkowych (cool hunter), specjalista analizy i rozwoju rynku, a także rozwijać się naukowo w szkołach
wyższych w dziedzinach związanych np. z promocją, marketingiem, reklamą17.
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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 mediów interaktywnych może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Analityk trendów rynkowych (cool hunter)
Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)
Menedżer produktu (product manager)
Menedżer marki (brand manager)
Specjalista analizy i rozwoju rynku
Specjalista do spraw marketingu i handlu
Specjalista do spraw reklamy

243101
243102
243103
243104
243105
243106
243107

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych wykonuje różnorodne zadania,
do których należą w szczególności:
Z1 Wspieranie procesu tworzenia i wdrażanie strategii kampanii marketingowych w mediach
interaktywnych.
Z2 Przygotowywanie i prowadzenie kampanii marketingowej w mediach interaktywnych, w tym
kampanii w obszarze marketingu szeptanego.
Z3 Współpracowanie z komórkami organizacyjnymi zajmującymi się obsługą klienta oraz
z plastykami, fotografami, grafikami, blogerami, mediami.
Z4 Zarządzanie komunikacją ze społecznościami wirtualnymi lub cyfrowymi, w tym prowadzenie lub
podejmowanie dyskusji na forach oraz blogach.
Z5 Optymalizowanie interaktywnej kampanii prowadzonej w internecie.
Z6 Poszukiwanie nowych kanałów komunikacji, reagowanie na aktualne trendy, rekomendowanie
zmian dotyczących strategii komunikacji w mediach interaktywnych.
Z7 Przygotowywanie analiz i raportów w zakresie efektywności prowadzonych kampanii w mediach
interaktywnych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie
marketingowych w mediach interaktywnych

i

prowadzenie

działań

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie i prowadzenie działań marketingowych w mediach
interaktywnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Wspieranie procesu tworzenia i wdrażanie strategii kampanii marketingowych w mediach
interaktywnych
WIEDZA – zna i rozumie:


UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


24

Aktualną strategię marketingową
zleceniodawcy oraz rolę mediów interaktywnych
w tej strategii;

8

Wykorzystywać źródła danych na temat
działalności potencjalnego zleceniodawcy,
np. jego oferty, rynku docelowego;
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Specyfikę działania zleceniodawcy oraz rynek
docelowy dla jego produktów i usług;
Produkty i usługi oferowane przez
zleceniodawcę oraz metody klasyfikacji tych
produktów i usług w kontekście strategii
promocji i reklamy w mediach interaktywnych;
Sposoby funkcjonowania konkurencji
w określonej dziedzinie oraz stosowanych przez
nią metod komunikacji w mediach
interaktywnych;
Sposoby konstruowania strategii kampanii
marketingowych w mediach interaktywnych;
Techniki i narzędzia niezbędne do przygotowania
i wdrożenia kampanii marketingowej w mediach
interaktywnych;
Dostępne media interaktywne oraz ich rolę
w procesie komunikacji z rynkiem docelowym
zleceniodawcy;
Metody przygotowania koncepcji kompleksowej
kampanii marketingowej w mediach
interaktywnych;
Techniki wyznaczenia mierzalnych celów
biznesowych w obszarze kampanii
marketingowej w mediach interaktywnych;
Metody tworzenia budżetu kampanii w mediach
interaktywnych wraz ze wszystkimi składowymi;
Sposoby zarządzania budżetem reklamowym;
Przepisy prawa związane z możliwością
komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem
poprzez media interaktywne.











Wyciągać wnioski na temat zleceniodawcy
w kontekście dostępnych informacji o jego
strategii marketingowej i otoczeniu;
Opracowywać strategię kampanii
marketingowych w mediach interaktywnych
dostosowaną do ogólnej strategii
marketingowej zleceniodawcy;
Oceniać i wybierać media interaktywne, które
będą dostosowane do potrzeb specyfiki rynku
docelowego zleceniodawcy;
Określać mierzalne cele biznesowe w obszarze
kampanii marketingowej w mediach
interaktywnych;
Ustalać budżet kampanii w mediach
interaktywnych wraz ze wszystkimi składowymi;
Zarządzać budżetem reklamowym;
Dostosowywać strategię kampanii
marketingowych w mediach interaktywnych
do obowiązujących przepisów prawa.

Z2 Przygotowywanie i prowadzenie kampanii marketingowej w mediach interaktywnych,
w tym kampanii w obszarze marketingu szeptanego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Schemat funkcjonowania mediów
interaktywnych;
Metody i narzędzia stosowane do oceny
efektywności różnych form komunikacji
w mediach interaktywnych;
Metody doboru sposobu komunikacji
marketingowej adresowanej do rynku
docelowego zleceniodawcy w mediach
interaktywnych;
Narzędzia do budowania kampanii reklamowej
w mediach interaktywnych spójnej z jednolitym
komunikatem marketingowym zleceniodawcy;
Zasady wykonywania zdjęć aparatem cyfrowym
oraz ich podstawową obróbkę;
Zasady użytkowania urządzeń nagrywających
audio i wideo wraz z programami do wstępnej
obróbki nagrań;
Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii
16
społecznej ;











9

Wybierać odpowiednie środki przekazu
komunikatu marketingowego w mediach
interaktywnych;
Wykonywać zdjęcia aparatem cyfrowym
oraz ich podstawową obróbkę;
Stosować urządzenia nagrywające audio i video
wraz z programami do wstępnej obróbki nagrań;
Stosować zasady dotyczące efektywności
marketingu szeptanego w oparciu
o podstawowy zakres wiedzy z psychologii
społecznej;
Tworzyć serwisy i aplikacje pod kątem
użyteczności i funkcjonalności użytkowników,
korzystać z narzędzi społecznościowych
oraz możliwości ich wykorzystania;
Mierzyć efektywności aplikacji pod kątem
użyteczności i funkcjonalności
dla użytkowników;
Mierzyć, planować i optymalizować działania

INFORMACJA O ZAWODZIE – Specjalista do spraw mediów interaktywnych 243108















Sposoby tworzenia serwisów i aplikacji pod
kątem użyteczności i funkcjonalności
użytkowników, specyfiki narzędzi
społecznościowych oraz możliwości
ich wykorzystania;
Sposoby mierzenia, planowania i optymalizacji
12
działań marketingu on-line, modeli atrybucji ,
19
18
działań SEO i SEM , specyfiki urządzeń
mobilnych, badania reakcji i zachowań
konsumentów w sieci;
Techniki mierzenia efektywności aplikacji pod
kątem użyteczności i funkcjonalności
dla użytkowników;
Sposób umieszczania informacji, odpowiadania
na pytania, brania udziału w dyskusjach
w mediach interaktywnych;
Techniki redagowania treści w mediach
interaktywnych zgodnych ze strategią działania
zleceniodawcy;
3
Cykl życia informacji w mediach interaktywnych
oraz konieczność cyklicznego aktualizowania
przekazywanych treści;
Sposoby organizowania i prowadzenia
konkursów w mediach interaktywnych;
Idee marketingu szeptanego oraz efektywne
metody korzystania z tej formy komunikacji
marketingowej.











marketingu on-line, modeli atrybucji, działania
SEO i SEM, specyfikę działania urządzeń
mobilnych, badanie reakcji i zachowań
konsumentów w sieci;
Oceniać efektywność rożnych form komunikacji
w mediach interaktywnych;
Dobierać sposoby komunikacji marketingowej
w mediach interaktywnych do rynku
docelowego zleceniodawcy;
Budować kampanię reklamową w mediach
interaktywnych spójną z innymi kanałami
komunikacji marketingowej zleceniodawcy;
Umieszczać i redagować przekazywaną treść
w mediach interaktywnych;
Aktualizować przekazywaną treść w mediach
interaktywnych we właściwym czasie;
Organizować i przeprowadzać konkursy
w mediach interaktywnych;
Prowadzić kampanie marketingowe w obszarze
marketingu szeptanego w mediach
interaktywnych.

Z3 Współpracowanie z komórkami organizacyjnymi zajmującymi się obsługą klienta
oraz z plastykami, fotografami, grafikami, blogerami, mediami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Specyfikę oraz zakres funkcjonowania komórek
organizacyjnych zajmujących się obsługą klienta
zleceniodawcy;
Sposoby pracy i zasady współpracy z plastykami,
fotografami, grafikami przy tworzeniu
komunikatu marketingowego
wykorzystywanego w mediach interaktywnych;
Zasady i zakres współpracy z właścicielami
mediów interaktywnych;
Zasady i zakres współpracy z blogerami;
Przepisy prawa związane z prawami autorskimi
w kontekście tworzenia przekazu
marketingowego w mediach interaktywnych.







Współpracować z działami zajmującymi się
obsługą klienta u zleceniodawcy;
Współpracować z twórcami graficznej formy
komunikatu marketingowego
wykorzystywanego w mediach interaktywnych;
Komunikować się i współpracować
z przedstawicielami mediów interaktywnych;
Komunikować się i współpracować z blogerami;
Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
w kontekście praw autorskich.

Z4 Zarządzanie komunikacją ze społecznościami wirtualnymi lub cyfrowymi, w tym prowadzenie
lub podejmowanie dyskusji na forach oraz blogach
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Zasady pisowni w języku polskim oraz język
komunikacji na forach i blogach internetowych;
Metody budowania społeczności interaktywnych
wokół marek należących do zleceniodawcy;

10



Posługiwać się poprawnie językiem polskim
na forach i blogach internetowych;
Budować społeczności wokół marek
zleceniodawcy;
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Techniki moderowania dyskusji i budowania
interakcji z użytkownikami mediów
interaktywnych;
Techniki pisania oraz redagowania teksów
w trakcie prowadzonych dyskusji
z użytkownikami mediów interaktywnych;
Sposoby reagowania na negatywne komentarze
dotyczące oferty lub marek zleceniodawcy;
Wykaz monitorowanych mediów interaktywnych
oraz możliwy (ustalony ze zleceniodawcą)
sposób reagowania na pojawiające się
informacje o zleceniodawcy;
Sposoby reagowania na pojawiające się
informacje o zleceniodawcy w mediach
interaktywnych.









Moderować dyskusje i budować interakcje
w mediach interaktywnych;
Redagować teksty w trakcie prowadzonych
dyskusji z użytkownikami mediów
interaktywnych;
Reagować na negatywne komentarze dotyczące
oferty lub marek zleceniodawcy;
Wykorzystywać dostępne narzędzia
do monitorowania mediów interaktywnych
w obszarze pojawiających się informacji
na temat zleceniodawcy;
Redagować odpowiedzi na pojawiające się
informacje o zleceniodawcy w mediach
interaktywnych.

Z5 Optymalizowanie interaktywnej kampanii prowadzonej w internecie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Metody funkcjonowania kanałów przekazu
informacji w prowadzonych kampaniach
marketingowych w mediach interaktywnych;
Narzędzia do optymalizacji kampanii
interaktywnych prowadzonych w internecie;
Metody optymalizacji prowadzonych kampanii
interaktywnych w internecie.





Dostosowywać prowadzone kampanie
marketingowe w mediach interaktywnych
do ich sposobu funkcjonowania;
Dobierać i stosować narzędzia do
optymalizowania prowadzonych kampanii
marketingowych w mediach interaktywnych;
Optymalizować lub zlecać optymalizowanie
prowadzonych kampanii marketingowych
w mediach interaktywnych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Doskonalenie i rozliczanie działań marketingowych
prowadzonych w internecie
Kompetencja zawodowa Kz2: Doskonalenie i rozliczanie działań marketingowych
prowadzonych w internecie obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Poszukiwanie nowych kanałów komunikacji, reagowanie na aktualne trendy,
rekomendowanie zmian dotyczących strategii komunikacji w mediach interaktywnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Metody poszukiwania nowych kanałów
komunikacji marketingowej w mediach
interaktywnych;
Sposoby oceny jakości i efektywności nowych
kanałów komunikacji;
Metody dotarcia do odbiorców z własnym
komunikatem marketingowym w nowym kanale;
Sposoby oceny wpływu nowego kanału na
dotychczasową strategię komunikacji
zleceniodawcy w mediach interaktywnych;
Techniki tworzenia strategii marketingowych
w mediach interaktywnych w oparciu o nowe
kanały komunikacji i aktualne trendy.
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Poszukiwać nowych kanałów komunikacji
marketingowej w internecie;
Oceniać jakość i efektywność nowych kanałów
komunikacji;
Docierać do odbiorców z własnym komunikatem
marketingowym w nowym kanale;
Oceniać wpływ nowego kanału na
dotychczasową strategię komunikacji
zleceniodawcy w mediach interaktywnych;
Rekomendować zmiany strategii działania
zleceniodawcy w mediach interaktywnych.
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Z7 Przygotowywanie analiz i raportów w zakresie efektywności prowadzonych kampanii
w mediach interaktywnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Źródła pozyskiwania informacji na temat
efektywności prowadzonych kampanii
w mediach interaktywnych;
Mierniki efektywności kampanii w mediach
interaktywnych;
Narzędzia do analizy efektów kampanii
marketingowych w mediach interaktywnych;
Sposoby prezentacji wyników analiz w zakresie
efektywności prowadzonych kampanii
w mediach interaktywnych;
Metody i narzędzia do monitorowania informacji
na temat zleceniodawcy w mediach
interaktywnych;
Zakres informacji o zleceniodawcy,
wymagających reakcji w mediach
interaktywnych;
Kryteria oceny pojawiających się informacji
o zleceniodawcy.














Zlecać badanie skuteczności kampanii
marketingowych w mediach interaktywnych;
Pozyskiwać samodzielnie dane na temat
efektywności prowadzonych kampanii
marketingowych w mediach interaktywnych;
Wykorzystywać dostępne narzędzia do pomiaru
efektów kampanii marketingowych w mediach
interaktywnych;
Analizować wyniki efektywności kampanii
marketingowych w mediach interaktywnych;
Oceniać efektywność kampanii marketingowych
w mediach interaktywnych na podstawie
przyjętych kryteriów;
Sporządzać raporty w zakresie efektywności
prowadzonych kampanii w mediach
interaktywnych;
Monitorować lub zlecać monitorowanie
informacji na temat zleceniodawcy w mediach
interaktywnych;
Zlecać analizę pojawiających się informacji
w mediach interaktywnych na temat
zleceniodawcy według przyjętych kryteriów.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych powinien posiadać
kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań
zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:










Przestrzegania ogólnie przyjętych zachowań etycznych, zasad uczciwości, rzetelności oraz
poufności.
Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych.
Wykonywania pracy samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole.
Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na wynik.
Współpracowania z zespołem wewnętrznym i zewnętrznym, budowania atmosfery współpracy
i dążenia do celu, uczestniczenia w wypracowaniu konstruktywnych i efektywnych rozwiązań.
Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami.
Komunikowania się z partnerami i klientami.
Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy
i podwyższania umiejętności.
Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji i działań.

3.5. 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
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one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
specjalista do spraw mediów interaktywnych.

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

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw mediów interaktywnych

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

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych
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 mediów interaktywnych może być zatrudniony w agencjach: reklamowych,
interaktywnych i public relations. Specjalistów do spraw mediów interaktywnych poszukują też firmy,
które w swojej strukturze mają działy lub samodzielne stanowiska marketingu. Część osób
samodzielnie zdobywa klientów i administruje ich profilami w mediach społecznościowych.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl

13

INFORMACJA O ZAWODZIE – Specjalista do spraw mediów interaktywnych 243108

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 zawodowego w Polsce nie prowadzi się kształcenia
kandydatów do pracy w zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych. Uczelnie wyższe
(uniwersytety, politechniki) oferują kształcenie preferowane dla zawodu specjalista do spraw
mediów interaktywnych na poziomie studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych na kierunkach
związanych z: reklamą, psychologią nowych technologii, komunikacją wizualną, psychologią
społeczeństwa informacyjnego, marketingiem.
Szkolenie
Specjalista do spraw mediów interaktywnych może rozwijać i doskonalić kompetencje zawodowe,
biorąc udział w kursach organizowanych przez placówki edukacyjne, wyższe uczelnie, stowarzyszenia
branżowe i inne jednostki organizacyjne. Może także doskonalić swój warsztat, uczestnicząc
w wydarzeniach branżowych i szkoleniach, np. cyklicznym Social media convent20. Osoba w tym
zawodzie, z uwagi na dużą dynamikę zmian w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych,
powinna ustawicznie rozwijać swoje kompetencje zawodowe poprzez samokształcenie, uczestnictwo
w kursach dokształcających, w szczególności dotyczących: obsługi komputera i wykorzystywania
pakietu oprogramowania biurowego, systemów CMS2, narzędzi do monitorowania działań
w mediach społecznościowych, badań rynku.
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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 (2018 r.) osób pracujących w zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych
jest wysoce zróżnicowane; kształtuje się najczęściej w granicach od 2100 zł dla osób mniej
doświadczonych do 8000 zł brutto miesięcznie dla osób o dużym doświadczeniu w zawodzie.
Warunkiem uzyskiwania wysokich zarobków przez freelancera jest zarówno poszukiwana niszowa
specjalizacja, jak również duża operatywność w pozyskiwaniu zleceń (obsługa wielu klientów).
Freelancer z poszukiwaną niszową specjalizacją jest w stanie uzyskać dwukrotność podanej górnej
granicy wynagrodzeń. Osoba w tym zawodzie z reguły prowadzi działalność gospodarczą, co związane
jest z kosztami jej prowadzenia i pomniejsza dochód.
Poziom wynagrodzeń uzależniony jest m.in. od:
 miejsca pracy (wielkość firmy i usytuowanie geograficzne),
 specjalizacji (np. Social Media, SEO/SEM),
 formy zatrudnienia,
 poziomu wykształcenia, posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.
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
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
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4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie specjalista do spraw mediów interaktywnych możliwe jest zatrudnienie osób
z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją narządu ruchu (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze,
wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i innych, pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).
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

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.


Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn.
zm.).
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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 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 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1191, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1414,
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 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:
















Altkorn J.: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 2003.
Badzińska E.: Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w społeczeństwie informacyjnym
[w:] Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. 1. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty
Naukowe nr 702, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Szczecin 2012.
Badzińska E.: Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów. PWE,
Warszawa 2011.
Castells M.: Galaktyka Internetu – refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem. Rebis,
Poznań 2003.
Chodak G., Ropuszyńska-Surma E.: Prognozowanie popytu w sklepie internetowym – wybrane
aspekty oraz wyniki badań. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Warszawa 2008.
Dworek T.: Quo vadis mobile? Marketing w Praktyce, nr 11, 2011.
Głowacz F.: Dogoń klienta i zarób. Marketing w Praktyce, nr 11, 2011.
Kotler P.: Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu. Rebis, Poznań 2004.
Krupka B.: Duży krok w mobilność. Marketing w Praktyce, nr 01, 2012.
Kubczak A.: Cybersocjologia? Internet jako przedmiot zainteresowania socjologów. AGH, Kraków
2002.
Malec N.: Czas content marketingu. Marketing w Praktyce, nr 03, 2012.
Nieciecka M.: Wybuch wyciszyć. Marketing w Praktyce, nr 01, 2012.
Olszak C., Ziemba E. (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej. PWN, Warszawa 2007.
Telakowiec K.: Rok aplikacji. Marketing w Praktyce, nr 01, 2012.
Wereda W.: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług.
Difin, Warszawa 2009.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:








Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal Dlahandlu.pl: http://www.dlahandlu.pl
Portal Marketingprzykawie.pl: https://marketingprzykawie.pl
Portal o mediach, reklamie, Internecie, PR, telekomunikacji WirtualneMedia.pl:
https://www.wirtualnemedia.pl
Portal profesjonalistów rynku handlowego, hurtowego i branży FMCG w Polsce i na świecie
Wiadomoscihandlowe.pl: https://www.wiadomoscihandlowe.pl
Serwis Internetstnadard.pl: https://www.internetstandard.pl
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Serwis Kluczdokariery.pl: http://www.kluczdokariery.pl
Serwis Nowoczesna Firma: http://nf.pl
Skuteczny proces sprzedaży. Praktyczny poradnik o zarządzaniu sprzedażą, Akademia LiveSpace:
https://www.livespace.io/publikacje/ebook-proces-sprzedazy.pdf
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.

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.

18

INFORMACJA O ZAWODZIE – Specjalista do spraw mediów interaktywnych 243108
Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

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.

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.

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.
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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.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Client service

Zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu
kontaktami z klientami.

Wereda W.: Zarządzanie
relacjami z klientem (CRM)
a postępowanie nabywców
na rynku usług. Difin,
Warszawa 2009

2

CMS
(Content Management
System)

System zarządzania treścią, czyli oprogramowanie
umożliwiające zarządzanie strukturą strony
internetowej i treściami, które są na niej
prezentowane.

https://marketingwsieci.pl/slo
wnik-e-marketingu/cms
[dostęp: 31.10.2018]

3

Cykl życia informacji

Ogólny model, obrazujący zmiany, jakim podlegają
wszelkiego rodzaju treści zawarte na stronach
internetowych przedsiębiorstw i instytucji.

Olszak C., Ziemba E. (red.):
Strategie i modele gospodarki
elektronicznej. PWN,
Warszawa 2007

4

Freelancer

Wolny strzelec, osoba niezwiązana z jednym
pracodawcą lecz realizująca projekty na zlecenie wielu
firm. Określenie to odnosi się głównie do osób
wykonujących pracę twórczą i będących specjalistami
w swojej dziedzinie.

https://rynekpracy.pl/slownik
_1.php/wpis.131
[dostęp: 31.10.2018]

5

Kampania reklamowa

Zespół skoordynowanych i zorganizowanych działań
reklamowych, wykorzystujących jeden lub szereg
różnych, powiązanych ze sobą środków przekazu,
które występują w określonej kolejności
i w odpowiednio ustalonych terminach.

Chodak G., Ropuszyńska-Surma
E.: Prognozowanie popytu
w sklepie internetowym
– wybrane aspekty oraz wyniki
badań. Gospodarka
Materiałowa i Logistyka,
Warszawa 2008
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6

Marka

Nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub kombinacja
tych elementów, mająca na celu ułatwienie nabywcy
rozpoznania dóbr i usług danego sprzedawcy oraz
odróżnienie ich od produktów konkurencyjnych.

https://www.findict.pl/index.
php/slownik/marka
[dostęp: 31.10.2018]

7

Marketing

Nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania
z zyskiem produktów posiadających wartość
dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku
docelowego. Określa, które segmenty rynku,
przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz
projektuje i promuje produkty i usługi.

Kotler P.: Philip Kotler
odpowiada na pytania na
temat marketingu. Rebis,
Poznań 2004

8

Marketing digitalowy

Marketing internetowy, marketing sieciowy,
e-marketing – działania reklamowe i marketingowe
prowadzone w sieci – w internecie za pomocą
najróżniejszych narzędzi i programów wspierających
prowadzenie kampanii marketingowych,
reklamowych, promocyjnych.

http://www.ecommercemanager.pl/2017/0
6/digital-marketing-co-to-jestdefinicja.html
[dostęp: 31.10.2018]

9

Marketing internetowy

Używanie internetu w celach reklamowych,
prowadzących do sprzedaży dóbr lub usług.
Na marketing internetowy składa się tzw. reklama
"pay per click", reklama banerowa, email marketing,
affiliate marketing, reklama interaktywna,
optymalizacja stron, blog marketing, buzz marketing,
product marketing i blogowanie.

https://poradnikprzedsiebiorc
y.pl/-marketing-internetowy
[dostęp: 31.10.2018]

10

Marketing szeptany

Buzz marketing – forma marketingu polegająca na
„szeptaniu” konsumentom o danej marce, usłudze
czy produkcie i jego zaletach. Celem jest wywołanie
dyskusji o danej marce lub firmie w sposób naturalny
i niewymuszony. Efektem marketingu szeptanego są
dobrowolne, spontaniczne i niezależne rozmowy już
samych konsumentów.

https://poradnikprzedsiebiorc
y.pl/-marketing-szeptany-jakefektywnie-wykorzystac-buzzmarketing
[dostęp: 31.10.2018]

11

Media interaktywne

Środki przekazu medialnego (narzędzia elektroniczne,
komputer, inne urządzenia i aplikacje), umożliwiające
wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną
aktywność, np. Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest,
Instagram, GodlenLine itp.

http://ozkultura.pl/wpis/2359/4
[dostęp: 31.10.2018]

12

Model atrybucji

Reguła lub zbiór reguł, które określają sposób
przypisywania sprzedaży i konwersji do punktów
kontaktu na ścieżkach konwersji. Pozwala na ocenę
efektywności źródeł ruchu.

https://support.google.com/an
alytics/answer/6086214?hl=pl
[dostęp: 31.10.2018]

13

PR
(Public Relations)

Świadome, zaplanowane i długotrwałe pielęgnowanie
stosunków z bliższym i dalszym otoczeniem,
prowadzące do pozyskania jak największej liczby
klientów, zwolenników i popleczników.

Kotler P.: Philip Kotler
odpowiada na pytania na
temat marketingu. Rebis,
Poznań 2004

14

Produkt

To, co zostało wyprodukowane i jest przeznaczone
na sprzedaż.

https://sjp.pwn.pl/sjp/produk
t-globalny;2508521.html
[dostęp: 31.10.2018]

15

Promocja

Zbiór środków, za pomocą których przedsiębiorstwo
lub sprzedawca komunikuje się z rynkiem,
czyli przekazuje informacje o swojej działalności
lub konkretnych produktach i usługach.

https://www.findict.pl/slowni
k/promocja
[dostęp: 31.10.2018]

16

Psychologia społeczna

Dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii
badająca, w jaki sposób obecność innych ludzi i ich
działania wpływają na psychikę jednostki.

https://www.szkolnictwo.pl/sz
ukaj,Psychologia_spo%C5%82
eczna
[dostęp: 31.10.2018]

17

Reklama

Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych
klientów do zakupu konkretnych towarów
lub do skorzystania z określonych usług.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/re
klama.html
[dostęp: 31.10.2018]
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18

SEM
(Search Engine
Marketing)

Grupa działań promocyjnych (np. przeprowadzanie
kampanii linków sponsorowanych, optymalizacja
stron internetowych i pozycjonowanie), których
celem jest osiągnięcie widoczności danego serwisu czy
strony internetowej w wynikach wyszukiwania.

https://www.eactive.pl/pozycj
onowanie-stron/co-to-jestsem-i-czym-rozni-sie-od-seo/
[dostęp: 31.10.2018]

19

SEO
(Search Engine
Optimization)

Zastosowanie odpowiednich strategii i taktyk po to,
aby upewnić się, że strona jest widoczna dla
wyszukiwarek internetowych oraz poprawienie jej
parametrów w taki sposób, żeby ta witryna mogła być
odnaleziona przez wyszukiwarkę szybciej.

https://poradnikprzedsiebiorc
y.pl/-seo-i-sem-co-to-takiego
[dostęp: 31.10.2018]

20

Social media convent

Konferencja na temat mediów społecznościowych,
komunikacji firm i marek w mediach
społecznościowych, prezentowania trendów, dobrych
praktyk, najnowszych rozwiązań i prognozy
dla branży.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Malec N.: Czas
content marketingu.
Marketing w Praktyce, nr 03,
2012

21

Społeczność
interaktywna

Wirtualnie połączona ze sobą za pomocą więzi
społecznych, zbiorowość ludzi należących do
pewnego środowiska społecznego i powiązanych
ze sobą sposobem wzajemnej komunikacji.

Kubczak, A.: Cybersocjologia?
Internet jako przedmiot
zainteresowania socjologów.
AGH, Kraków 2002

22

Strategia kampanii
marketingowej

Plan na przeprowadzenie kampanii marketingowej.
Składa się z następujących elementów: cele, adresat,
konkurencja, przekaz, osobowość, ton i styl przekazu,
media, główna myśl.

Altkorn J.: Podstawy
marketingu. Instytut
Marketingu, Kraków 2003

23

Strategia komunikacji
marketingowej

Zespół jasno określonych działań i zasad komunikacji,
które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie
prowadzić promocję swojej działalności, marki
i osiągnąć maksymalizację zysku.

Altkorn J.: Podstawy
marketingu. Instytut
Marketingu, Kraków 2003

24

Strategia marketingowa

Zespół jasno określonych działań i zasad
postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić,
aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć
maksymalizację zysku.

Altkorn J.: Podstawy
marketingu. Instytut
Marketingu, Kraków 2003

25

Technologie
informacyjne
i komunikacyjne

TIK, z ang. Information and communication
technologies (ICT) – rodzina technologii
przetwarzających, gromadzących i przesyłających
informacje w formie elektronicznej.

http://konferencje.frse.org.pl/
TIK/article/Definicje/lang:pl
[dostęp: 31.10.2018]

26

Trend

Istniejący w danym momencie kierunek rozwoju
w jakiejś dziedzinie.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/tr
end.html
[dostęp: 31.10.2018]

22

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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