
            

Fiszka informacyjna nt. projektu
„Nowe kwalifkacje w branży informatycznejఖ

1 Nazwa projektu Nowe kwalifikacje w branży informatycznej

2 Obszar realizacji województwo podkarpackie

3 Grupa docelowa 150 osób spełniających poniższe kryteria:

Kryteria dostępu
(należy spełniać WSZYSTKIE kryteria)

1) osoby zamieszkujące na terenie województwa 
podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)- 
oświadczenie w formularzu

2) osoby w wieku – od 18 lat lub więcej- dow. toż. 
(preferowane osoby, które ukończyły 18 rok życia)

3) osób posiadających niskie kwalifkacje (wykształcenie
co najwyżej Zasadnicza Szkoła Zawodowa, LO, 
Technikum, os. które ukończyły szkoły policealne nie 
kwalifikują się!)- oświadczenie w formularzu

4) osoby kwalifikowane według statutu społecznego:
 osoby bezrobotne – oświadczenie o pozostawaniu

os. bezrobotną lub dok z PUP zaświadczenie 
 osoby pracujące – zaświadczenie od pracodawcy 

o zatrudnieniu
 osoby bierne zawodowo – oświadczenie (osoby 

niepracujące i zarazem nie będącej osobą 
bezrobotną – renciści, emeryci, uczniowie w 
trybie dziennym, studenci studiów wieczorowych/
zaocznych  niezarejestrowani w PUP, osoby 
przebywające na urlopie wychowawczym – 
niezarejestrowani w PUP) lub bezrobotne 
niezarejestrowane w PUP- oświadczenie w 
formularzu

Kryteria pierwszeństwa
(kryteria NIEWYMAGANE ale zapewniające

priorytetowe przyjęcie do projektu)

- kobiety
- osoby z obszarów wiejskich – oświadczenie
- osoby posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności - 
ksero orzeczenia
- wiek - 50 lat lub więcej - dowód tożsamości

4 Struktura liczbowa uczestników 1. Osoby o niskich kwalifikacjach 100% (75K, 75M)
2. Osoby bezrobotne 50% (15K, 60M)
3. Osoby pracujące 45% (13K, 54M)
4. Osoby bierne zawodowo 5% (2K, 6M)
5. Osoby z obszarów wiejskich 60% (18K, 72M)
6. Osoby w wieku 50 i powyżej  3% (5M)
7. Osoby niepełnosprawne 5% (5M)

5 Dokumenty rekrutacyjne  Formularz zgłoszeniowy (część I,II,III)
 kopia  Orzeczenia  o  niepełnosprawności lub  inny

dokument  poświadczający  stan  zdrowia  Kandydata
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potwierdzający  przynależność  do  grupy  osób
z niepełnosprawnościami  
(w przypadku osób z niepełnosprawnościami);

 osoby  pracujące  –  zaświadczenie  od  pracodawcy
o zatrudnieniu

 osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy –
zaświadczenie z urzędu pracy 

6 Okres rekrutacji uczestników Grupy 1 - 5 (15 osób/gr) - 06.2018
Grupy 6 - 10 (15 osób/gr) - 09.2018

7 Zakres wsparcia

Zad.1 Klasyfkacyjny kurs zawodowy Technik informatyk 351203 (kwalifkacja E.13 
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami  - 372 godz:

Grupy 1-5, termin kursów: 07–12.2018
Liczba UP do zrekrutowania: 75 osób (15K, 60M)
372 godziny zajęć, w tym 176 efektów wspólnych i 196 
godzin kształcenia zawodowego w kwalifikacji E.13
Frekwencja 80%
Organizacja wsparcia: tryb zaoczny 8h/dziennie, 2 razy w 
tyg. w weekend, 64h/gr./m-c, 8 spotkań/m-c,6 m-cy/gr.

a) W1 – Bezpieczeństwo i higiena
pracy

Spotkania grupowe 18h/grupa 

b) W2 – Podejmowania i
prowadzenia działalności

gospodarczej

Spotkania grupowe 18h/grupa 

c) W3 – Język obcy zawodowy Spotkania grupowe 18h/grupa

d) W4 – Kompetencje personalne i
społeczne

Spotkania grupowe 12h/grupa

e) W5 – Organizacja pracy małych
zespołów

Spotkania grupowe 10h/grupa

f) P1.01 – Identyfikacja
podzespołów komputera

Spotkania grupowe 30h/grupa

g) P1.02 – funkcje systemu
operacyjnego i lokalnych sieci

Spotkania grupowe 30h/grupa

h) P1.03 – Oprogramowanie
biurowe

Spotkania grupowe 40h/grupa 

i) K4 – Projektowanie 
i wykonywanie lokalnej sieci

komputerowej

Spotkania grupowe 62h/grupa 

j) K5 – Konfigurowanie urządzeń
sieciowych

Spotkania grupowe 58h/grupa
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k) K6 – Administrowanie
sieciowymi systemami

operacyjnymi

Spotkania grupowe 76h/grupa 

Zad.2 Klasyfkacyjny kurs zawodowy Technik informatyk 351203 (kwalifkacja E.14 Tworzenie 
aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami  - 450 godz:

Grupy 1-5, termin kursów: 10.2018 – 05.2019
Liczba UP do zrekrutowania: 75 osób (15K, 60M)

450 godziny zajęć, w tym 176 efektów wspólnych i 274 
godzin kształcenia zawodowego w kwalifikacji E.14
Frekwencja 80%
Organizacja wsparcia: tryb zaoczny 8h/dziennie,2 razy w 
tyg. w weekend,64h/gr./m-c, 8 spotkań/m-c, 8 m-cy/gr

a) W1 – Bezpieczeństwo i higiena
pracy

Spotkania grupowe 18h/grupa 

b) W2 – Podejmowania i
prowadzenia działalności

gospodarczej

Spotkania grupowe 18h/grupa 

c) W3 – Język obcy zawodowy Spotkania grupowe 18h/grupa 

d) W4 – Kompetencje personalne i
społeczne

Spotkania grupowe 12h/grupa 

e) W5 – Organizacja pracy małych
zespołów

Spotkania grupowe 10h/grupa 

f) P1.01 – Identyfikacja
podzespołów komputera

Spotkania grupowe 30h/grupa 

g) P1.02 – funkcje systemu
operacyjnego i lokalnych sieci

Spotkania grupowe 30h/grupa 

h) P1.03 – Oprogramowanie
biurowe

Spotkania grupowe 40h/grupa 

i) K7 – Tworzenie stron
internetowych

Spotkania grupowe 72h/grupa 

j) K8 – Tworzenie baz danych i
administrowanie bazami

Spotkania grupowe 54h/grupa 

k) K9 – Tworzenie aplikacji
internetowych

Spotkania grupowe 148h/grupa 
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