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Opinia w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia 

 

Dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie: technik cyfrowych procesów 

graficznych (311911) 

Wnioskująca szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni 

Informacje uzupełniające o rynku pracy 

1. W województwie pomorskim kształcenie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych 

realizuje 8 placówek, w tym 3 w Trójmieście: Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni, Technikum Nr 1 

w Gdańsku i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku. 

2. W województwie pomorskim w latach 2013/14-2015/16 liczba uczniów i absolwentów kształcących 

się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych utrzymywała się na porównywalnym 

poziomie. Ponadto w roku szkolnym 2015/16 liczba absolwentów powinna wzrosnąć w stosunku  

do roku wcześniejszym, gdyż w ostatnich klasach kształci się 89 uczniów. 

Rok szkolny Liczba uczniów Liczba absolwentów 

2013/14 375 63 

2014/15 365 26 

2015/16 387 - 

Źródło: System Informacji Oświatowej. 

3. W województwie pomorskim w zawodzie  technik cyfrowych procesów graficznych rejestrowali się 

bezrobotni, w tym także absolwenci (do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki), jednakże ich liczba nie była 

znacząca w skali województwa. Ponadto tylko w 2014 r. zgłoszono jedną ofertę pracy (w Gdańsku).  

Rok 
Bezrobotni 

rejestrujący się 
Bezrobotni absolwenci rejestrujący się 
(do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki) 

Wolne miejsca pracy 
i aktywizacji 
zawodowej 

województwo pomorskie 

2013 2 2 0 

2014 15 8 1 

I półrocze 2015 4 2 0 

Trójmiasto 

2013 2 2 0 

2014 5 1 1 

I półrocze 2015 1 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01, Załącznik 3. 

4. W 2014 r. powiatowe urzędy pracy w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Starogardzie Gdańskim  

i Chojnicach przeszkoliły 28 osób w zakresie grafiki komputerowej oraz grafiki komputerowej  

na potrzeby DTP (druk mało- i wielkoformatowy). 

5. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia na posiedzeniu w dniu 16 marca 2015 r. pozytywnie 

zaopiniowała utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie cyfrowych procesów graficznych (311911)  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdańsku i Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Przodkowie. 

6. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Gdyni pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunku technik 

cyfrowych procesów graficznych (311911) w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni. 


