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Dlaczego informatyka?
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Fascynująca dziedzina, która dynamicznie rozwija się.

Technologie informacyjne są niezbędne we wszystkich działach 
współczesnej gospodarki.

Na rynku pracy jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z 
dziedziny IT (w Polsce, UE i na świecie).

Informatycy mogą liczyć na ciekawą pracę i bardzo atrakcyjne 
wynagrodzenie (mediana 8000 PLN brutto w 2021 roku – według 
Sedlak & Sedlak).



Co to za studia?

Typ studiów: inżynierskie pierwszego 
stopnia

Czas trwania: 7 semestrów (3.5 roku)

Profil studiów: praktyczny

Tryb studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Praktyka zawodowa: 6 miesięcy

Program studiów: nowoczesny i zgodny z 
wymaganiami współczesnego rynku pracy IT, 
dający wykształcenie praktyczne.

https://informatyka.akademia.kalisz.pl 4



Jak się dostać?
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ETAP I – Rejestracja elektroniczna

poprzez portal https://irk.akademia.kalisz.pl

ETAP II – Składanie dokumentów

w biurze rekrutacji przy ul. Nowy Świat 4a w Kaliszu 

ETAP III – Postępowanie kwalifikacyjne

komisja dokonuje kwalifikacji kandydatów

ETAP IV – Ogłoszenie wyników

poprzez portal https://irk.akademia.kalisz.pl



Jakie są kryteria 
kwalifikacji?

Przedmioty brane pod uwagę w konkursie 

świadectw podczas rekrutacji na kierunku 

informatyka:

 matematyka

 fizyka lub chemia

 język polski

 jeden język obcy nowożytny
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Jakie kompetencje 
zdobędziesz?
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projektowanie, rozwijanie i wdrażania systemów 
informatycznych

technologie internetowe i aplikacje mobilne

bazy danych

systemy operacyjne i sieci komputerowe

ochrona danych i bezpieczeństwo systemów 
informatycznych

praca zespołowa

specjalistyczny język angielski, używany w 
dziedzinie IT



Liczne grono

zadowolonych

absolwentów

Studenci kierunku „informatyka” w latach 2012–2016. Uroczystość 
udzielenia absolutorium (18 marca 2016 r.).
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Co po studiach?
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programista 
(Java, PHP, HTML, 

JavaScript, 
Laravel)

projektant
specjalista ds. 

baz danych
architekt 
systemów

analityk
kierownik 
projektu IT

specjalista ds. 
sieci 

komputerowych

administrator 
systemów i sieci

wdrożeniowiec
tester 

oprogramowania
konsultant

ogólny specjalista 
ds. systemów 

informatycznych 
(np. w urzędzie)

Absolwent naszych studiów – inżynier informatyk – to specjalista z dziedziny 

technologii informacyjnych (IT), który może pracować jako (przykłady):



Ile można zarobić?

źródło: https://itwiz.pl/jaka-jest-wysokosc-zarobkow-specjalistow-it-w-polsce/

https://stat.gov.pl/
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średnie 
wynagrodzenie 
w Polsce
5167,47 zł



Czy praca jest dostępna?
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Tysiące ofert pracy

Programista: 9556

Programista (praca zdalna): 6250

Programista (okolice Kalisza): 271 

Oferty pracy w branży IT na portalu pracuj.pl na 

dzień 06.04.2022:



Więcej informacji 
na stronach

Strona internetowa kierunku

https://informatyka.akademia.kalisz.pl

Strona związana z rekrutacją

https://rekrutacja.akademia.kalisz.pl/

Biuro rekrutacji

Collegium Novum

ul. Nowy Świat 4a

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@akademia.kalisz.pl
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