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Informatyk humanista 

Wst�p 

Coraz cz��ciej absolwenci informatyki, poszukuj
c przyszłej pracy, oprócz 

solidnej wiedzy staraj
 si� mie� swoj
 teczk� osobow
 zapełnion
 licznymi  

pracami graficznymi, prezentacjami multimedialnymi i potwierdzonymi certyfi-

katami umiej�tno�ci nie tylko w zakresie nauk �cisłych (informatycznych), ale 

równie� w zakresie nauk humanistycznych. Wraz z pojawieniem si� nowocze-

snych technologii informatycznych nast�puje zró�nicowanie zawodów informa-

tycznych. Pracodawcy poszukuj
 jednak nie tylko specjalistów z dziedziny in-

formatyki o okre�lonych, cz�sto w
skich specjalno�ciach. Szybko rozwijaj
ce 

si� technologie informatyczne coraz mocniej zwi
zane s
 np. z wieloma obsza-

rami biznesu. Humanista mo�e tu wnie�� mi�dzy innymi kompetencje komuni-

kacyjne, gdzie informacja decyduje coraz cz��ciej o powodzeniu organizacji. 

Inne kompetencje humanisty przydatne informatykowi to krytycyzm w gro-

madzeniu i weryfikacji informacji. Człowiek skazany jest na informacje. Ozna-

cza to nie tylko zale�no�� jako�ci jego �ycia od informacji i od tego, jakie s
 to 

informacje, w jakiej ilo�ci wyst�puj
, a tak�e na ile s
 one obecne w do�wiad-

czaniu �wiata przez człowieka. Znaczy to tak�e, �e człowiek warto�ciuje, selek-

cjonuje informacje oraz je wytwarza, ci
gle d
�
c, w sposób �wiadomy, do 

przekraczania zadanych granic [Furmanek 2007: 185]. Wa�na staje si� równie�
umiej�tno�� przyswajania i wykorzystania du�ej ilo�ci informacji. Nale�y jednak 

zaznaczy�, �e obok najnowszej generacji technologii informatycznych, sprz�tu 

komputerowego, wysokospecjalistycznych aplikacji komputerowych, za pomoc

których mo�liwe b�dzie zbieranie i przetwarzanie du�ych ilo�ci danych, a tak�e 

ich analizowanie, niezb�dny jest człowiek, który potrafi skorzysta� nie tylko 

z najnowszej technologii, potrafi skorzysta� z wiedzy, ale równie� my�li [Ra-

czy�ska 2013: 35]. Dzisiaj w epoce BigData (analiza danych) potrzebne jest 

ł
czenie ró�nych dziedzin nauki, w tym np. informatyki i humanistyki. 

Inne umiej�tno�ci humanisty przydatne w �wiecie biznesu w poł
czeniu z IT 

to równie� szeroko�� horyzontów my�lenia, erudycja, otwarto��, umiej�tno��
negocjacji, a tak�e spostrzegawczo�� i elastyczno��, a te umiej�tno�ci rozwijane 

s
 głównie na kierunkach humanistycznych. Humanizm kształcenia informa-

tycznego to równie� kultura. Jak stwierdza K. Loska: „Istota kultury polega na 

ci
głej rywalizacji mi�dzy starymi a nowymi technikami” [Loska 2001: 49]. 
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Przykładem mo�e by� fakt, i� pojawienie si� Internetu nie doprowadziło do 

zmierzchu tradycyjnego pi�miennictwa i czytelnictwa. Jak stwierdza J. Morbit-

zer: „Edukacja informatyczna nie mo�e czu� si� zwolniona z realizacji obowi
z-

ków kulturowych i wychowawczych, tym bardziej �e sama oferuje kontakt ze 

�wiatem techniki i �wiatem informacji, który nie jest aksjologicznie oboj�tny” 

[Morbitzer 2004: 153]. 

Dlatego wa�ne jest, aby uczelnie wy�sze kształciły dzisiaj nie tylko w kie-

runku technicznym, ale równie� humanistycznym. 

Technologie informatyczne, dynamicznie ostatnio rozwijaj
ce si�, s
 tylko 

narz�dziami, a najwa�niejszy jest sposób, w jaki te narz�dzia zostan
 wykorzy-

stane. Dlatego ju� dzisiaj uczelnie wy�sze coraz cz��ciej kształc
 nie tylko stric-

te specjalist� w dziedzinie informatyki, ale wra�liwego człowieka, który w m
-
dry sposób potrafi zdobyt
 wiedz� wykorzysta�. 

1. Informatyk wczoraj i dzi�

Nie tak dawno informatyk potocznie kojarzony był jako specjalista siedz
cy 

przed komputerem nad kolejnymi liniami programu. Zamkni�ty w sobie, pracu-

j
cy samodzielnie, cz�sto wr�cz nieumiej
cy (niechc
cy?) pracowa� w zespole. 

Liczył si� zysk, a próba jakiejkolwiek współpracy w bran�y kojarzona była  

z konkurencj
. Cz�sto była to praca według okre�lonych schematów. Schematu 

nie tylko dotycz
cego produktu, ale równie� sposobu komunikacji z odbiorc
. 
Była to cz�sto komunikacja wysokospecjalistyczna ze strony informatyka, bar-

dzo cz�sto niezrozumiała dla odbiorcy. Niestety, odbiorca cz�sto nie posiadał 

podstawowych kompetencji technicznych, co z kolei utrudniało współprac� in-

formatykowi. Z punktu widzenia dzisiejszych kompetencji informatyka, cz�sto 

poł
czonych z kompetencjami typowymi dla humanisty, kompetencje informa-

tyka „wczoraj” mo�na by było ocenia� pejoratywnie. Nale�y jednak pami�ta�  
o roli polskich informatyków w komputeryzacji kraju. Niniejszy temat wykracza 

poza tematyk� tekstu, szerzej opisuje to zagadnienie J. Nowak w ksi
�ce  Wczo-

raj, dzi� i jutro polskiej informatyki pod redakcj
 R. Tadeusiewicza [Tadeusie-

wicz 2011]. 

Dzisiaj informatyk projektuj
c nowe zadania i posługuj
c si� metodami czy-

sto technicznymi, wykracza cz�sto poza swoj
 dziedzin�. Jego odbiorc
 jest 

człowiek �yj
cy w dynamicznie zmieniaj
cym si� społecze�stwie informacyj-

nym. To przede wszystkim jego potrzeby, sposób my�lenia oraz mo�liwo�� za-

stosowania danego produktu (np. przez osoby niepełnosprawne) decyduj

o priorytecie zadania informatycznego. Dzisiaj informatyk musi współpracowa�
z innymi lud�mi, komunikowa� si� z nimi, wypracowywa� wspólne stanowisko. 

Komunikacja cz�sto jest zarówno bezpo�rednio z odbiorc
, jak i równie� z kole-

gami z zespołu. Praca zespołowa, współpraca w grupie przynosi nie tylko efekt 

wymierny w postaci gotowego produktu dla odbiorcy, ale staje si� satysfakcj

i motywacj
 do dalszej wspólnej pracy informatyków. 
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Dzisiaj informatyk to osoba, która stara si� znale�� przynajmniej kilka 

wyj�� z sytuacji problemowej, wykorzystuj
c znane jej narz�dzia i rozumiej
c 

potrzeby potencjalnego odbiorcy jego produktu, to osoba, która potrafi my�le�
poza schematem. Jest osob
 komunikatywn
, która jasno wyra�a swoje pogl
dy 

dotycz
ce proponowanych rozwi
za� informatycznych. Potrafi dopasowa� spo-

sób, w jaki mówi do poziomu odbiorcy. 

Przedstawione powy�ej kompetencje informatyka s
 dzisiaj najcz��ciej po-

szukiwanymi kompetencjami w�ród tej grupy pracowników przez pracodawców. 

Uczelnie wy�sze wprowadziły od kilku lat, mi�dzy innymi na kierunkach infor-

matycznych, przedmioty humanistyczno-społeczne. Dzi�ki wprowadzeniu tych 

przedmiotów studenci kierunku technicznego nabywaj
 umiej�tno�ci typowe dla 

humanisty. 

2. Przedmioty humanistyczno-ekonomiczno-społeczne w uczelniach wy�szych 

Zgodnie z obowi
zuj
cym aktualnie planem studiów uczelnie wy�sze oferu-

j
 swoim studentom wybrane przedmioty z grupy przedmiotów humanistyczno- 

-ekonomiczno-społecznych (HES). Studenci zdobywaj
 w czasie studiów wie-

dz� ogóln
 z przedmiotów �cisłych kształcenia politechnicznego, wiedz� szcze-

gółow
 w zakresie kształcenia in�ynierskiego oraz wiedz� ogóln
 w zakresie 

kształcenia humanistycznego, ekonomicznego czy społecznego. 

W�ród wielu ofert wymieni� mo�na np. ofert� wybranych uczelni technicz-

nych, w tym mi�dzy innymi: 

− Politechniki Białostockiej: Zarz
dzanie karier
. Zasadniczym celem przed-

miotu jest rozwój wszystkich sprawno�ci j�zykowych oraz rozwój autonomii 

studenta; 

− Politechniki Gda�skiej: Humanistyka dla in�ynierów. Celem przedmiotu jest 

ukształtowanie osobowo�ci przyszłych in�ynierów zdolnych do nieustannego 

rozwoju, elastycznego adaptowania i szybkiego przekwalifikowania si� w obli-

czu zmian zachodz
cych we współczesnym technicznym �wiecie; 

− Politechniki Lubelskiej: Innowacje techniczne. Zasadniczym celem przed-

miotu jest zdobycie wiedzy z zakresu innowacji oraz zagadnie� z ni
 zwi
za-

nych, mi�dzy innymi wskazanie zwi
zków mi�dzy innowacyjno�ci
 a kre-

atywno�ci
 oraz wynalazczo�ci
; 
− Politechniki �l
skiej: HES7. Celem przedmiotu jest uzyskanie podstawowej 

wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych wraz 

z podstawowymi umiej�tno�ciami i kompetencjami, a w szczególno�ci w za-

kresie filozofii techniki, psychologii, ochrony własno�ci intelektualnej, prawa 

gospodarczego, organizacji pracy i ergonomii, psychologii mened�erskiej; 

− Politechniki �wi�tokrzyskiej: Ochrona �rodowiska kulturowego. Zasadni-

czym celem przedmiotu jest wskazanie na konieczno�� ochrony dóbr mate-

rialnych i duchowych, które to dobra kształtuj
 podstawowe dyspozycje psy-

chiczne człowieka i stanowi
 podstaw� dla celowego jego wychowania; 
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− Politechniki Warszawskiej: Społeczne oblicza przemian cywilizacyjnych. 

Zasadniczym celem przedmiotu jest ukazanie, na wybranych przykładach, 

społecznych skutków rozwoju nowych technologii i roli innowacji tech-

nicznych we współczesnej kulturze. Odwołanie si� do coraz cz��ciej spoty-

kanych w socjologii poj��, kategorii i koncepcji, takich jak np. „społecze�-

stwo informacyjne”, „społecze�stwo sieciowe” czy „społecze�stwo medial-

ne”, oddaje w pełni społeczne oblicza współczesnych przemian technolo-

gicznych. 

Przedstawione powy�ej oferty szkół wy�szych w ramach przedmiotów HES 

stanowi
 jedynie wycinek propozycji w tym zakresie. Z reguły uczelnie wy�sze 

posiadaj
 w swojej ofercie kilka przedmiotów do wyboru z grupy HES. Oferta ta 

cz�sto jest aktualizowana, wychodz
c naprzeciw zainteresowaniom studentów  

i zapotrzebowaniom przyszłych pracodawców. 

Wnioski 

Wprowadzenie elementów humanistycznego kształcenia do kształcenia in-

�ynierów informatyków wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom pracodaw-

ców. Coraz wi�cej firm poszukuje obecnie humanistów IT w obszarach u�y-

teczno�ci czy analizy sieci społecznych. Informatyk humanista to człowiek 

czuj
cy odpowiedzialno�� za kształt naszej cywilizacji, zinformatyzowanego 

�wiata. Informatyk humanista to nowy potencjał na zinformatyzowanym rynku 

pracy. Dostosowanie programów kształcenia w uczelniach wy�szych do sytu-

acji panuj
cej na rynku pracy przyniesie ju� w najbli�szej przyszło�ci zamie-

rzone efekty. 

Na zako�czenie warto przypomnie�, �e technologie informatyczne, dyna-

micznie si� rozwijaj
ce, s
 tylko narz�dziami, a najwa�niejszy jest sposób,  

w jaki te narz�dzia zostan
 wykorzystane. Potrzebny jest wra�liwy człowiek, 

który w m
dry sposób potrafi zdobyt
 wiedz� wykorzysta�. Zatem nie tylko 

jak/z czego? – ale równie� dla kogo/dlaczego? Informatyk humanista to poten-

cjał na rynku pracy. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawione zostały umiej�tno�ci typowe dla humanistów, 

a coraz cz��ciej poszukiwane przez pracodawców w �wiecie informatyków. 

Wskazano na konieczno�� kształcenia przez uczelnie wy�sze nie tylko stricte 

specjalist� w dziedzinie informatyki, ale wra�liwego człowieka, który w m
dry 

sposób potrafi zdobyt
 wiedz� wykorzysta�. W dobie dominuj
cej roli informa-

tyki we współczesnym �wiecie wa�na staje si� relacja człowiek–technika. 

Słowa kluczowe: umiej�tno�ci informatyka, humanizm, człowiek–komputer, 

kultura informatyczna. 

IT humanist 

Abstract 

The article presents the skills typical to humanists as well as those increas-

ingly sought after by employers in the world of computer scientists. It also refers 

to the necessity of educating not only the specialists in the field of computer 

science, but also a sensitive man who can wisely use the knowledge received 

during his educational process. In the era of the dominant role of information 

technology, the importance of human–technology relationship is becoming more 

and more important. 

Key words: computer skills, humanism, human–computer literacy. 


