
W jaki sposób studia wpłyną na możliwość pracy w SQL? 

 

Jeśli chcesz pracować w SQL, zastanów się nad wyborem odpowiedniego kierunku studiów. 

Osoby z wyższym wykształceniem informatycznym o specjalizacji związanej z 

administrowaniem baz danych mają duże szanse na znalezienie zatrudnienia w tym obszarze. 

Po skończonych studiach warto pomyśleć o kontynuowaniu nauki na studiach 

podyplomowych, wybierając węższą dziedzinę specjalizacji. 

 

Studia a umiejętności praktyczne 

 

Studia informatyczne umożliwiają nie tylko poznanie teorii z danej dziedziny nowoczesnych 

technologii, ale również zdobycie umiejętności praktycznych. Obecnie na wielu polskich uczelniach 

dostępne są studia na specjalizacji: administrator baz danych. Warto zapoznać się ze szczegółowym 

programem zajęć na wybranych uczelniach. Na tym kierunku studenci uczą się między innymi: jak 

projektować różne rodzaje baz danych, jak programować serwery typu SQL, jak tworzyć bazy dane 

online oraz na czym polega administrowanie pozyskanymi informacjami. Wystarczy ukończyć 

studia na poziomie licencjackim, aby zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu praktycznego 

posługiwania się SQL. 

 

Jaki zawód związany z SQL można wykonywać po studiach informatycznych? 

 

Ukończenie kierunku związanego z administrowaniem baz danych otwiera drzwi do kariery na 

różnych stanowiskach. Możesz zdecydować się na przykład na posadę programisty baz danych. 

Inną alternatywą jest profesja administratora MS SQL. Możesz również sprawdzić się na 

stanowisku IT w firmie korzystającej z systemów informatycznych. Zazwyczaj studia przygotowują 

nie tylko do obsługi baz danych SQL, ale również Oracle czy DB2 co dodatkowo zwiększa zakres 

propozycji zatrudnienia. 

 

Studia podyplomowe z zakresu SQL – czy warto się zdecydować? 

 

Z myślą o zwiększeniu swoich szans na rynku pracy, warto zastanowić się nad podjęciem studiów 

podyplomowych. Wybierając konkretny kierunek, najlepiej wziąć pod uwagę aktualne 

zapotrzebowanie na rynku. Dobrym pomysłem mogą być studia łączące w sobie dwa obszary pracy 

w IT. Przykładem jest kierunek analityki danych z wykorzystaniem SQL oraz Business Intelligence. 

Po ukończeniu takich studiów możesz sprawdzić się na stanowisku analityka ekonomicznego. 

Obecnie coraz więcej właścicieli firm jest świadomych potencjału, jaki tkwi w zbieraniu i 

analizowaniu danych, dlatego pracę w tym zakresie oferują podmioty związane z najróżniejszymi 

branżami. Za główny wymóg uznaje się dobrą znajomość języka SQL – studia podyplomowe 

pozwolą zdobyć konkretne umiejętności z tego zakresu i są dedykowane osobom, które znają 

program MS Excel i mogą pochwalić się podstawową wiedzą dotyczącą ekonomicznego aspektu 

analizy danych. 

 

Jeśli interesuje Cię praca w SQL, zdecyduj się na studia informatyczne z tego zakresu i sprawdź 

aktualne oferty pracy dla specjalistów IT z obszaru analizy danych. Przekonaj się, jak duże jest 

zapotrzebowanie na wykwalifikowanych analityków, którzy mogą zdecydować się na współpracę z 

firmami z najróżniejszych gałęzi gospodarki. 

 

https://theprotocol.it/filtry/sql;t

