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1. Wprowadzenie 
 

1 czerwca 2004r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 99, poz 1001) 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyżej wymieniona ustawa nie zawiera 

pojęcia "absolwent". W związku z powyższym od czerwca 2004r. w danych dotyczących 

zarejestrowanych bezrobotnych, absolwenci nie są wykazywani. 

Absolwent szkoły wyższej to osoba, która uzyskała dyplom stwierdzający ukończenie 

studiów wyższych i - po obronie pracy - uzyskała tytuł zawodowy magistra (po studiach 

magisterskich jednolitych lub drugiego stopnia/uzupełniających), inżyniera lub licencjata 

(po studiach pierwszego stopnia/zawodowych). Pojęcie stosowane w badaniach 

statystycznych statystyki publicznej GUS. 

Celem poniższej analizy jest dostarczenie informacji z rynku pracy, który ma pomóc  

w dostosowaniu programów/metod nauczania/efektów kształcenia do wymagań 

współczesnych pracodawców. Uczelnia powinna kształcić ludzi w takich kierunkach, po 

których absolwenci nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy czy też samodzielnie 

stworzyć nowe miejsca pracy. Wykształcenie powinno być zdobywane na uczelniach które 

posiadają odpowiednią strukturę oraz program nauczania odpowiadający wymaganiom 

stawianych przez dzisiejszych pracodawców. Nauczyciele akademiccy w procesie nauczania 

powinni bazować na aktualnych programach nauczania. 

Analiza potrzeb pracodawców z obszaru wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów z 

danego kierunku została przeprowadzona za pomocą danych zastanych (np. raporty, 

zestawienia z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, artykuły, dane z wcześniejszych badań 

absolwentów). 

Pracodawcy coraz częściej przy wyborze pracownika zwracają uwagę nie tylko na wiedzę – 

wykształcenie, umiejętności – doświadczenie, ale i na kompetencje – samoorganizacyjne, 

interpersonalne i zawodowe.1 Przy zatrudnianiu w zawodach medycznych pracodawcy 

zwracają uwagę na: umiejętność słuchania, wczuwania się w problemy i sytuację 

zdrowotną pacjentów, skupienia uwagi na pacjencie, wzbudzania zaufania. Oprócz tego 

oczekuje się od kandydatów wrażliwości na cierpienie chorych, zdolności tworzenia 

atmosfery intymności i poszanowania praw oraz godności pacjenta, życzliwości, 

uczciwości, rzetelności oraz przestrzegania zasad etyki. 

 

 

 

 

                                                           
1 Pracodawcy o rynku pracy Na podstawie badao zrealizowanych w 2012 roku 

w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Marcin Kocór, Anna Strzebooska, Monika Dawid–Sawicka 



2. Analiza rynku pracy. 
 

Absolwenci kierunku lekarsko- dentystycznego nie mają problemów z zatrudnieniem na 

Lubelszczyźnie. Po tym kierunku powiatowe urzędy pracy nie odnotowały w swoich 

rejestrach bezrobotnych absolwentów.2  

 

Tabela 1 Liczb absolwentów i zarejestrowanych absolwentów po kierunku lekarsko-dentystycznym 

Liczba absolwentów Liczba bezrobotnych absolwentów 

Rok akademicki 
2008/2009 

Rok akademicki 
2009/2010 

Rok akademicki 
2010/2011 

W dniu 31.05.2010 W dniu 31.05.2011 W dniu 31.05.2012 

101 100 974 0 0 0 

 

3. Analiza potrzeb pracodawców. 
 

Oferty pracy dla lekarzy stomatologów, w tym zagraniczne zamieszczane są najczęściej na 

stronie Naczelnej Izby Lekarskiej – www.nil.org.pl/praca, http://www.dentysta.eu/praca oraz 

na portalu Promedica24 - http://lekarze.promedica24.pl/. Oferty pracy zawierają nazwy 

poszukiwanych specjalizacji, wymagane kryteria, rodzaj umowy oraz informację o 

wynagrodzeniu. 

Poszukiwane specjalizacje to stomatologia zachowawcza z endodoncją, z pedodoncją, 

protetyka stomatologiczna, chirurgia.  

Pracodawcy, poza wymaganiami związanymi z daną specjalizacją, doświadczeniem 

zawodowym, posiadanym stopniem specjalizacji, oczekują także komunikatywności, 

umiejętności pracy w zespole, dobrego kontaktu z pacjentem, zaangażowania, 

umiejętności obsługiwania specjalistycznych urządzeń medycznych oraz znajomości języka 

angielskiego. 

4. Analiza potrzeb absolwentów 
 

Absolwenci kierunku lekarsko - dentystycznego UM w Lublinie charakteryzują się 

stosunkowo wysokim poziomem aspiracji edukacyjnych. W trakcie studiów dodatkową 

aktywność podejmowano: w Kołach Naukowych, dodatkowych kursach i szkoleniach, 

organizacjach studenckich.  

 

                                                           
2
 Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademicki 2010/2011) Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

http://www.dentysta.eu/praca
http://lekarze.promedica24.pl/


 

Rysunek 1 Odsetek odpowiedzi na pytanie "Proszę określid, jaką dodatkową aktywnośd podejmował/a Pan/Pani w czasie 
studiów?" [w %] 

Kontynuację nauki po ukończeniu studiów planuje 65,1 % badanych. W przypadku 80 % 

będzie to specjalizacja – chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, protetyka, lub 

stomatologia zachowawcza. Natomiast, co druga osoba planuje uczestniczyć w innego typu 

szkoleniach. 

Plany zawodowe absolwentów kierunku lekarsko - dentystycznego dotyczą w dużym stopniu 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Taki zamiar deklaruje 80 % badanych. 

Osoby zamierzające szukać pracy stawiają na bezpośredni kontakt z pracodawcą. Połowa 

zamierza szukać pracy za pośrednictwem Internetu, a co trzecia za pośrednictwem 

ogłoszeń w prasie. Nieformalne źródła informacji w postaci znajomości zamierza 

wykorzystać 40% absolwentów.  

 

Rysunek 2 Odsetek odpowiedzi na pytanie: „W  jaki sposób będzie Pan/Pani szukał/a pracy?"  

Od pracodawców absolwenci kierunku lekarskiego oczekują przede wszystkim stabilnych 

warunków zatrudnienia, wysokich zarobków oraz możliwości dalszej edukacji.  
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Rysunek 3 Oczekiwania absolwentów kierunku lekarsko-stomatologicznym wobec pracodawców (w %) 

Absolwenci kierunku Lekarskiego w większości przeciętnie oceniają rozwój Lubelszczyzny 

w sektorze usług medycznych. Natomiast 40 % uważa, że jest on wysoki. Jedynie co 

dziesiąta osoba uważa, że może mieć problemy ze znalezieniem pracy w wyuczonym 

zawodzie. Połowa badanych natomiast nie przewiduje żadnych problemów w znalezieniu 

pracy i jest to uzasadnione, ponieważ wśród absolwentów kierunku Lekarsko – 

Dentystycznego nie odnotowano osób bezrobotnych.  

W celu znalezienia zatrudnienia absolwenci w zdecydowanej większości są gotowi podjąć 

dalszą edukację, zmienić miejsce zamieszkania oraz województwo. Absolwenci 

zdecydowani są także wyjechać poza granice kraju. Taka gotowość deklarowało ¾ 

badanych. Niewiele jest osób, które zdecydowałyby się podjąć pracę w zawodzie innym niż 

wykształcony (18,6 %).  

5. Specjalizacje priorytetowe  
 

Na liście Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny  jako 

specjalizacja priorytetowa znalazła się stomatologia dziecięca. 

Poniższa tabela prezentuje wskaźniki dla dziedzin medycyny, które znalazły się w katalogu 

specjalizacji priorytetowych: 

Wyszczególnienie 

Liczba specjalistów 

wykonujących zawód stan na 

31. XII 

Liczba lekarzy 

na 100. 000 

mieszkańców 

Liczba lekarzy 

w trakcie 

specjalizacji 

na dzień 31.XII 

Lp. Specjalizacja 2008 2009 2010 2011 2010 2011 2011 

1. 
Stomatologia 

dziecięca 
463 460 442 465 1,16 1,21 116 

 

Ortodoncja i periodontologia to specjalizacje najczęściej wskazywane jako deficytowe 

przez lekarzy dentystów. Stomatologia zachowawcza z endodoncją to specjalizacja 
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najczęściej wskazywana, jako nadmiarowa. Jednocześnie, co trzeci badany lekarz dentysta 

twierdzi, że nie ma nadmiarowych specjalizacji. Wśród specjalizacji najchętniej 

wybieraliby ortodoncję lub protetykę stomatologiczną.3 

 

                                                           
3
 Możliwości i bariery rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów 


