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1. Wprowadzenie 

 

 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 w zawodzie lub samodzielnie stworzyć nowie miejsca pracy. 

Wykształcenie powinno być zdobywane na uczelniach, które posiadają odpowiednią strukturę oraz 

program nauczania odpowiadający wymaganiom stawianych przez dzisiejszych pracodawców. 

Nauczyciele akademicy 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) oraz analizą 

danych (np. oferty pracy z Internetu). Analiza ta zostanie systematycznie uzupełniana o dane 

z monitorowania losów absolwentów i wywiadami z pracodawcami.  

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

wykształcenie, umiejętności – doświadczenie, ale i na kompetencje – cechy osobowościowe 

i psychospołeczne. Przy zatrudnianiu osób w zawodach medycznych pracodawcy zwracają uwagę 

na: umiejętność wczuwania się w sytuację drugiego człowieka - empatia, umiejętność 

nawiązywania kontaktów - komunikatywność oraz uczciwość i lojalność - odpowiedzialność.  

2. Analiza rynku pracy  

 

 Absolwenci farmacji nie mają problemów z zatrudnieniem na Lubelszczyźnie1. W 2011 roku, 

jak i w 2010 roku powiatowe urzędy pracy nie odnotowały w swoich rejestrach bezrobotnych 

absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie po farmacji.  

 

Tabela 1. Liczba absolwentów i zarejestrowanych absolwentów po kierunku farmacji 

Liczba absolwentów Liczba bezrobotnych absolwentów 

Rok akademicki 2008/2009 Rok akademicki 2009/2010 W dniu 31.05.2010 W dniu 31.05.2011 

138 141 0 0 

 

 W powiatowych urzędach pracy w I półroczu 2011 roku zarejestrowanych było 16 osób, 

głównie osoby po farmacji aptecznej– 13 osób.  3 osoby zarejestrowane są już od ponad 

12 miesięcy.  

 Największe potrzeby w stosunku do zawodu farmaceuty zgłaszają apteki, głównie te 

z mniejszych miast i wsi. Prawo farmaceutyczne nakłada na kierowników aptek i hurtowni 

obowiązek posiadania dyplomu, co rodzi jeszcze większy popyt na farmaceutów.  

Poszukiwani są specjaliści ds. monitorowania badań klinicznych oraz rejestracji leków, ale jest już 

zdecydowanie mniej ofert w tym zakresie. Firmy w Polsce zajmują się głównie konfekcjonowaniem 

                                                           
1
 Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademicki 2009/2010) Wojewódzki 

Urząd Pracy w Lublinie 
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i dystrybucją gotowych preparatów medycznych, natomiast niewiele z nich posiada własne 

laboratoria.  

Zawód przedstawiciela medycznego to najczęstsza propozycja dla osób po farmacji. Wykształcenia 

kierunkowego wymaga się jednak tylko na niektóre stanowiska, głównie przy sprzedaży 

specjalistycznych preparatów leczniczych, na stanowiskach wymagających częstego kontaktu 

z lekarzami. 

1. Analiza potrzeb pracodawców 

 

 Oferty dla magistrów farmacji są obecne na portalach internetowych oraz w prasie. 

Pracodawcy rzadko zwracają się o pomoc w szukaniu przyszłych pracowników do Urzędów Pracy2. 

Absolwenci najczęściej podejmują pracę w aptekach, ale niektórzy absolwenci farmacji  zostają 

przedstawicielami/konsultantami medycznymi.  Po przynajmniej 3 latach pracy i ukończonych 

dodatkowo studiach podyplomowych/kursach/szkoleniach mają możliwość uzyskania pracy 

w badaniach klinicznych, początkowo na stanowiskach asystenckich. Ofert pracy jest jednak 

stosunkowo mało, ponieważ koncerny farmaceutyczne mają umiejscowione laboratoria w innych 

krajach. Osoby po farmacji mają również możliwość pisania lub/i tłumaczenia artykułów z zakresu 

farmacji np. w Medical Tribune. 

 Oferty pracy w aptekach najczęściej zawierają jedynie informacje o poszukiwaniu 

pracownika, bez dodatkowych danych dotyczącej wiedzy/doświadczenia/kompetencjach 

potencjalnego pracownika.  Wykształcenie wyższe z zakresu farmacji, już jest dostatecznym 

wyznacznikiem posiadanej wiedzy.  

 

Tabela 2. Wymagania pracodawców na poszczególne stanowiska na podstawie ofert pracy  

Stanowisko Wymagania Potrzebne kompetencje 
Koordynator 
ds. Programów 
Zdrowotnych 
 

 Wykształcenie wyższe np. 
farmaceutyczne  

 Umiejętność organizacji akcji 
zdrowotnych 

 Znajomość wytycznych WHO 

i EuroPharma oraz przepisów 
europejskich z zakresu opieki 
farmaceutycznej 

 Umiejętności negocjacyjne 
 Zdolności organizacyjne 
 Znajomość języka angielskiego 

Kompetencje instrumentalne 
 Umiejętność organizacyjna 

i planowania  
 Umiejętność zarządzania 

informacjami (umiejętność 

wyszukiwania i analizowania 
informacji z różnych źródeł) 

 Znajomość języka obcego 
Kompetencje interpersonalne 

 Umiejętność negocjacji 

Konsultant 
medyczny/przedstawi
ciel medyczny 

 Wykształcenie wyższe 
np. farmaceutyczne  

 Łatwość w przyswajaniu wiedzy oraz 
adaptowania do nowych warunków 

 Zaangażowanie i entuzjazm 
 Umiejętność skutecznego radzenia sobie 

ze stresem 
 Nastawienie na pracę i jednocześnie 

samodzielność w działaniu 
 Kreatywność oraz umiejętność 

podejmowania decyzji 
 Wysokie zdolności komunikacyjne 
 Umiejętność planowania i analitycznego 

myślenia  
 Wysoka kultura osobista 

Kompetencje instrumentalne 
 Umiejętność analizy i syntezy 
 Umiejętność organizacyjna 

i planowania 
 Umiejętność podejmowania decyzji 

Kompetencje interpersonalne 
 Umiejętność radzenia sobie ze 

stresem 
 Umiejętność komunikowania się 

Kompetencje systemowe 
 Umiejętność samodzielnej pracy 
 Umiejętność uczenia się  
 Umiejętność przystosowania się do 

nowych sytuacji 
 Umiejętność tworzenia nowych 

                                                           
2
 W I półroczu 2011 roku zgłoszono tylko 5 wolnych miejsc pracy dla farmaceutów-farmacja apteczna 
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koncepcji (kreatywność) 
 Wola odnoszenia sukcesów  

Magister farmacji – 
praca w aptece 

 Prawo wykonywania zawodu 
 Komunikatywność i łatwość 

nawiązywania kontaktów 
 Wykonywanie obowiązków z pasją 

i zaangażowaniem 
 Samodzielność i odpowiedzialność 

w działaniu 
 Kreatywność, dynamizm 
 Dyspozycyjność 
 Zainteresowanie farmacją i rynkiem 

aptecznym 
 Umiejętność obsługi komputera w 

szczególności pakietu Office oraz 
programów aptecznych np. Kamsoft, 
Eurosoft 

 Umiejętność pracy w zespole 
 Umiejętności sprzedażowe 
 Wysokie zdolności komunikacyjne 

i interpersonalne 
 Doświadczenie pracy w aptece – 

dodatkowy atut 
 Dobra organizacja pracy 
 Rzetelności i  odpowiedzialność 

Kompetencje instrumentalne 
 Umiejętności organizacyjne 

i planowania 
 Podstawowe umiejętności 

informatyczne 
Kompetencje interpersonalne 

 Umiejętność komunikacji 
 Umiejętność pracy w zespole 

Kompetencje systemowe 
 Umiejętność samodzielnej pracy 
 Dbałość o jakość 

Asystent danych z 
badań klinicznych 

CRA/CTA 

 Bardzo dobra znajomość języka 
angielskiego w mowie i piśmie 

 Biegłość w posługiwania się 
komputerem oraz łatwość uczenia się 
nowych systemów i aplikacji 
komputerowych 

 Bardzo dobra umiejętność planowania 
i organizacji oraz zdolność pracy pod 
presją czasu 

 Optymizm 
 sumienność, zdolność do pracy w 

grupie, szczegółowość, znajomość 
branży badań klinicznych, 
samoorganizacja, zaangażowanie 

    Kompetencje instrumentalne 
 Umiejętności organizacyjne 

i planowania 
 Podstawowe umiejętności 

informatyczne 
 Znajomość języka obcego 

Kompetencje interpersonalne 
 Umiejętność komunikacji 
 Umiejętność pracy w zespole 

Kompetencje systemowe 
 Umiejętność samodzielnej pracy 
 Dbałość o jakość 
 

 

 Absolwenci najczęściej podejmują dalsza naukę np. na studiach podyplomowych z 

zarządzania i marketingu, marketingu strategicznego na rynku farmaceutycznym, zarządzania 

ryzykiem farmaceutycznym czy MBA. 

 

 Absolwenci najczęściej zaczynają pracę w aptece, później awansują na stanowisko 

kierownicze albo zmieniają zawód na przedstawiciela medycznego.  

 

Tabela 3. Opis zakresu obowiązków w pracy przez absolwentów farmacji 

Stanowisko Zakres obowiązków 
Magister farmacji – praca 
w aptece 

 Realizacja recept lekarskich, 
 Doradztwo w zakresie leków OTC 
 Sporządzanie leków recepturowych i magistralnych 
 Dbanie o dokumentację 
 Praca z systemem Info-Farm 
 Obsługa kasy fiskalnej  

Kierownik apteki  Ciągłe doskonalenie i podnoszenie umiejętności w zakresie             
farmakoterapii, obsługi klienta 
 Monitorowanie zmian w prawie farmaceutycznym 
 Profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta 
 Realizacja planów sprzedażowych 
 Zarządzanie i koordznacja pracy apteki 
 Nadzór nad zaopatrzeniem w leki i inne artykuły niezbędne do 
pracy 
 Praca z programme KAMSOFT, proNET 
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 Połowa osób po specjalności lek roślinny chce pracować w aptece – 56%. Osoby 

zainteresowane są również pracą w przemyśle – 22% oraz w laboratorium naukowo-

badawczym/analitycznym – 26%.  Osoby na specjalności farmacja przemysłowa chce pracować 

przede wszystkim w laboratorium naukowo-badawczym/analitycznym – 43%, ale zainteresowani są 

również zatrudnieniem w aptece oraz przemyśle – po 29% badanych. Co 10 osoba chciałaby 

pracować w administracji państwowej – 14%3.  

 

Rysunek 1. Odsetek odpowiedzi na pytanie: „W jakim miejscu chciałaby/chciałby Pan/Pani pracować po studiach?”.  

 

 Połowa badanych studentów zamierza w przyszłości rozpocząć własną działalność 

gospodarczą - 52% (z farmacji przemysłowej 45% badanych, z leku roślinnego – 56%). Na 

studiach należy zatem umożliwić studentom uzyskanie potrzebnej wiedzy z zakresu 

przedsiębiorczości.  

 

Rysunek 2. Odsetek odpowiedzi na pytanie: „Czy zamierza Pan/Pani w przyszłości prowadzić własną działalność 
gospodarczą”? 

                                                           
3
 Badanie zostało przeprowadzono w czerwcu 2011 roku na III roku farmacji w ramach projektu finansowanego w Unii Europejskiej pn. 

„Uniwersytet Medyczny-Współpraca”. 
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