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1. Wprowadzenie 

 

 Celem poniższej analizy jest dostarczenie informacji z rynku pracy, które mają pomóc 

w dostosowaniu programów/metod nauczania /efektów kształcenia do wymagań współczesnych 

pracodawców. Uczelnia powinna kształcić absolwentów w takich kierunkach, po których nie będą 

mieli problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie lub samodzielnie stworzyć nowie miejsca pracy. 

Wykształcenie powinno być zdobywane w 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  

 

W 2011 roku, jak i w 2010 roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały w swoich rejestrach 

bezrobotnych po 1 absolwencie z kierunku analityki medycznej.   

 

Tabela 1. Liczba absolwentów i zarejestrowanych absolwentów po kierunku analityka medyczna 

Liczba absolwentów Liczba bezrobotnych absolwentów 

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

40 54 1 1 

 

 W powiatowych urzędach pracy w I półroczu 2011 roku zarejestrowanych było 

10 diagnostów laboratoryjnych, głównie bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji – 9 osób.  Nie 

było zarejestrowanych diagnostów laboratoryjnych jako osoby bezrobotne dłużej niż 12 miesięcy.   

3. Analiza potrzeb pracodawców 

 

 Ogłoszenia zawierające oferty pracy są najczęściej przesyłane do Krajowej Izby Diagnostów 

Laboratoryjnych – www.kidl.org.pl. 

Osoby, które pracują w szpitalach chciałyby się dokształcić z : 

 metod diagnostycznych ogólnej diagnostyki medycznej,  

http://www.kidl.org.pl/
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 metod diagnostycznych w hematologii, transfuzjologii,  

 metod diagnostycznych w immunologii, mikrobiologii. 

 

 Dla diagnostów laboratoryjnych ważna w pracy jest znajomość języka obcego ze 

słownictwem medycznym. Pracownicy potrzebują wiedzę z prawnych aspektów pracy. Natomiast 

z kompetencji interpersonalnych chcieliby posiadać więcej informacji odnośnie metod radzenia sobie 

ze stresem.  

 

 Według dyrektorów szpitali diagności laboratoryjni diagności posiadają braki w prawidłowej 

interpretacji wyników, nie posiadają wystarczającej wiedzy odnośnie nowoczesnych technik 

stosowanych w diagnostyce. Diagnostom laboratoryjnym odnośnie kompetencji, najbardziej jest 

brak umiejętności budowania właściwej relacji z pacjentem.  

 Pracodawcy oczekują od przyszłego pracownika zdolności organizacyjnych (doskonałej 

organizacji pracy), samodzielności oraz chęci do pracy i rozwoju. Pracodawcy zwracają uwagę na 

umiejętność komunikacji i umiejętności współdziałania. Obsługa programów komputera jest 

warunkiem również bardzo ważnym. Na umowę zlecenia poszukiwani są diagności laboratoryjni 

w uprawnieniami serologicznymi. 

 

Tabela 2. Wymagania i zakres zadań na podstawie ofert pracy 

Stanowisko Wymagania Zakres zadań 
Diagnosta laboratoryjny  mile widziana znajomość 

chromatografii gazowej i 
cieczowej 
  

 pełnienie dyżurów medycznych 
(laboratoryjnych) 

 zapewnienie sprawności, obsługa 
i kontrola poprawności działania 
powierzonej aparatury 

 udział w opracowywaniu nowych 
metod oznaczania substancji 
toksycznych i ich metabolitów w 
materiale biologicznym 

 udział w wewnątrz laboratoryjnej 
kontroli jakości badań 
toksykologicznych 

 udział w działalności naukowo-
badawczej i publikacyjnej w 
ramach realizacji 

Asystent w Biobanku  Praktyczna znajomość 
zagadnień medycyny 
laboratoryjnej, pracy z 
próbkami pochodzenia 
ludzkiego, aspektów 
biobankowania i kontroli 
jakości stosowanych 
w laboratoriach 
diagnostycznych 

 Doświadczenie w pobieraniu i 
funkcjonowania krwi 
obwodowej 

 Komunikatywna znajomość 
języka angielskiego 

 Konsekwencja  i sumienność 
w realizacji zadań 

 Umiejętność swobodnego 
nawiązywania relacji 

 

 Bezpieczne i prawidłowe 
pobieranie, frakcjonowanie i 
zabezpieczanie próbek 
biologicznych wraz z informacjami 
osobowo-medycznymi 

 Kontrola funkcjonowania sprzętu i 
jakości próbek biologicznych 

 Pomoc w zamawianiu sprzętu 
niezbędnego do funkcjonowania 
biobanku 

 Kontakt z zespołami szpitalnymi 
współpracującymi w zakresie 
biobankowania materiału 
ludzkiego 

 Pomoc przy planowaniu projektów 
badawczych  

Przedstawiciel handlowy  Wykształcenie wyższe o profilu 
biologiczny,, chemicznym, mile 

 Promowanie firmy i jej produktów 
podczas spotkań z klientami oraz 
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widziana analityka medyczna 
 Staż pracy w lobarotorim o 

profilu medycznym lub 
biologicznym oraz znajomość 
badań i technik wykonywanych 
i stosowanych takich 
laboratoriach 

 Umiejętność prowadzenia 
współpracy z klientami, 
rozmów handlowych, 
prezentacji produktów oraz 
badań i analiz rynku 

 Dobra samoorganizacja pracy, 
samodzielność w działaniu oraz 
orientacja Ana cel 

 Wysoka kultura osobista i 
poziom zdolności 
interpersonalnych 

 Dobra znajomość komputera: 
arkusze kalkulacyjne i edytory 
tekstu 

 

konferencji, zjazdów i wystaw 
 Poszukiwanie i pozyskiwanie 

nowych klientów oraz budowanie 
trwałych relacji z klientami 

 Tworzenie i składanie klientom 
ofert handlowych oraz udział w 
przetargach 

 Prowadzenie badań rynku poprzez 
zdobywanie informacji o planach i 
potrzebach klientów 

Diagnosta laboratoryjny  Prawo wykonywania zawodu 
diagnosty laboratoryjnego  

 Specjalizacja w mikrobiologii 
będzie dodatkowym atutem  

 Znajomość technik biologii 
molekularnej (PCR i Real-Time 
PCR)  

 Dobra organizacja własnej 
pracy, samodzielność  

 Minimum 2 letnie 
doświadczenie w pracy 
zawodowej 

 Umiejętność pracy w zespole 

 

 

  

 


