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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 Lublinie kosmetologię, oprócz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, można studiować 

w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola oraz Wyższej Szkole Nauk 

Społecznych.  

 Wyższa Szkoła Nauk społecznych jest uczelnią, która promuje zagadnienia związane 

z kierunkiem kosmetologia w środowisku naukowym w Polsce jak i zagranicą poprzez organizację 

licznych konferencji/sympozjów, działalność koła naukowego. 

W roku akademickim 2007/2008 pierwszych absolwentów w województwie lubelskim 

posiadała Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie – 52 osoby. Co roku widoczny jest wzrost 

liczby absolwentów po tym kierunku w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Pomimo 

wzrostu liczby absolwentów każdego roku, udział odsetka bezrobotnych w stosunku do liczby 

absolwentów maleje. Wniosek z tego, iż zwiększa się zapotrzebowanie na rynku pracy osób 

z wykształceniem wyższym w zawodzie kosmetologa.  

Tabela 1. Zestawienie danych dotyczące liczby bezrobotnych i absolwentów Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Liczba absolwentów 52 89 181 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 5 7 12 

Udział % bezrobotnych w stosunku do 
liczby absolwentów 9,6 7,9 6,6 

 

W 2010 roku Wyższa Szkoła Nauk Społecznych posiadała 181 absolwentów (77 osób studia 

stacjonarne, 104 niestacjonarne). Zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie były 



tylko 3 osoby, co daje 1,7% bezrobotnych absolwentów tego kierunku, natomiast w województwie 

lubelskim zarejestrowanych było już 12 osób (6,6%). Oznacza to, że osoby poszukujące pracy 

w Lublinie mają mniejsze problemy z ze znalezieniem zatrudnienia, niż w innych miejscach 

w województwie lubelskim.  

W 2012 roku pierwszy rocznik absolwentów z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wejdzie 

na rynek pracy. W chwili obecnej absolwenci UM w Lublinie będą konkurować tylko z absolwentami 

jednej uczelni - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych. W przyszłym roku – 2013, na rynek pracy wejdą 

absolwenci z innej uczelni -  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie. Należy zatem 

obserwować rynek pracy i monitorować losy absolwentów kierunku kosmetologia, aby w miarę 

potrzeby dostosowywać program do oczekiwań pracodawców.  

3. Analiza potrzeb pracodawców 

 
 Na rynku zwiększa się potrzeba świadczenia profesjonalnych usług przez kosmetologa, 

ponieważ coraz więcej osób korzysta z zabiegów upiększających czy pielęgnujących. Klienci 

oczekują profesjonalnej obsługi i doradztwa np. przy świadczonych zabiegach. Co roku zwiększa się 

zainteresowanie edukacją na kierunkach związanych z dbaniem o zdrowie i urodę. Chociaż kierunek 

kosmetologia jest młody, zainteresowanie studiami jest duże. Osoby studiujące na kierunku 

kosmetologia mogą traktować studia jako uzyskanie wiedzy i umiejętności do zawodu kosmetyczki, 

natomiast uzyskują oni znacznie pogłębioną wiedzę bliższą nauki medycznej. Absolwent może 

znaleźć pracę gabinecie, jak w ośrodkach np. spa, ośrodki wypoczynkowe.  Na rynku nadal jest 

więcej małych firm, niż zagranicznych koncernów. Klienci chętnie korzystają z usług osiedlowych 

salonów. Kosmetolodzy mogą poszukiwać również pracę w firmach kosmetycznych. Firmy powoli 

otwierają się na doświadczenie osób z tego kierunku. Osoby po kosmetologii mają możliwość 

zatrudnienia w usługach szkoleniowych np. jako doradca. Osoby, które nie chcą pracować w salonie 

czy laboratoriom, mogą pracować jako konsultanci. Dla osób, których interesuje praca badacza 

mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach badawczych i instytucjach.  

 Niestety pracodawcy często łączą zawód kosmetyczki z kosmetologiem, np. poszukują 

kosmetologa, ale z wykształceniem np. tylko policealnym. Zdarzają się oferty typowo dla 

kosmetologa - wykonywanie zabiegów kosmetyki laserowej, depilacja laserowa, masaże 

ultradźwiękami, zamykanie naczynek, laser frakcyjny, mezoterapia igłowa.  

 Dla pracodawców ważne jest posiadanie doświadczenia, najlepiej 2-letniego. Pracodawcy 

oczekują od przyszłych pracowników umiejętności wykonywania profesjonalnych zabiegów na twarz 

i ciało w oparciu o najwyższe standardy jakościowe z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń. 

Szukają pracowników o różnych umiejętnościach i doświadczeniach w dziedzinie pielęgnacji urody, 

kosmetyki pielęgnacyjnej i leczniczej. Od przyszłego pracownika oczekuje się znajomości wiodących 

marek pielęgnacyjnych w kosmetologii. Pracownik powinien potrafić profesjonalnie doradzić 

z zakresie pielęgnacji skóry tzn. potrafić zdiagnozować stan skóry i dobrać odpowiednie zabiegi.  

 

 Pracodawcy oczekują następującej wiedzy/umiejętności z zakresu: 

 manicur klasyczny oraz hybrydowy,  

 stylizacja paznokci metodą żelową,  



 pedicure,  

 henna oraz depilacja brwi, 

 depilacja woskiem,  

 oczyszczanie manualne,  

 kawitacja,  

 mikrodermabrazja,  

 peelingi chemiczne i ziołowe, 

 mezoterapii bezigłowa,  

 wykonywania zabiegów za pomocą IPL i RF,  

 wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na ciało i twarz,  

•  wykonywania profesjonalnego makijażu, 

 fotoepilacji, fotoodmładzania 

 thermaliftingu 

 masażu np. masaż bańką chińską, masaż kamieniami, masaż odchudzający. 

 

 Ważna jest również dla pracodawcy znajomość obsługi komputera w stopni oraz języka 

angielskiego.  

 Z zakresu kompetencji interpersonalnych pracodawcy oczekują: 

 zaangażowania w pracę, 

 wysokiego poziomu kultury osobistej, 

 dbałości o swoje stanowisko pracy, 

 umiejętności pracy w zespole, 

 łatwości nawiązywania kontaktów, 

 odpowiedzialności i sumienności, 

 otwartości na ludzi, 

 pozytywnego nastawienia 

 zdolności nawiązywania kontaktu z klientem 

 dbałości o swoje stanowisko pracy. 

 

 

 Połowa badanych studentek kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zamierza 

w przyszłości prowadzić własny gabinet kosmetyczny lub odnowy biologicznej – 53,6% . Najmniej 

osób chciałoby pracować w gabinecie kosmetycznym – 1,8%. Osoby po kosmetologii chciałyby 

pracować w gabinecie odnowy biologicznej – 26,8%, w firmie kosmetycznej lub farmaceutycznej 

jako konsultant – 23,2%, w laboratorium – 21,4% oraz w gabinecie dermatologicznym – 16,1%1.  

                                                 
1
 Badanie zostało przeprowadzono w czerwcu 2011 roku na II roku kosmetologii w ramach projektu finansowanego w Unii Europejskiej pn. 

„Uniwersytet Medyczny-Współpraca”. 



 
Rysunek 1.  Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Gdzie chciałby/chciałaby Pan/Pani pracować po studiach” w %  
Odpowiedzi nie sumują się d 100, ponieważ była możliwość wyboru wielokrotnej odpowiedzi 

 

 


