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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. 

Zawód kosmetologa jest odpowiedzialną profesją. Dobro klienta zawsze musi by na 

pierwszym miejscu. Kosmetolog ma nie tylko dbać o dobre samopoczucie klienta, ale także 

o jego zdrowie poprzez stosowanie preparatów i zabiegów nie ze względu na obowiązującą 

modę czy też cenę, ale biorąc pod uwagę dobro klienta.  

 

 

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

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



2. Analiza rynku pracy. 
 

W Lublinie kosmetologię, oprócz Uniwersytetu Medycznego, można studiować w Wyższej 

Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. W Pola oraz Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Jednak 

tylko Uniwersytet od roku akademickiego 2013/2014 do swojej oferty edukacyjnej dołączył 

studia II°, jako możliwość kontynuacji nauki dla swoich pierwszych absolwentów, którzy 

kosmetologię I° ukończyli w roku akademickim 2011/2012 – 71 osób.   

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w roku akademickim 2007/2008 jako pierwsza posiadała  

w województwie lubelskim absolwentów kosmetologii. Ukończyło ją 52 osoby. Do 2010 

roku widoczny był wzrost liczby absolwentów po tym kierunku. Jednak w roku 2011 liczba 

ta spadła o 26 osób. Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby absolwentów, co roku 

malała, jednak w roku 2011 przy odsetek osób bezrobotnych w stosunku do liczby 

absolwentów wzrósł.  

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. Ponadto w 

swojej ofercie edukacyjnej posiada studia podyplomowe „Kosmetologia w medycynie przez 

Internet” i „Kosmetologia i odnowa biologiczna”.  

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola oferuje studia podyplomowe 

„Pielęgnacja urody – kosmetologia”. W 2013 r. progi szkoły opuszczą pierwsi absolwenci 

kosmetologii I°. 

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

 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Liczba absolwentów 52 89 181 155 

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych 

5 7 12 12 

Udział % bezrobotnych w 
stosunku do liczby 

absolwentów 
9,6 7,9 6,6 7,7 

 

Na koniec I półrocza 2011 r. zarejestrowanych było 17 bezrobotnych wśród kosmetologów. 

Wolnych miejsc pracy zgłoszonych w I półroczu 2011 r. było 6. Osób wcześniej 

pracujących, pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy było 2 osoby. 

3. Analiza potrzeb pracodawców. 
 

Polacy coraz więcej pieniędzy wydają na kosmetyki. Coraz więcej osób korzysta z 

gabinetów kosmetycznych, SPA czy gabinetów odnowy biologicznej. Potrzebni są ludzie, 

którzy pomogą nam wybrać to, co dla naszego organizmu najbardziej korzystne. Miejsce 



kosmetologa, który przede wszystkim kontroluje jakość zabiegów kosmetycznych, jest 

pomiędzy kosmetyczką a lekarzem specjalistą. Jednak praca w salonie to nie jedyna droga 

kariery po kosmetologii. Część kosmetologów traktuje siebie, jako współczesne wersje 

kosmetyczek, a inni protestują mówiąc, że to znacznie umniejsza ich kwalifikacje. 

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w gabinecie - małym lub średniej wielkości, ale 

czekają na niego również hotele, spa i ośrodki wypoczynkowe. Kosmetolog także rozwijać 

swoją ściekę kariery zawodowej w chemii kosmetycznej. Jednak w Polsce laboratoria do 

produkcji preparatów upiększających jeszcze nie zatrudniają kosmetologów. Firmy 

kosmetyczne zatrudniają farmaceutów i biotechnologów. Po kosmetologii można jednak 

pracować, jako trener/szkoleniowiec w koncernach kosmetycznych. Profesjonalne 

przygotowanie oraz niekiedy prywatna praktyka pozwalają przeprowadzać fachowe 

szkolenia na bardzo wysokim poziomie. Absolwenci kosmetologii znajdują także pracę w 

Centrum Obsługi Klienta, ponieważ są dobrze przygotowani do przeprowadzenia wywiadu z 

klientem.2 

Tabela 2 Wymagania pracodawców na poszczególne stanowiska na podstawie ofert pracy 

Stanowisko Wymagania Potrzebne kompetencje 
Szkoleniowiec/trener  wykształcenie wyższe - kierunek 

kosmetologia (preferowane 
studia magisterskie) 

 doświadczenie w prowadzeniu 
szkoleń lub silne predyspozycje 
osobiste do tego typu pracy 

 doskonałe umiejętności 
interpersonalne i zdolności 
budowania stałych relacji 
międzyludzkich 

 gotowości do częstych wyjazdów 
służbowych 

Kompetencje 
instrumentalne 
Kompetencje 
interpersonalne 
Kompetencje systemowe 

 

Kosmetyczka/kosmetolog  zaangażowanie 

 • udokumentowane 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku minimum 2 lata 

 • umiejętność wykonywania 
zabiegów kosmetycznych oraz 
masaży 

 • wykształcenie kierunkowe 

 • miła aparycja 

 • wysoka kultura osobista 

 • komunikatywność 

 • dyspozycyjność 

 • kreatywne tworzenie 

Kompetencje 
instrumentalne 
Kompetencje 
interpersonalne 
Kompetencje systemowe 
 

 

.  

 

 

                                                           
2
 Zawód: kometolog. Między kosmetyczką a lekarzem.za: 

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1734&Itemid=572 

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1734&Itemid=572

