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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. 
 

W związku z dynamicznym rozwojem diagnostyki obrazowej w Polsce i na świecie istnieje 

potrzeba zwiększenia wykwalifikowanej kadry obsługującej nowoczesną aparaturę 

diagnostyczną. 

Kierunek elektroradiologia jest kierunkiem nowym, który prowadzą: Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie (od roku 2012/2013), Collegium Medicum UMK, Gdański Uniwersytet Medyczny, 

Collegium Medicum UJ, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Medyczny w 

Białymstoku (od roku 2010/2011 uruchomiono studia magisterskie).  

Według danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w I półroczu 2011 roku zarejestrowanych 

bezrobotnych techników elektroradiologów było 14. W tym czasie do WUP zgłoszono 6 ofert 

pracy.2 

3. Analiza potrzeb pracodawców. 
 

Oferty pracy można znaleźć na stronach internetowych zwykłych portali zamieszczających 

oferty pracy, jak i tych, związanych z kierunkiem ukończonych studiów, np. 

www.polradiologia.pl.  

Cechami przydatnymi w zawodzie są: zdolność koncentracji uwagi w czasie wykonywania 

pracy, podzielność uwagi, wyobraźnia przestrzenna. Technik elektroradiolog powinien 

wyróżniać się: odpornością psychiczną i emocjonalną, samodzielnością oraz dokładnością i 

umiejętnością długotrwałego wykonywania monotonnych czynności.  

Pożądane są także zdolności interpersonalne, jak np. umiejętność nawiązywania kontaktów 

z ludźmi, w tym cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do chorych, a także zdolność 

wielokrotnego, precyzyjnego wykonywania tych samych czynności w długich okresach 

pracy. Do wykonywania zawodu niezbędne jest opanowanie wiedzy z zakresu chemii, fizyki 

i nauk medycznych.  

Przeciwskazania zdrowotne do zawodu:  

 choroby krwi, 

 stan obniżonej odporności układu immunologicznego, 

 gruźlica, 

 alergia skóry na odczynniki fotograficzne. 

Pracodawcy poszukując techników elektroradiologów oczekują umiejętności praktycznych, 

mniej ważne dla nich jest posiadane wykształcenie – policealne czy wyższe. Pracodawcy, 

według wypowiedzi absolwentów elektroradiologii na forach internetowych, mając do 

wyboru osobę z wykształceniem policealnym czy wyższym, wybierze osobę z niższą pensją. 

                                                           
2
 „Skala bezrobocia rejestrowanego wg zawodów i specjalności” opracowanie własne WUP Lublin 

http://www.polradiologia.pl/


Według raportu „Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników 

wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce” 

pracujący technicy elektroradiolodzy podnoszą swoje kwalifikacje najczęściej na 

szkoleniach, na które uczęszcza od 1 do 3 razy w roku. Szkolenia są najczęściej 

finansowane przez ZOZ-y. Celem tych szkoleń jest zwiększenie kompetencji zawodowych. 

Technicy elektroradiolodzy potrzebują podniesienia wiedzy/umiejętności przede wszystkim 

w dziedzinie rentgenodiagnostyki. Ważną kwestią, w której pracownicy chcieliby posiadać 

wiedzę dotyczy radiologicznej ochrony pacjenta, wewnętrznego audytu klinicznego z 

zakresu rentgenodiagnostyki oraz radiologii zabiegowej3. 

Dodatkowo technicy elektroradiolodzy chcieliby wziąć udział w kursach poszerzających 

wiedzę dotyczącą prawnych aspektów pracy, doskonalenia języka obcego ze słownictwem 

medycznym oraz nabycia umiejętności interpersonalnych tj.: asertywności i rozwiązania 

konfliktów w relacji pacjent-lekarz, umiejętności pracy z trudnym pacjentem oraz 

radzenia sobie ze stresem. 

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania kwalifikacji 

zawodowych w zawodach medycznych do zaleceń obowiązujących w innych krajach Unii. 

Ze względu na to, że tradycja nauczania uniwersyteckiego elektroradiologii liczy dopiero 

od kilku do kilkunastu lat w zależności od kraju istnieje potrzeba bardziej precyzyjnego 

zdefiniowania zarówno kwalifikacji zawodowych jak i zakresu kształcenia na tym 

kierunku.4 

Pracodawcy zwracają uważają, że technicy elektroradiolodzy powinni się doszkolić w 

zakresie: 

 Relacji interpersonalnej 

 Prawa medycznego oraz praw pacjentów 

 Umiejętności związanych z rozwojem aparatury. 

Według badań dotyczących wymogów rynku pracy w zawodach medycznych pracodawcy 

wysoko oceniają wiedzę teoretyczną z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, radiobiologii, 

radiodiagnostyki i radioterapii, posiadaną przez techników elektroradiologów.5 

Dla pracodawców najważniejsze jest stosowanie ochrony radiologicznej przez pracowników 

oraz umiejętność obróbki chemicznej i fizycznej radiogramów oraz oceniania ich wartości 

technicznej. Pracownik powinien potrafić organizować swoją pracę oraz właściwie 

przygotowywać stanowisko pracy w zakresie oświetlenia, temperatury, wentylacji, 

aparatury itp. oraz prowadzić dokumentację badań i zabiegów. Dla pracodawców ważne 

jest ponadto umiejętne oceniane stanu pacjenta przez pracownika oraz umiejętność 

udzielania pierwszej pomocy. Technik elektroradiologii powinien: wykonywać badania EKG, 

badania elektroencefalograficzne, badania w gabinecie tomografii komputerowej, badania 

                                                           
3
 Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody 

niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce”, s.70-73. 
4
 http://biurokarier.gumed.edu.pl/wiadomosci/szkolenie-zawod-technika-elektroradiologii-w-swietle-prawa-

polskiego-i-unii-europejskiej 
5
 Raport Obserwatorium Rynku Pracy: „Wymogi rynku pracy w zawodach medycznych oraz możliwości 

zatrudnieniowe absolwentów szkół medycznych”, Katowice 2003 roku, s.21. 



spirometryczne, audiometrię; obsługiwać aparaturę w gabinecie badań naczyniowych; 

wykonywać zajęcia małoformatowe, realizować badania na scyntyskanerze i 

współuczestniczyć w badaniach usg.6 

Zakres obowiązków technika dentystycznego na podstawie ofert pracy:  

 wykonywanie badań diagnostycznych zleconych przez lekarza,  

 przygotowanie wyników badań do oceny lekarza,  

 obsługa aparatury medycznej (rezonans magnetyczny, RTG, tomograf 

komputerowy, mammograf, ultrasonograf, spirometr) 

 

 

                                                           
6
 Tamże, s.14. 


