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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. 

2. Analiza rynku pracy. 
 

W 2010 roku w województwie lubelskim kierunek ratownictwo medyczne prowadziły 2 

szkoły wyższe - Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Obecnie rekrutuje również jeszcze jedna 

szkoła wyższa – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie. 

                                                           
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 



W tabeli nr 1 zamieszczono informacje na temat liczby absolwentów oraz 

zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów z podziałem na każdą szkołę wyższą. 

Tabela 1 Liczb absolwentów i zarejestrowanych absolwentów po kierunku Ratownictwo Medyczne 

  Liczba absolwentów Liczba bezrobotnych absolwentów Odsetek bezrobotnych w stosunku do 
absolwentów 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 w dniu 
31.05.2010 

r. 

w dniu 
31.05.2011 

r. 

w dniu 
31.05.2012 

r. 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

19 46 60 3 5 2 15,8 10,9 3,3 

Paostwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. 
Papieża J. Pawła II w 

Białej Podlaskiej 

42 43 32 15 9 13 35,7 20,9 40,6 

SUMA 61 89 92 18 14 15 24,6 15,7 16,3 

 

W roku akademickim 2007/2008 r. uczelnie wyższe w województwie lubelskim opuścili 

pierwsi absolwenci ratownictwa medycznego, których było 34 osoby ( zarejestrowanych 

bezrobotnych absolwentów w dniu 31.05.2009 r. było 6 osób), w tym Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie opuściło 20 absolwentów ratownictwa medycznego.  Rok później mury 

uczelni wyższych opuściło już o 50% więcej absolwentów niż w roku ubiegłym 

(zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów w dniu 31.05.2010 r. było 18 osób). Liczba 

absolwentów, co roku rośnie.  

Na koniec I półrocza 2011 r., jako bezrobotni figurowało 6 osób, w tym nikt nie pozostawał 

bez pracy dłużej niż 12 miesięcy.2  

 

Rysunek 1 Odsetek bezrobotnych absolwentów Ratownictwa Medycznego w stosunku do absolwentów uczelni wyższych 
na Lubelszczyźnie[w %] 

                                                           
2
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3. Analiza potrzeb pracodawców. 
 

Tabela 2 Wymagania pracodawców na poszczególne stanowiska na podstawie ofert pracy 

Stanowisko Wymagania Potrzebne kompetencje 
Ratownik medyczny  Wykształcenie policealne lub wyższe 

(preferowany kierunek: ratownictwo 
medyczne) 

 Wymagane posiadanie dyplomu 
potwierdzającego uzyskanie tytułu 
zawodowego - ratownik medyczny 

 Znajomość ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym 

 Minimum rok doświadczenia w pracy w 
zespołach ratownictwa medycznego 

 Umiejętność szybkiego podejmowania 
decyzji 

 Komunikatywna znajomość języka 
angielskiego 

 Dyspozycyjność od marca do czerwca 

Kompetencje 
instrumentalne: 

 Umiejętność organizacyjna  

 Umiejętność analizy i 
syntezy 

 Podstawy wiedzy ogólnej w 
danym zawodzie 

Kompetencje 
interpersonalne: 

 Umiejętność pracy w 
zespole  

Kompetencje systemowe: 

 Umiejętność prowadzenia 
badań 

Ratownik 
medyczny/kierowca 

 Wykształcenie kierunkowe, 

 Umiejętność logicznego myślenia, 
samodzielność, 

 Konstruktywność i skuteczność działania, 

 Inicjatywa, ambicja i życzliwość wobec 
współpracowników i przełożonych, 

 Dążenie do pogłębiania swoich 
umiejętności, 

 Dyspozycyjność, 

 Prawo jazdy kat. B, 

 Doświadczenie w prowadzeniu pojazdów 
typu bus. 

Kompetencje 
instrumentalne 

 Umiejętność organizacji i 
planowania 

 Znajomość języka obego 
Kompetencje 
interpersonalne 

 Umiejętność komunikacji 
Kompetencje 
instrumentalne 

 Podstawy wiedzy ogólnej w 
zawodzie 

 Znajomość języka obcego 
Kompetencje systemowe 

 Dbałość o jakość 

 Umiejętność zastosowania 
wiedzy w praktyce 

 Umiejętność uczenia się 

 Dbałość o jakość 

 Wola odnoszenia sukcesów 
 

 

Osoby po ratownictwie medycznym mają możliwość prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy 

np. za pośrednictwem własnej firmy. Pracodawcy zwracają uwagę na wiedzę merytoryczną 

i doświadczenie szukając ratowników medycznych. Ważne są również kompetencje tj. 

umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, umiejętność szybkiego podejmowania 

decyzji. Alternatywą dla absolwentów ratownictwa medycznego jest praca w wojsku. 

Najkrótsza drogą do zostania ratownikiem w wojsku jest Szkoła Podoficerska Służb 

Medycznych w Łodzi. Szkolenie dla osób ze środowiska cywilnego trwa 7 miesięcy. Po tym 

czasie otrzymuje się stopień kaprala. 

 


