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1. Cel i przedmiot badania. 
 

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. 
 

Absolwenci fizjoterapii głównie poszukują pracy samodzielnie - za pomocą mediów (portale 

internetowe, prasa) albo sieci własnych kontaktów. Pracodawcy bardzo często przekazują 

oferty pracy dla fizjoterapeutów powiatowym urzędom pracy/miejskim urzędom pracy1. 

Jednak ofert pracy na Lubelszczyźnie w stosunku do liczby absolwentów po kierunku 

fizjoterapii jest niewiele. 

                                                           
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 



W 2011 roku w województwie lubelskim kierunek fizjoterapia prowadziły 4 szkoły wyższe - 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Puławska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Zarządzania i 

Administracji w Zamościu i Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie. Obecnie z 

czterech uczelni, fizjoterapii nie można już studiować w Puławskiej Wyższej Szkole. 

W tabeli 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 Fizjoterapia 

  

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 
149 214 237 6 18 17 4,0 8,4 7,2 

Puławska Szkoła 
Wyższa 

96 89 51 15 16 15 15,6 18,0 29,4 

Wyższ Szkołą 
Zarządzania i 

Administracji w 
Zamościu 

354 204 564 51 71 31 14,4 34,8 5,5 

Wyższa Szkołą 
Społeczno - 

Przyrodnicza w 
Lublinie 

318 425 725 42 47 61 13,2 11,1 8,4 

SUMA 917 932 1577 114 152 124 12,4 16,3 7,9 

 

Rynek województwa lubelskiego już, co najmniej od 3 lat jest nasycony pod względem 

zapotrzebowania na wykształconych fizjoterapeutów.  

 

Rysunek 1 Liczba bezrobotnych absolwentów fizjoterapii uczelni województwa lubelskiego (absolwenci zarejestrowani w 
dniu 31 maja) oraz liczba absolwentów, która ukooczyła fizjoterapię na uczelniach wyższych na Lubelszczyźnie. 

W roku akademickim 2009/2010 uczelnię wyższą na Lubelszczyźnie ukończyło 932 

absolwentów fizjoterapii ( zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów było 152). W roku 

akademickim uczelnię wyższą na Lubelszczyźnie ukończyło już 1577 absolwentów 

fizjoterapii (zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów było 124).Widoczna jest 

tendencja zwyżkowa w liczbie absolwentów. Do roku 2011 zwiększała się liczba 

bezrobotnych absolwentów fizjoterapii, którzy ukończyli szkołę wyższą poza 

województwem lubelskim. W roku 2012 natomiast liczba bezrobotnych absolwentów spadła 

2006 r. 2007r. 2008r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.

21 31 40 59 117 152 124 179 
350 

550 657 
917 932 

1577 

bezrobotni absolwenci zarejestrowani w dniu 31 maja absolwenci



o 5 w stosunku do roku ubiegłego. W dniu 31 maja zarejestrowanych było: 2009 r. – 7, 2010 

r. – 7, 2011r. – 13; 2012 r. – 7. 

 

Rysunek 2 Odsetek bezrobotnych absolwentów fizjoterapii uczelni województwa lubelskiego do liczby absolwentów. 

W ciągu II półrocza w 2011 roku, jako bezrobotni zarejestrowało się 310 fizjoterapeutów. 

W dniu 31 grudnia 2011 r. zarejestrowanych bezrobotnych fizjoterapeutów było 310. 

W ciągu I półrocza 2012 r., jako bezrobotnych zarejestrowało się 218 fizjoterapeutów. W 

dniu 30 czerwca 2012 r. odnotowano 254 osoby bezrobotne. Liczba wolnych miejsc pracy w 

tym zawodzie w I półroczu 2012 r. wynosiła 108.2  

Na koniec I półrocza 2011 r. wśród bezrobotnych zarejestrowanych techników fizjoterapii 

było 57, a techników masażystów 144. Liczba bezrobotnych wcześniej pracujących, 

pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy wynosiła dla techników fizjoterapii 9 osób a 

dla techników masażystów 3 osoby. Wolnych miejsc pracy zgłoszonych w I półroczu 2011 r. 

dla techników fizjoterapeutów było 4, dla techników masażystów – 41.3 

Powyższe dane obrazują bardzo słabą sytuację na rynku pracy dla osób po kierunku 

fizjoterapia. 

Na utratę pracy mogą wpływać zbyt niskie kontrakty na rehabilitację powodujące 

nadmierne obciążenie kosztowe w stosunku do uzyskiwanych przychodów, czyli 

nieopłacalność świadczeń rehabilitacyjnych. 

3. Analiza potrzeb pracodawców. 
 

Pracodawcy posiadają konkretne wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności, a także 

kompetencji dla fizjoterapeutów. Preferowane są osoby z doświadczeniem, przynajmniej 

rocznym. Pracodawcy czasem w ofercie określają grupę na której mają być wykonywane 

zabiegi np. dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne. Dodatkowym atutem są ukończone 

kursy z: terapii manualnej, PNF, treningu funkcjonalnego, kinesiotaping, stabilizacji 

stawów kręgosłupa i stawów obwodowych. 

Pracodawcy najczęściej wystarczy I stopień ukończonych studiów z fizjoterapii. 

                                                           
2
 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

3
 Skala bezrobocia rejestrowanego według zawodów i specjalności, Wojewódzki Urząd Pracy, 2011 r. 
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Pracodawcy, którzy zamieszczali oferty pracy w Internecie to: 

 Hotele, 

 Uzdrowiska, 

 Centra fizjoterapii, 

 Prywatne gabinety, 

 Firma sprzedająca urządzenia masujące, 

 Żłobek dla dzieci niepełnosprawnych, 

 Zakłady rehabilitacji, 

 Ośrodki wypoczynkowe. 

Osoby po fizjoterapii są również poszukiwane do pracy zagranicą np. do szpitali 

publicznych i prywatnych we Francji. 

Tabela 2 Wymagania pracodawców na poszczególne stanowiska na podstawie ofert pracy 

Zakres obowiązków Potrzebne kompetencje 
 Przeprowadzanie testów czynnościowych 
określających sprawność ruchową pacjentów, 
w celu określenia zakresu fizjoterapii; 

 Wykonywanie lub nadzorowanie zabiegów 
fizykoterapeutycznych, 
kinezyterapeutycznych, okładów i masażu; 

 Nawiązywanie kontaktu z chorym, w celu 
zapewnienia jego współpracy w zajęciach 
fizjoterapeutycznych; 

 Ustalanie indywidualnego programu ćwiczeń 
fizjoterapeutycznych odpowiednich dla danego 
schorzenia i stanu chorego 

 Przygotowanie gabinetów do zabiegów, dbanie 
o sterylność i estetykę miejsca pracy 

 Prowadzenie niezbędnej dokumentacji 
medycznej 

 Nadzorowanie magazynu materiałów 
medycznych 

 Życzliwy stosunek do Pacjentów 

 Chęć pracy z ludźmi, umiejętność budowania 
relacji 

 Umiejętność współpracy w zespole 

 Komunikatywność, otwartość 

 Dążenie do rozwoju 

 Umiejętność radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach 

 Dokładność, sumienność, odpowiedzialność 

 Dbałość o porządek 

 Wysoka kultura osobista 

 Nienaganna prezencja 

 Dyspozycyjność (praca w systemie 
dwuzmianowym, w weekendy) 

 Doświadczenie w pracy z dziećmi 

 - znajomość różnych metod rehabilitacji dzieci 
z mpd 

 Ukończonych kursów metodą PNF oraz 
McKenzie - mile widziane 

 Ukończonego kursu pierwszej pomocy 
przedmedycznej - mile widziane 

Kompetencje instrumentalne: 

 Podstawy wiedzy w danym zawodzie 

 Umiejętność organizowania i planowania 

 Umiejętność rozwiązywania problemów 

 Umiejętność podejmowania decyzji 
Kompetencje interpersonalne: 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Umiejętności interpersonalne 

 Zaangażowanie etyczne 
Kompetencje systemowe: 

 Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce 

 Umiejętność uczenia się 

 Umiejętność przystosowania się do nowych 
sytuacji 

 Kreatywność 

 Umiejętność samodzielnej pracy 

 Dbałość o jakość 

  
 

 



 Samodzielności i umiejętności organizacji 
własnej pracy 

 

W badaniu przeprowadzonym w 2011 roku pracujący w szpitalach fizjoterapeuci 

wskazywali potrzebę uzupełnienia swojej wiedzy i podniesienia kompetencji z zakresu: 

• rehabilitacja neurologiczna, 
• rehabilitacja ogólnoustrojowa, 
• rehabilitacja medyczna, 
• rehabilitacja ręki, 
• rehabilitacja po mastektomii, 
• rehabilitacja kardiologiczna, 
• rehabilitacja dzieci z zaburzonym rozwojem psychosomatycznym. 
Dodatkowo chcieliby uzyskać wiedzę dotyczącą prawnych aspektów pracy (prawa 

medycznego i praw pacjenta). Ważną kwestią jest także nauka języka angielskiego ze 

słownictwem medycznym. Fizjoterapeuci zgłaszają potrzebę szkoleń z kompetencji 

interpersonalnych tj.: 

• asertywności, 
• relacji interpersonalnych (np. umiejętność pracy z trudnym pacjentem, umiejętność     
   pracy z ludźmi w podeszłym wieku, rozwiązywania konfliktów w relacji pacjent‐personel   
   medyczny), 
• radzenia sobie ze stresem. 
 

Fizjoterapeuci zauważyli potrzebę podniesienia swoich umiejętności dotyczących pracy z 

ludźmi w podeszłym wieku. Popyt na usługi medyczne dla tych grup systematycznie rośnie. 

Aktualne są również trendy w populacji pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem 

rehabilitacji onkologicznej, neurologicznej i dziecięcej. 

Według dyrektorów fizjoterapeuci, jak i inni pracownicy mają trudności z odpowiednim 

podejściem do pacjenta. Brakuje im też znajomości tzw. „nowinek technicznych”, mają 

też problemy z obsługą nowego sprzętu czy też nowoczesnych metod terapii. Ponadto 

fizjoterapeuci wymagają szkoleń dotyczących techniki rehabilitacji. 

Absolwenci fizjoterapii I° charakteryzują się niskim stopniem aktywności w zakresie 

dodatkowej działalności prowadzonej w trakcie studiów. Niemal 60% przyznaje się, że nie 

podejmowało żadnej dodatkowej aktywności. Wśród absolwentów II° 40% przyznaje, że 

nie podejmowało żadnych działań wykraczających poza te, przewidziane w programie 

studiów. Nikt Spośród badanych absolwentów I° nie należał do koła naukowego. Jedyną 

formą podejmowanej aktywności były kursy i szkolenia, w których uczestniczył co piąty 

ankietowany. Spośród absolwentów II° tylko co dziesiąta osoba, należała do koła 

naukowego. Należy, zatem podjąć działania upowszechniające aktywność wykraczającą 

poza przewidziane w programie kształcenia zajęcia, zwłaszcza, dlatego, że bardzo duży 

odsetek (98,2 %) absolwentów studiów pierwszego stopnia zamierza kontynuować edukację 

na drugim stopniu kształcenia. 

Formą aktywności podejmowaną na szerszą skalę są kursy i szkolenia, w których 

uczestniczyło niemal 40% absolwentów II°.  



 

 

Rysunek 2 Odsetek odpowiedzi na pytanie "Proszę określid, jaką dodatkową aktywnośd podejmował/a Pan/Pani w czasie 
studiów?" [w %] 

Planując swoją karierę zawodową 54,5% badanych absolwentów fizjoterapii I°i 63,6% 

absolwentów II° zamierza założyć własną działalność gospodarczą, w tym 2% w momencie 

badania już prowadziło własną działalność gospodarczą. Pozostałe osoby z I° i II° jeszcze 

nad tym nie myślały, jednak nikt nie wyklucza takiej decyzji. Istotne wydaje się zatem 

uwzględnienie w programie kształcenia modułu wyposażające studentów w kompetencje 

związane z prowadzeniem własnego biznesu.  

Osoby, które zamierzają szukać zatrudnienia skorzystają w tym celu przede wszystkim z 

Internetu oraz bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. Co drugi absolwent I° skorzysta z 

tradycyjnych ogłoszeń prasowych oraz nieformalnych kontaktów i znajomości. Spośród 

absolwentów II° 60% skorzysta z tradycyjnych ogłoszeń prasowych natomiast 40% 

nieformalnych kontaktów i znajomości.  

Duży odsetek absolwentów (38,5 I°i 52% II°) zamierza skorzystać z pomocy Urzędu Pracy. 

 

Rysunek 3 Odsetek odpowiedzi na pytanie:„W jaki sposób będzie Pan/Pani szukał/a pracy?" [w %] 
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Absolwenci fizjoterapii I°i II°od przyszłych pracodawców oczekują przede 

wszystkim stabilnej formy zatrudnienia oraz satysfakcjonujących zarobków. Wysokość 

dochodu, od którego chcieliby zacząć pierwszą pracę wynosi 1713 - 1749 złotych. Ważna 

jest dla nich również możliwość dalszej edukacji, na którą wskazuje prawie 80% 

badanych. Mniej ważne są takie czynniki jak elastyczny czas pracy oraz szybki awans.  

 

Rysunek 3 Oczekiwania absolwentów farmacji wobec pracodawców *w %+ 

Fizjoterapeuci I°i II° przeciętnie oceniają rozwój Lubelskiego rynku pracy w 

sektorze usług medycznych. Stopień rozwoju w tej dziedzinie jako niski określiła co piąta 

osoba po fizjoterapii II°. Taki sam odsetek ocenia rozwój wysoko natomiast, co druga 

osoba uważa, że jest on średnio rozwinięty. Jednak jest to kierunek studiów, którego 

absolwenci najbardziej ze wszystkich badanych absolwentów UM w Lublinie martwią się o 

znalezienie pracy w swoim zawodzie. Taką obawę wyraziło trzy czwarte badanych po 

fizjoterapii I. Trzy czwarte badanych po II° uważa, że w wyuczonym zawodzie będzie 

trudno znaleźć zatrudnienie. Jedynie 1,8% nie obawia się o znalezienie zatrudnienia. Jest 

to kierunek studiów, wśród którego absolwentów istnieje najwyższy wskaźnik bezrobocia 

ze wszystkich oferowanych kierunków na naszej uczelni. Według danych WUP w Lublinie w 

2012 wyniósł on 7,2%.   

W celu znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia trzy czwarte absolwentów 

fizjoterapii I stopnia jest gotowych zmienić miejsce zamieszkania. Niemal 70% 

absolwentów I° i prawie 80% II° zdecydowałoby się na miejscowość leżącą w innym 

województwie. Co druga osoba po fizjoterapii I° jest gotowa wyjechać za granicę. Po 

fizjoterapii II° dwie trzecie osób jest gotowych wyjechać za granicę. Duży odsetek 

absolwentów I° (60%) i II° (63%) gotowych jest na zmianę zwodu, natomiast prawie 70% 

absolwentów fizjoterapii I° i II° na podjęcie dalszej edukacji w celu zdobycia zatrudnienia.  
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