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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 2010 roku w województwie lubelskim kierunek zdrowie publiczne prowadziły 4 szkoły 

wyższe - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Lubelska 

Szkoła Wyższa im. Króla Wł. Jagiełły w Lublinie. Obecnie 5 uczelni rekrutuje osoby na kierunek 

fizjoterapia.  Zrezygnowała z kierunku Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, 

natomiast otworzyły kierunek zdrowie publiczne - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

oraz Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie.  

 W tabeli nr 1 zamieszczono informacje na temat liczby absolwentów oraz zarejestrowanych 

bezrobotnych absolwentów z podziałem na każdą szkołę wyższą.  

Tabela 1. Rozkład liczby absolwentów oraz zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów po kierunku zdrowie publiczne 
ze szkół wyższych na terenie województwa lubelskiego 
 

Liczba absolwentów Liczba bezrobotnych 
absolwentów 

Odsetek 
bezrobotnych w 

stosunku do 
absolwentów 

2008/2009 2009/2010 W dniu 31 

maja 2010 r. 

W dniu 31 

maja 2011 r. 

2008/2009 2009/2010 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 127 132 8 15 6,3 11,4 

Wyższa Szkoła Zarządzania i 

Administracji w Zamościu 28 0 0 - 0,0 - 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. Papieża Jana Pawła 

II w białej Podlaskiej 23 48 3 13 13,0 27,1 

Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla 

Wł. Jagiełły w Lublinie 23 0 3  13,0  

SUMA 201 180 14 28 7,0 15,6 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Ranking  szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademicki 2009/2010)” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Lublinie 
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3. Analiza potrzeb pracodawców 

 Absolwenci po kierunku zdrowie publiczne głównie poszukują pracy samodzielnie - za 

pomocą mediów (portale internetowe, prasa) albo sieci własnych kontaktów. Absolwenci po 

zdrowiu publicznym mają problemy z zatrudnieniem w zawodzie. Liczba ofert w stosunku do 

poszukujących pracę jest zdecydowanie za mało. Wiele absolwentów uzupełnia swoją wiedzę np. 

z zarządzania, marketingu, aby uzyskać zatrudnienie w innym zawodzie.  

 Pracodawcy oczekują od absolwenta nie tylko podstaw wiedzy medycznej, ale 

i odpowiednich kompetencji np. umiejętności pracy w zespole, kreatywności, zdolności 

analitycznych oraz dobrej organizacji pracy. Absolwent zdrowia publicznego powinien potrafić 

korzystać z odpowiednich ustaw i aktów prawnych dotyczący zdrowia oraz bardzo dobrze znać 

system opieki zdrowotnej w Polsce.  

Tabela 2. Wymagania/zakres obowiązków pracodawców wobec pracowników zamieszczone w ofertach pracy 
Stanowisko Wymagania Zakres obowiązków 

Pracownik Wojewódzkiego 
Ośrodku Medycyny Pracy 

Wykształcenie wyższe  Pisanie programów zdrowotnych 
dla zakładów pracy z promocji 
zdrowia  

 Przeprowadzanie szkoleń 
wchodzące w skład programów 

 Koordynacja wszystkich etapów 
realizacji programu (począwszy 
od edukacji, przez wczesną 
diagnostykę, na warsztatach 
kończąc) 

 Nawiązywanie współpracy 
z dużymi korporacjami, które 
mają opracowane procedury 
związane ze zdrowiem 
i aktywnością fizyczną 

Starszy referent NFZ 
oddział 
 

 znajomość aktów prawnych będących 
podstawą działalności NFZ 

 znajomość zasad funkcjonowania 
systemu opieki zdrowotnej 

 bardzo dobra znajomość obsługi 
komputera (MS Office), w szczególności 
programu Excel 

 samodzielność, dyspozycyjność 
i odpowiedzialność 

 umiejętność pracy w zespole; 
 umiejętność analitycznego myślenia; 
 umiejętność sporządzania analiz 

i raportów; 
 doświadczenie zawodowe w zawodzie 

medycznym lub pracy w administracji 
lub organizacji ochrony zdrowia; 

 kreatywność i dyspozycyjność; 
 dobra organizacja pracy 

Brak informacji 

Pracownik do Działu Analiz 
Klinicznych 
 
 

 wykształcenie wyższe (medyczne, 
zdrowie publiczne, biologia, 
biotechnologia, również kierunki 
pokrewne) lub w trakcie ostatniego roku 
studiów 

 zdolności analityczne 
 dokładność i sumienność w pracy 

 gotowość do stałego podnoszenia 
kwalifikacji 

 dobra znajomość obsługi komputera 
(MS Office, Internet) 

 bardzo dobra znajomość angielskiego, 
inne języki mile widziane. 

 udział w tworzeniu raportów 
HTA, które są kluczowym 
produktem firmy 

Młodszy asystent 
w Oddziale Nadzoru 
Epidemiologii 

 Wykształcenie wyższe medyczne lub 
pokrewne (zdrowie publiczne, 
pielęgniarstwo, biologia itp.) 

 kontrolowanie stanu 
sanitarnego obiektów lecznictwa 
zamkniętego 

 monitorowanie chorób 
zakaźnych województwie, 



 

St
ro

n
a4

 

nadzór Programu Szczepień 
Ochronnych 

 rozpatrywanie skarg i zażaleń, 
odwołań od decyzji 

 


