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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. 
 

Kierunek techniki dentystyczne na uczelniach na Lubelszczyźnie jest kierunkiem nowym. 

Można je studiować na Uniwersytecie Medycznym oraz w Wyższej Szkole Nauk Społecznych 

w Lublinie.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określa, że zawód technik dentystyczny od 

1 września 2012 roku będzie można zdobyć w szkole policealnej o 2,5 letnim cyklu 

kształcenia. Nie ma możliwości zdobycia tego zawodu na kursie kwalifikacyjnym.2 Wg 

danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej udostępnianych przez Centrum 

Informatyczne Edukacji na stronie www.cie.men.gov.pl zawód ten można zdobyć w 3 

szkołach policealnych na terenie woj. lubelskiego: Niepublicznym Medycznym Studium 

Zawodowym Techniki Dentystycznej w Lublinie, Medycznym Studium Zawodowym im. 

Janusza Korczaka w Łukowie oraz Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie. 

 

W roku akademickim 2011/2012 Uniwersytet Medyczny opuścili pierwsi absolwenci 

kierunku techniki dentystyczne w liczbie 31 osób. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w 

Lublinie pierwszych techników wypuściła w roku akademickim 2010/2011 – 15 osób, z 

czego zarejestrowana liczba bezrobotnych absolwentów w dniu 31 maja 2012 r. wynosiła 

2 osoby (kobiety).3  

Według danych z WUP w Lublinie liczba bezrobotnych techników dentystycznych 

zarejestrowanych na koniec I półrocza 2011 r. wynosiła ogółem 28 osób, a do 12 

miesięcy od ukończenia studiów zarejestrowana była 1 osoba. Liczba wolnych miejsca 

pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu do urzędu wynosiła 5.4 

3. Analiza potrzeb pracodawców. 
 

Cechami pożądanymi w zawodzie technika dentystycznego są: odpowiedzialność, precyzja, 

cierpliwość i dokładność, ostrość wzroku, zdolność do rozróżniania barw i zręczność 

manualna. Równie ważna jest zdolność koncentracji uwagi przy wykonywaniu protez czy 

aparatów, uzdolnienia techniczne i dobra pamięć. Od technika dentystycznego wymaga się 

także ciągłego dokształcania, ze względu na ciągłe ulepszanie metod stomatologicznych i 

materiałów protetycznych. 

Przeciwskazania zdrowotne do zawodu:  

 choroby skóry, 

 przewlekłe choroby układu oddechowego, 

 czynna gruźlica, 

                                                           
2
 Informacja lokalna o zawodzie technik dentystyczny http://wup.torun.pl/wp-

content/uploads/2012/12/2012.10.17_technik_dentystyczny.pdf 
3
 Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademicki 2010/2011) Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

4
 „Skala bezrobocia rejestrowanego wg zawodów i specjalności” opracowanie własne WUP Lublin 

http://www.cie.men.gov.pl/
http://wup.torun.pl/wp-content/uploads/2012/12/2012.10.17_technik_dentystyczny.pdf
http://wup.torun.pl/wp-content/uploads/2012/12/2012.10.17_technik_dentystyczny.pdf


 choroby alergiczne, 

 choroby zakaźne, 

 ułomność fizyczna uniemożliwiająca wykonywanie zawodu, 

 wady i choroby narządu wzroku, 

 przewlekły nieżyt spojówek, 

 zaburzenia neurologiczne i psychiczne np. epilepsja, 

 wady i choroby narządu słuchu a zwłaszcza niedosłuch wszystkich stopni. 

 

Pracodawcy poszukują techników z dużym doświadczeniem w zawodzie – minimum 3 lata, 

zdarzają się ogłoszenia o pracę, gdzie wymagane jest 2-letnie doświadczenie. Oczekują 

umiejętności pracy w akrylu, w porcelanie, obróbki metalu. 

Zakres obowiązków technika dentystycznego na podstawie ofert pracy:  

 wykonywanie prac ceramiczno – metalowych 

 przygotowanie i obróbka protez dentystycznych w technice kombinowanej 

 kompleksowe przygotowanie i obróbka protez teleskopowych (telescope dentures) 

na podbudowie szkieletowej 

 licowanie kompozytem 

 modelowanie koron i mostów z ceramiki: metaloceramika i pełna ceramika 

 protezy z cyrkonu 

4. Analiza potrzeb absolwentów 
 

Absolwenci technik dentystycznych charakteryzują się dużym stopień aspiracji 

edukacyjnych. Choć w trakcie studiów aż 76% nie podejmowało żadnej dodatkowej 

aktywności (co wyróżnia negatywnie ten kierunek spośród ogółu absolwentów), 80% 

badanych planuje kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia lub jednolitych 

magisterskich. 

 

Rysunek 1 Odsetek odpowiedzi na pytanie "Proszę określid, jaką dodatkową aktywnośd podejmował/a Pan/Pani w czasie 
studiów?" [w %] 
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Planując swoją karierę zawodową 60% badanych zamierza założyć własną działalność 

gospodarczą. Osoby, które zamierzają szukać zatrudnienia skorzystają w tym celu głównie 

z pośrednictwa Internetu  oraz bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. Duży odsetek(64%) 

skorzysta z tradycyjnych ogłoszeń prasowych, natomiast co druga osoba wykorzysta 

nieformalne kanały komunikacji w postaci znajomości.

 

Rysunek 2 Odsetek odpowiedzi na pytanie: „W  jaki sposób będzie Pan/Pani szukał/a pracy?"  

Od swoich pracodawców absolwenci oczekują przede wszystkim stabilnych warunków 

zatrudnienia, wysokich zarobków oraz możliwości dalszej edukacji. Dla polowy badanych 

ważny jest elastyczny czas pracy, natomiast co trzecia osoba oczekuje szybkiego awansu. 

 

Rysunek 3 Oczekiwania absolwentów kierunku TECHNIKI DENTYSTYCZNE wobec pracodawców (w %) 

Absolwenci kierunku techniki  w większości przeciętnie oceniają rozwój Lubelszczyzny w 

sektorze usług medycznych (60% wskazań). Co trzecia osoba uważa, że jest on wysoki. Duży 

odsetek absolwentów uważa, że trudno będzie znaleźć zatrudnienie w wyuczonym 

zawodzie (42%). Jedynie co czwarta osoba nie obawia się o znalezienie zatrudnienia w 

swoim zawodzie. W celu znalezienia zatrudnienia absolwenci są gotowi zmienić miejsce 

zamieszkania, nawet na położone w innym województwie. Nieco ponad 60% badanych jest 
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gotowych wyjechać poza granice kraju. Wysoki jest odsetek osób, które są gotowe podjąć 

pracę w innym zawodzie niż wyuczony (84%), natomiast cechą szczególnie wyróżniającą 

kierunek spośród innych jest gotowość jego absolwentów do podjęcia dalszej edukacji, 

którą deklarowało 92%. 


