
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku 

 

FARMACJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów 

Marzec 2013  



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. 

Farmaceuci, jako fachowi pracownicy aptek muszą wykazywać się: umiejętnością pracy w 

zespole, zaangażowaniem w problemy firmy, chęcią do podnoszenia kwalifikacji i 

samodoskonalenia, a także kreatywnością.2 

 

 

                                                           
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
 Wymagania na stanowisko aptekarza, dr Kinga Rauer, http://www.nazdrowie.pl/artykul/wymagania-na-stanowisko-aptekarza 

http://www.nazdrowie.pl/artykul/wymagania-na-stanowisko-aptekarza


2. Analiza rynku pracy. 
 

Absolwenci farmacji nie mają problemów z zatrudnieniem na Lubelszczyźnie.3 W 2012 roku 

była jedna osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Natomiast w roku 2011 

jak i 2010 Powiatowe Urzędy Pracy nie odnotowały w swoich rejestrach bezrobotnych 

absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie po kierunku Farmacja.  

 

Tabela 1 Liczb absolwentów i zarejestrowanych absolwentów po kierunku Farmacja 

Liczba absolwentów Liczba bezrobotnych absolwentów 

Rok akademicki 
2008/2009 

Rok akademicki 
2009/2010 

Rok akademicki 
2010/2011 

W dniu 31.05.2010 W dniu 31.05.2011 W dniu 31.05.2012 

138 141 161 0 0 1 

 

Najwięcej ofert pracy w medycynie i farmacji stanowią przedstawiciele 

farmaceutyczni,  medyczni, apteczni i pozostali handlowcy. Oprócz sprzedaży 

produktów,  przedstawiciele medyczni,  farmaceutyczni odpowiedzialni są za udzielanie 

informacji o lekach lub sprzęcie medycznym poprzez  stały kontakt z lekarzami 

lub magistrami farmacji. Magistrowie farmacji,  technicy farmacji i farmaceuci znajdują 

się na drugim miejscu pod względem publikowanych ofert pracy. Jednak na te stanowiska 

apteki stawiają często spore wymagania i ilość aplikacji, jakie spływają na daną ofertę 

pracy jest znacznie mniejsza niż w przypadku przedstawicieli farmaceutycznych.4 

3. Analiza potrzeb pracodawców. 
 

Oferty dla magistrów farmacji są zamieszczane zarówno na portalach internetowych jak i 

w prasie. Absolwenci farmacji są poszukiwani na rynku pracy, szczególnie, gdy mają za 

sobą program stażowy.5 

Tabela 2 Wymagania pracodawców na poszczególne stanowiska na podstawie ofert pracy 

Stanowisko Wymagania Potrzebne kompetencje 
Inspektor farmaceutyczny  Wykształcenie wyższe, 

farmaceutyczne 

 Znajomość przepisów Prawa 
farmaceutycznego oraz Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego, 
fachowa wiedza z farmacji 

 Umiejętność obsługi komputera 

 Umiejętność pracy w zespole, 

Kompetencje 
instrumentalne: 

 Umiejętność 
organizacyjna  

 Podstawowe umiejętności 
informatyczne 

 Umiejętność analizy i 
syntezy 

                                                           
3
 Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademicki 2010/2011) Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

4
 Farmacja - rynek pracy http://praca-farmacja.blogspot.com/2012/12/farmacja-rynek-pracy.html 

5
 Praca dla farmaceuty http://www.rp.pl/artykul/736206.html 

http://www.bio-kariera.pl/
http://praca-farmacja.blogspot.com/2012/12/farmacja-rynek-pracy.html
http://www.rp.pl/artykul/736206.html


dzielenia się wiedza i informacjami 

 Umiejętność analitycznego myślenia 

 Inwencja i zaangażowanie w 
realizowane czynności 

 Prawo jazdy kategorii B 

 Podstawy wiedzy ogólnej 
w danym zawodzie 

 Znajomość języka obcego 
Kompetencje 
interpersonalne: 

 Umiejętność pracy w 
zespole  

Kompetencje systemowe: 

 Dbałość o jakość  

Konsultant 
medyczny/Przedstawiciel 
farmaceutyczny/medyczny 

 Wykształcenie wyższe medyczne, 
farmaceutyczne lub pokrewne 

 Doświadczenie w pracy na podobnym 
stanowisku w firmie farmaceutycznej 

 Zaangażowanie, entuzjazm i 
determinacja w dążeniu do celu 

 Wysokie zdolności komunikacyjne i 
interpersonalne 

 Samodzielność, umiejętność 
organizacji czasu pracy, 
odpowiedzialność 

 Umiejętność skutecznego radzenia 
sobie ze stresem 

 Stosowanie wysokich standardów 
etycznych w pracy zawodowej 

 Umiejętność obsługi komputera 
(Microsoft Office) 

 Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w 
prowadzeniu samochodu 

Kompetencje 
instrumentalne 

 Umiejętność organizacji i 
planowania 

 Umiejętność analizy i 
syntezy 

 Umiejętność 
podejmowania działania 

Kompetencje 
interpersonalne 

 Umiejętność radzenia 
sobie ze stresem 

 Zaangażowanie etyczne 

 Umiejętność 
komunikowania się 

Kompetencje systemowe 

 Umiejętność samodzielnej 
pracy 

 Umiejętność tworzenia 
nowych koncepcji 
(kreatywność) 

 Wola odnoszenia sukcesów 

Magister farmacji – praca 
w aptece  

 Prawo wykonywania zawodu, 

 Wysokie zdolności komunikacyjne 
i interpersonalne, 

 Otwartość,  

 Pozytywne nastawienie, 

 Wysoka kultura osobista 

 Umiejętność obsługi komputera 
(Internet, pakiet MS Office, Kamsoft) 

 Minimum 1-2 lata doświadczenia na 
stanowisku mgr farmacji 

 Dyspozycyjność i zaangażowanie 

 Sumienność i rzetelność 

 Dobra organizacja pracy 

 Zdolność współpracy w zespole 

Kompetencje 
instrumentalne 

 Umiejętność organizacji i 
planowania 

 Podstawowe umiejętności 
informatyczne 

Kompetencje 
interpersonalne 

 Umiejętność pracy w 
zespole 

 Umiejętność komunikacji 

 Zaangażowanie etyczne 
Kompetencje systemowe 

 Dbałość o jakość 

 Umiejętność zastosowania 
wiedzy w praktyce 

 

Specjalista ds. Walidacji 
/Specjalista ds. 
zapewnienia jakości 

 Wykształcenia wyższego (farmacja, 
biotechnologia, chemia, inżynieria 
chemiczna i procesowa i pokrewne) 

 Bardzo dobra znajomość j. 
angielskiego  

 Znajomość GMP  

 Doświadczenie w dokonywaniu analizy 
ryzyka oraz znajomość metodologii 

 Znajomość prawa farmaceutycznego 
oraz systemy SAP będą dodatkowym 

Kompetencje 
instrumentalne 

 Umiejętność organizacji i 
planowania 

 Podstawowe umiejętności 
informatyczne 

 Umiejętność analizy i 
syntezy 

 Podstawowy wiedzy 
ogólnej w danym 



atutem 

 Doświadczenie na stanowisku 
związanym z walidacją procesów  
i/lub systemów IT w branży 
farmaceutycznej 

 Wykształcenie wyższe z zakresu IT; 
Jakości; Logistyki lub Produkcji 

 Zaawansowanej znajomości pakietu 
Office, mile widziana znajomość 
systemu SAP 

 Umiejętności przyswajania wiedzy i 
dzielenia się wiedzą, prowadzenia 
szkoleń 

 Doskonałych umiejętności 
komunikacyjnych i pracy zespołowej   

 Zorientowania na cele, dokładności 

 Innowacyjnego podejścia w procesie 
udoskonalania jakości 

 Komunikatywność, odporność na stres 
 

zawodzie 

 Znajomość języka obcego 
Kompetencje 
interpersonalne 

 Umiejętność pracy w 
zespole 

 Umiejętność komunikacji 

 Zaangażowanie etyczne 
Kompetencje systemowe 

 Dbałość o jakość 

 Umiejętność zastosowania 
wiedzy w praktyce 

 Umiejętność samodzielnej 
pracy 
 

 

 

Absolwenci farmacji charakteryzują się stosunkowo wysokim poziomem aspiracji 

edukacyjnych. W trakcie studiów dodatkową aktywność podejmowano: w Kołach 

Naukowych (27,8%), dodatkowych kursach i szkoleniach (42,6%), organizacjach studenckich 

(22,2%).  

 

 

Rysunek 1 Odsetek odpowiedzi na pytanie "Proszę określid, jaką dodatkową aktywnośd podejmował/a Pan/Pani w czasie 
studiów?" [w %] 

 Kontynuację nauki po ukończeniu studiów planuje (45,3 %) badanych. Zazwyczaj dotyczą 

one specjalizacji (aptecznej, farmacji przemysłowej lub klinicznej), oraz innych szkoleń 

związanych z zawodem.  
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Planując karierę zawodową 22,6 % zamierza rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

Natomiast osoby, które zamierzają szukać zatrudnienia, przede wszystkim planują 

wykorzystywać w tym celu oferty zamieszane w Internecie oraz nawiązać bezpośredni 

kontakt z pracodawcą. Mniej popularne są ogłoszenia prasowe. Najrzadziej wskazywanym, 

jednak istotnym element strategii poszukiwania zatrudnienia są nieformalne źródła 

informacji takie jak znajomości (25% wskazań).  

 

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

Farmaceuci od przyszłej pracy oczekują przede wszystkim stabilizacji. Niewiele jest osób, 

którym zależy na szybkim awansie, natomiast zdecydowana większość oczekuje wysokich 

zarobków oraz stabilnej formy zatrudnienia. Średnia wysokość dochodu, od którego 

absolwenci chcieliby zacząć pracę wynosi 2 535 złotych. Ważnym czynnikiem dla ponad 

połowy badanych jest również możliwość rozwoju i dalszej edukacji. 

 

Rysunek 3 Oczekiwania absolwentów farmacji wobec pracodawców (w %) 

Lubelski rynek pracy pod względem rozwoju w zakresie usług medycznych jest oceniany 

przeciętnie. Tylko co czwarta osoba uważa, że jest on rozwinięty wysoko, natomiast 15 % 

że nisko. Pomimo nikłego wskaźniku bezrobocia wśród absolwentów Farmacji tylko co 

czwarty badany uważa, że nie będzie miał problemu ze znalezieniem pracy w wyuczonym 

zawodzie a co trzeci uważa, że będzie to trudne. W efekcie absolwenci w zdecydowanej 

większości w celu znalezienia zatrudnienia są gotowi zmienić miejsce zamieszkania, 

województwo oraz podjąć dalszą edukację. Połowa badanych jest gotowa wyjechać w tym 

celu za granicę, natomiast co trzecia osoba byłaby gotowa podjąć pracę  

w innym zawodzie.  
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