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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. 
Absolwenci analityki medycznej nie mają problemów z zatrudnieniem na Lubelszczyźnie.2 

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

roku 2010 jak i 2012 Powiatowe Urzędy Pracy nie odnotowały w swoich rejestrach 

bezrobotnych absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie po kierunku Analityka 

Medyczna.  

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



Tabela 1 Liczb absolwentów i zarejestrowanych absolwentów po kierunku Analityka Medyczna 

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 

40 54 63 0 1 0 

 

Pod koniec I półrocza 2012 r. w grupie „Specjaliści” wskaźnik długotrwałego bezrobocia 

wśród diagnostów laboratoryjnych bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji wyniósł 0,14 

% w stosunku do ogółu bezrobotnych z tej populacji. 

W grupie „Technicy i inny średni personel” wskaźnik długotrwałego bezrobocia wśród 

techników analityki medycznej wyniósł 0,3% w stosunku do ogółu bezrobotnych z tej 

populacji.3  

W II półroczu 2011 r. w zawodzie Diagnosta laboratoryjny bez specjalizacji lub w trakcie 

specjalizacji nie odnotowano osób bezrobotnych, pozostających bez pracy powyżej 12 

miesięcy.4  

3. Analiza potrzeb pracodawców. 
Ogłoszenia zawierające oferty pracy są najczęściej przesyłane do Krajowej Izby Diagnostów 

Laboratoryjnych – www.kidl.org.pl. 

Osoby, które pracują w szpitalach chciałyby się dokształcić z : 

 metod diagnostycznych ogólnej diagnostyki medycznej, 

 metod diagnostycznych w hematologii, transfuzjologii, 

 metod diagnostycznych w immunologii, mikrobiologii. 

Dla diagnostów laboratoryjnych ważna w pracy jest znajomość języka obcego ze 

słownictwem medycznym. Pracownicy potrzebują wiedzę z prawnych aspektów pracy. 

Natomiast z kompetencji interpersonalnych chcieliby posiadać więcej informacji odnośnie 

metod radzenia sobie ze stresem. 

Pracodawcy oczekują od przyszłego pracownika zdolności organizacyjnych (doskonałej 

organizacji pracy), samodzielności oraz chęci do pracy i rozwoju. Pracodawcy zwracają 

uwagę na umiejętność komunikacji i umiejętności współdziałania. Obsługa programów 

komputera jest warunkiem również bardzo ważnym. Na umowę zlecenia poszukiwani są 

diagności laboratoryjni w uprawnieniami serologicznymi. 

Tabela 2 Wymagania pracodawców na poszczególne stanowiska na podstawie ofert pracy 

Stanowisko Wymagania Potrzebne kompetencje 

                                                           
3
 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim  w  I półroczu 2012  r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

4
 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim  w  2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 



Diagnosta 
laboratoryjny  

 Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki 
laboratoryjnej,  

 Przygotowanie materiałów do badań,  

 Prowadzenie dokumentacji i 
sprawozdawczości,  

 Doświadczenie w zakresie biochemii i 
immunologii,  

 Uprawnienia serologiczne,  

 Prawo wykonywania zawodu diagnosty 
laboratoryjnego,  

 Minimum 3 letnie doświadczenie,  

 Umiejętność pracy w zespole, 

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 

Przedstawiciel 
naukowo - 
handlowy 

 Zorientowanie na wysoką jakość i 
profesjonalizmWykształcenie wyższe 
kierunkowe - analityka medyczna, 
biotechnologia  

  Staż w laboratorium medycznym  

  Mile widziane doświadczenie w sprzedaży 
produktów diagnostycznych w dedykowanym  

 regionie  

  Dobra znajomość języka angielskiego, również 
branżowego  

  Chęć rozwoju na stanowisku sprzedażowym  

  Umiejętność budowania oraz utrzymywania 
długofalowych relacji z klientami  

  Silne nastawienie na rozwój i zdobywanie 
wiedzy  

  Zaangażowanie  

  Komunikatywność i łatwość nawiązywania 
kontaktów  

  Czynne prawo jazdy – warunek konieczny 

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 
 

Asystenta w 
Zakładzie 
Bakteriologii 

 I lub II stopieo specjalizacji z zakresu 
mikrobiologii medycznej  

 Prawo wykonywania zawodu diagnosty 
laboratoryjnego 

 doświadczenie w :  
- wykonywaniu diagnostyki mikrobiologicznej z 
materiałów biologicznych pochodzących od 
pacjentów zgodnie z obowiązującymi 
procedurami,  
- wykonywaniu odczytów z posiewów 
mikrobiologicznych,  
- wykonywaniu badao diagnostycznych z 
zakresu bakteriologii za pomocą 
specjalistycznych metod i aparatury 
laboratoryjnej,  
- identyfikacji uzyskanych hodowli,  
- nadzorowaniu wykonania badao i oznaczeo 
prowadzonych w laboratorium 
mikrobiologicznym,  

 interpretacji i ocenie wyników badao 
bakteriologicznych w zakresie oznaczeo 
wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i 
mechanizmów oporności, osoba wykazująca 

Kompetencje instrumentalne: 

 Podstawy wiedzy ogólnej w 
danym zawodzie 

 Umiejętnośd analizy i syntezy 
Kompetencje systemowe: 

 Umiejętnośd zastosowania 
wiedzy w pratyce 

 Umiejętnośd prowadzenia 
badao 

 Umiejętnośd samodzielnej 
pracy 



się wiedzą o czynnikach etiologicznych różnego  
rodzaju infekcji,  

 • ocenie preparatów mikroskopowych. 

 

Studenci analityki medycznej wykazują duży stopieo aspiracji edukacyjnych. W trakcie studiów 

aktywnośd w Kołach Naukowych podejmowało 60% badanych. Taki sam odsetek należał do 

organizacjach studenckich innych niż koło naukowe. Nieco ponad połowa uczestniczyła w 

dodatkowych kursach i/lub szkoleniach. 

 

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

Połowa absolwentów zamierza kontynuować edukację po ukończeniu studiów. Wśród tych 

osób 67% jest zainteresowana studiami podyplomowymi (najczęściej na kierunkach 

genetyka lub hematologia) a 47% studiami trzeciego stopnia.  

Plany zawodowe absolwentów kierunku analityka medyczna w stosunkowo niewielkim 

stopniu dotyczą rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Taki zamiar deklaruje tylko 

co piąty badany. Osoby decydujące się na poszukiwanie zatrudnienia stawiają przede 

wszystkim na bezpośredni kontakt z pracodawcą oraz poszukiwania za pośrednictwem 

Internetu. Połowa zamierza skorzystać z pomocy Urzędu Pracy (jest to najwyższy odsetek 

spośród absolwentów wszystkich badanych kierunków), natomiast 46% wykorzysta 

ogłoszenia w prasie. Ważnym elementem strategii poszukiwania zatrudnienia przez 

absolwentów analityki medycznej są nieformalne źródła informacji w postaci znajomości. 

Na takie rozwiązanie wskazuje aż 40% ankietowanych.   
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Rysunek 2 Odsetek odpowiedzi na pytanie:„W jaki sposób będzie Pan/Pani szukał/a pracy?" [w %] 

Od swoich pracodawców absolwenci analityki medycznej oczekują przede wszystkim 

stabilnych warunków zatrudnienia, wysokich zarobków oraz możliwości dalszej edukacji. 

Średnia wysokość dochodu, od którego chcieliby zacząć pierwszą pracę wynosi 1925 

złotych. Dla co trzeciej osoby znaczenie ma elastyczny czas pracy, natomiast dla co 

czwartej szybki awans.   

 

Rysunek 3 Oczekiwania absolwentów analityki medycznej 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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Absolwenci analityki medycznej przeciętnie oceniają stopień rozwoju Lubelszczyzny w 

sektorze usług medycznych. Co trzecia osoba ocenia go, jako wysoki, natomiast co 

dziesiąta jako niski. Pomimo tego, że w ewidencji WUP w Lublinie nie odnotowany 

bezrobotnych osób z wykształceniem w zakresie analityki medycznej, absolwenci obawiają 

się trudności w znalezieniu pracy. Aż 60% uważa, że trudno będzie znaleźć pracę w 

wyuczonym zawodzie.  

W celu znalezienia zatrudnienia absolwenci w zdecydowanej większości są gotowi podjąć 

dalszą edukację, zmienić miejsce zamieszkania oraz województwo. Nieco mniejszy odsetek 

(46,7%) zdecydowałoby się na opuszczenie kraju. Charakterystyczny dla absolwentów 

analityki medycznej jest wysoki odsetek osób gotowych na podjęcie pracy w innym 

zawodzie. Taką odpowiedź wskazało 60% badanych. 

 


