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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) 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  

   

  Nabór na kierunek elektroradiologii w roku akademickim 2012/2013 prowadzi 6 uczelni: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Collegium Medicium UMK, Gdański Uniwersytet Medyczny, 

Collegium Medicium UJ, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

 W województwie lubelskim kierunek elektroradiologii posiada tylko Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie.  

 Według danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w I półroczu 2011 roku zarejestrowanych 

bezrobotnych było 14 techników elektroradiologii. W tym czasie zgłoszono do WUP 6 ofert pracy1.  

 Ofert pracy absolwenci powinni szukać na specjalistycznych portalach związanych 

z kierunkiem studiów np. na stronie www.polradiologia.org. Oferty dotyczą pracy w Polsce, ale 

zdarzają się również oferty z zagranicy. Absolwent powinien znać swoje uprawnienia zawodowe 

elektroradiologa w Polsce i Unii Europejskiej oraz w jaki sposób uznawane są dyplomy oraz 

kwalifikacje polskich elektroradiologów w innych państwach. W ten sposób uczelnia przygotuje 

studenta do mobilności. 

 

                                                           
1
 Raport „Skala bezrobocia rejestrowanego według zawodów i specjalności w I półroczu 2011 roku” 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie  

http://www.polradiologia.org/
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3. Analiza potrzeb pracodawców  

    

 Pracodawcy szukając techników elektroradiologów oczekują umiejętności praktycznych, 

natomiast zdecydowanie mniej ważne jest wykształcenie – policealne czy wyższe. Pracodawcy, 

według wypowiedzi absolwentów elektroradiologii na formach intenetowych, mając do wyboru 

osobę z wykształceniem policealnym czy wyższym wybierze osobę z niższą pensją.  

 Praca przy nowoczesnym sprzęcie medycznym wymaga ciągłego doskonalenia się. 

Pracodawcy oczekują, że pracownik będzie systematycznie uzupełniał swoją wiedzę. Pracodawcy 

wymagają od pracownika umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności pracy w stresie, 

oczekują również umiejętności odpowiedniego przekazywania i archiwizacji dokumentacji 

medycznej. Osoby, które pracują, a chciałyby się doskonalić uważają, że na lubelskim rynku brak 

jest oferty szkoleniowej dla elektroradiologów, gdzie technicy elektroradiolodzy mogliby doskonalić 

swoje umiejętności zawodowe.  

 Według raportu „Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników 

wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce” pracujący 

technicy elektroradiolodzy podnoszą swoje kwalifikacje najczęściej na szkoleniach, na które 

uczęszcza od 1 do 3 razy w roku. Szkolenia są najczęściej finansowane przez ZOZ-y. Celem tych 

szkoleń jest zwiększenie kompetencji zawodowych. 

 Technicy elektroradiolodzy potrzebują podniesienia wiedzy/umiejętności przede wszystkim 

w dziedzinie rentgenodiagnostyki. Ważną kwestią, w której pracownicy chcieliby posiadać wiedzę 

dotyczy radiologicznej ochrony pacjenta, wewnętrznego audytu klinicznego z zakresu 

rentgenodiagnostyki oraz radiologii zabiegowej2.  

 Dodatkowo technicy elektroradiolodzy chcieliby wziąć udział w kursach poszerzających 

wiedzę dotyczącą prawnych aspektów pracy, doskonalenia języka obcego ze słownictwem 

medycznym oraz nabycia umiejętności interpersonalnych tj.: asertywności i rozwiązania 

konfliktów w relacji pacjent-lekarz, umiejętności pracy z trudnym pacjentem oraz radzenia 

sobie ze stresem. 

 Pracodawcy zwracają uważają, że technicy elektroradiolodzy powinni się doszkolić w zakresie: 

 Relacji interpersonalnej 

 Prawa medycznego oraz praw pacjentów 

 Umiejętności związanych z rozwojem aparatury. 

  

 Według badań dotyczących wymogów rynku pracy w zawodach medycznych pracodawcy 

wysoko oceniają wiedzę teoretyczną z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, radiobiologii, 

radiodiagnostyki i radioterapii, posiadaną przez techników elektroradiologów3.  

  Dla pracodawców najważniejsze jest stosowanie ochrony radiologicznej przez 

pracowników oraz umiejętność obróbki chemicznej i fizycznej radiogramów oraz oceniania 

ich wartości technicznej. Pracownik powinien potrafić organizować swoją pracę oraz właściwie 

                                                           
2
 Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody 

niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce”, s.70-73. 
3
 Raport Obserwatorium Rynku Pracy: „Wymogi rynku pracy w zawodach medycznych oraz możliwości 

zatrudnieniowe absolwentów szkół medycznych”, Katowice 2003 roku, s.21. 
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przygotowywać stanowisko pracy w zakresie oświetlenia, temperatury, wentylacji, aparatury 

itp. oraz prowadzić dokumentację badań i zabiegów. Dla pracodawców ważne jest ponadto 

umiejętne oceniane stanu pacjenta przez pracownika oraz umiejętność udzielania pierwszej 

pomocy. Technik elektroradiologii powinien: wykonywać badania EKG, badania 

elektroencefalograficzne, badania w gabinecie tomografii komputerowej, badania spirometryczne, 

audiometrię; obsługiwać aparaturę w gabinecie badań naczyniowych; wykonywać zajęcia 

małoformatowe, realizować badania na scyntyskanerze i współuczestniczyć w badaniach usg4. 

 

Tabela 1. Wymagania/zakres obowiązków zamieszczone w ofertach pracy przez pracodawców wobec pracowników  

Stanowisko Zakres obowiązków Wymagania 

Technik 
elektroradiologii  

 Ścisła współpraca z lekarzem 
radiologiem w procesie planowania 
i przeprowadzenia badania 
rezonansu magnetycznego 

 Dokładne informowanie pacjenta 
o przebiegu badania, o czasie 
trwania badania oraz 

przeprowadzenie wywiadu 
w zakresie przeciwwskazań do 
wykonywania badania RM 

 Stała obecność w sterowni w czasie 
trwania badania 

 Archiwizacja badania w systemie 

PACS oraz na nośniku danych 
 Utrzymywanie porządku w 

sterylności gabinetu RM i sterowni 

 Dyplom technika 
elektroradiologii 

 Wiedza i  umiejętności 
praktyczne w zakresie 
wykonywania badań 
rezonansu magnetycznego 

 Dyspozycyjność i 

terminowość w zakresie 
ustalonych godzin pracy 

Technik radiologii   Technik elektroradiologii do 
pracowni rentgenowskiej w lecznicy 
stomatologicznej 

 Tytuł technika/licencjata 
elektroradiologii 

 Dyspozycyjność 

 Wysoka kultura osobista 

 

 

4. Prognoza 

  Naturalne starzenie się społeczeństwa i wydłużanie życia będące skutkiem m.in. stosowania 

nowoczesnych technologii medycznych sprawa, że zapotrzebowanie na nowoczesną diagnostykę 

systematycznie będzie rosło. Według Prognozy Rządowego Centrum Studiów Strategicznych 

wynika, że do 2015 będzie rósł popyt na pracę dyplomowanych techników elektroradiologii5.  

 Technicy elektroradiolodzy mogą obawiać się utraty zatrudnienia ze względu na wysoką 

specjalizację aparatury diagnostycznej - co przyczynia się do zmniejszenia liczby personelu do jej 

obsługi. Według Raportu Najwyższej Izby Kontroli, nadal jednak w wielu pracowniach badania 

prowadzone są na przestarzałym sprzęcie, ze względu na brak odpowiednio przeszkolonego 

personelu lub brak sprzętu
6
. Zakłady opieki zdrowotnej udzielały świadczenia medyczne przy użyciu 

przestarzałych technicznie urządzeń diagnostycznych, dlatego ważne jest przestrzeganie warunków 

bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi. 

                                                           
4
 Tamże, s.14. 

5
 Uzasadnienie uchwalenia ustawy o zawodzie Technik medyczny elektroradiologii 
www.4wsk.pl/pl/radiologia/pliki/ustawazawoduzasadnienie.pdf 

6
  Informacja o wynikach kontroli wykorzystania specjalistycznej aparatury medycznej w procesie realizacji 

usług medycznych, finansowych ze środków publicznych w latach 2006-2088 (I półrocze). Styczeń 2010 
Najwyższa Izba Kontroli 


