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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 2011 roku, jak i w 2010 roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały odpowiednio 

dwóch i czterech absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.   

Tabela 1. Liczba absolwentów i zarejestrowanych absolwentów po kierunku położnictwo 

Liczba absolwentów Liczba bezrobotnych absolwentów 

Rok akademicki 2008/2009 Rok akademicki 2009/2010 W dniu 31.05.2010 W dniu 31.05.2011 

147 131 2 4 

 

 W powiatowych urzędach pracy w I półroczu 2011 roku zarejestrowanych było 38 osób, 

głównie położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji – 37 osób.  15 osób zarejestrowanych 

w urzędzie pracy już od ponad 12 miesięcy.  

3. Analiza potrzeb pracodawców 

 Obecnie największymi problemami położnych są: niewłaściwa organizacja pracy, 

niewłaściwy przydział zadań, w tym wymuszanie na położnych zadań, które nie są im przypisane 

ustawą oraz niski poziom wiedzy prawnej wśród położnych – takie zdanie ma dr n. med. Grażyna 

Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych1.  

                                                           
1 http://zdrowie.wieszjak.pl/wiadomosci/zdaniem-pielegniarki-i-poloznej/299656,Nie-mamy-powodow-do-kompleksow--wywiad-z-prezes-NRPiP.html 

http://zdrowie.wieszjak.pl/wiadomosci/zdaniem-pielegniarki-i-poloznej/299656,Nie-mamy-powodow-do-kompleksow--wywiad-z-prezes-NRPiP.html
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 Zgodnie z ustawą od 2012 roku położne są funkcjonariuszami publicznymi. Ustawa to 

bezpieczeństwo dla tej grupy zawodowej, ale i kary za złamanie zasad wykonywania zawodu2. 

Absolwenci położnictwa powinni potrafić interpretować ustawę, aby wykonywać swoją pracę 

zgodnie z prawem. 

   

 Położne chciałyby doskonalić swoje umiejętności przede wszystkim w zakresie:  

 pielęgniarstwa położniczego,  

 pielęgniarstwa ginekologicznego,  

 monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu,  

 podstaw diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii,  

 pielęgniarstwa neonatologicznego,  

 opieki nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym,  

 prowadzenia porodu w wodzie,  

 resuscytacji krążeniowo‐oddechowej noworodka.  

 
 Położne chciałyby również dokształcić się z zakresu kompetencji interpersonalnych 

tj. radzenia sobie ze stresem, umiejętności przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu asertywności 

i rozwiązywania konfliktów w relacji pacjent‐personel medyczny. Według położnych potrzebna jest 

im wiedza dotycząca prawnych aspektów pracy oraz znajomość języka obcego – języka 

angielskiego, mniej języka niemieckiego. 

 Według pracodawców położne mają problemy z kontaktem z pacjentami, a także brakuje 

im doświadczenia zawodowego. Zdarza się im też popełniać błędy w komunikacji interpersonalnej 

z innym personelem (np. przez brak umiejętności pracy w zespole). Powinny również zyskać 

umiejętność obsługi sprzętu medycznego3. Według pracodawcy położne powinny nabyć 

umiejętność nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych, rozszerzyć wiedzę dotyczącą 

prawa medycznego oraz praw pacjenta, nabyć nowe umiejętności techniczne związane z rozwojem 

aparatury oraz obsługą posiadanego sprzętu.  

 

Pracodawcy wskazali, w jakich obszarach położne powinny się dokształcić: 

 przepisy prawa (w tym prawa pacjenta),  

 kwalifikacje zawodowe (w zakresie prowadzenia porodów, instrumentowania, opieki 

nad noworodkiem, resuscytacji, wiedzy nt. zdarzeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych),  

 właściwa postawa w relacji z pacjentem,  

 radzenie sobie ze stresem.  

 
 Położne, mogą się obawiać utraty pracy ze względu na restrukturyzację szpitala oraz 

przerost zatrudnienia, wynikający również ze zmniejszenia się liczby łóżek położniczych 

i ginekologicznych w szpitalach. Znajomość jednak pielęgniarstwa neonatologicznego może pomóc 

w znalezieniu pracy w innym ZOZ-ie. 

 

                                                           
2 Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (ustawa weszła w życie z dniem od 1.01.2012) 
3
 „Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce” IBC Group Central 

Europe Holding S.A. 


