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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.  

1. Analiza rynku pracy  

Absolwenci głównie poszukują pracy samodzielnie - za pomocą mediów (portale internetowe, 

prasa) albo sieci własnych kontaktów. 

W 2010 roku w województwie lubelskim kierunek ratownictwo medyczne prowadziły 2 szkoły 

wyższe - Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża 

Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Obecnie rekrutuje również jeszcze jedna szkoła wyższa - Wyższa 

Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie.   

W tabeli nr 1 zamieszczono informacje na temat liczby absolwentów oraz zarejestrowanych 

bezrobotnych absolwentów z podziałem na każdą szkołę wyższą.  

Tabela 1. Rozkład liczby absolwentów oraz zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów po kierunku zdrowie publiczne 
ze szkół wyższych na terenie województwa lubelskiego 
 

Liczba absolwentów Liczba bezrobotnych 
absolwentów 

Odsetek 
bezrobotnych w 

stosunku do 

absolwentów 
2008/2009 2009/2010 W dniu 31 maja 

2010 r. 

W dniu 31 maja 

2011 r. 

2008/2009 2009/2010 

Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie 19 46 3 5 15,8 10,9 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Papieża 

Jana Pawła II w białej 

Podlaskiej 42 43 15 9 35,7 20,9 

SUMA 61 89 18 14 29,5 15,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Ranking  szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademicki 
2009/2010)” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 
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Osoby po ratownictwie medycznym mają możliwość prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy np. za 

pośrednictwem własnej firmy. Pracodawcy zwracają uwagę na wiedzę merytoryczną i doświadczenie szukając 

ratowników medycznych. Ważne są również kompetencje tj. umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, 

umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.  

 
Tabela 2. Wymagania i zakres obowiązków dla ratowników medycznych na podstawie ofert pracy 

Wymagania Zakres obowiązków 

Ratownik medyczny  Opieka nad pacjentem 
 Prowadzenie dokumentacji medycznej 

 udzielanie pomocy w sytuacji bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia 

 zabezpieczenia funkcji życiowych u osób 
nieprzytomnych 

 prowadzenia resuscytacji krążeniowo – 
oddechowej 

 zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu 
awarii, katastrofy 

 nawiązywanie kontaktu z poszkodowanymi i 
chorymi 

 prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

 prowadzenie dokumentacji medycznej 
 przyjmowanie pacjentów w punkcie pierwszej 

pomocy 
 współpraca z lekarzami   

Ratownik medyczny u prywatnego przedsiębiorstwa - 
światowego lidera branży petrochemicznej 
 

 wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: 
ratownictwo medyczne) 

  znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym 

 minimum dwuletnie doświadczenie w pracy 
w zespołach ratownictwa medycznego  
komunikatywna 

 znajomość języka angielskiego 
 dobra sprawność fizyczna oraz koordynacja 

wzrokowo – słuchowo – ruchowa 
 odpowiedzialność 
 umiejętność szybkiego podejmowania decyzji 
 wyobraźnia prognostyczna w zakresie oceny 

sytuacji i przewidywania skutków 
 komunikatywność 

 
 

 


