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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 na 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  

 

 Absolwenci fizjoterapii głównie poszukują pracy samodzielnie - za pomocą mediów (portale 

internetowe, prasa) albo sieci własnych kontaktów. Pracodawcy bardzo często przekazują oferty 

pracy dla fizjoterapeutów powiatowym urzędom pracy/miejskim urzędom pracy1. Jednak ofert 

pracy na Lubelszczyźnie w stosunku do liczby absolwentów po kierunku fizjoterapii jest niewiele.  

 W 2010 roku w województwie lubelskim kierunek fizjoterapia prowadziły 4 szkoły wyższe - 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Puławska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Zarządzania 

i Administracji w Zamościu i Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie. Obecnie taka sama 

liczba uczelni rekrutuje osoby na kierunek fizjoterapia.  W tabeli 1. zamieszczono informacje na 

temat liczby absolwentów oraz zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów z podziałem na każdą 

szkołę wyższą.  
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 W I półroczu 2011 roku nowych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej było 103 



Tabela 1. Rozkład liczby absolwentów oraz zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów po kierunku fizjoterapia 
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 149 214 6 18 4,0 8,4 
Puławska Szkoła Wyższa 

96 89 15 20 15,6 22,5 
Wyższa Szkoła 

Zarządzania i Administracji 

w Zamościu 

354 204 51 71 

14,4 34,8 
Wyższa Szkoła Społeczno-

Przyrodnicza w Lublinie 318 425 42 47 13,2 11,1 

SUMA 917 932 114 156 12,4 16,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Ranking  szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów 
(rok akademicki 2009/2010)” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 

 

 

 Rynek już od co najmniej 2 lat jest nasycony pod względem zapotrzebowana na 

wykształconych fizjoterapeutów. W roku akademickim 2002/2009 uczelnię wyższą na 

Lubelszczyźnie ukończyło 917 absolwentów fizjoterapii (zarejestrowanych bezrobotnych 

114 absolwentów). W roku akademickim 2009/2010 uczelnię wyższą na Lubelszczyźnie ukończyło 

932 absolwentów fizjoterapii (zarejestrowanych bezrobotnych 156 absolwentów). Widoczna jest 

tendencja zwyżkowa w liczbie absolwentów oraz coraz większą liczba bezrobotnych absolwentów. 

Dodatkowo rok rocznie zwiększa się liczba absolwentów fizjoterapii, którzy ukończyli szkołę wyższą 

poza województwem lubelskim2. 

 

Rysunek 1. Liczba bezrobotnych absolwentów fizjoterapii uczelni województwa lubelskiego –
 absolwenci zarejestrowani w dniu 31 maja. 
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 W dniu 31 maja zarejestrowanych było: w 2009 roku – 7 absolwentów, w 2010 roku – 7 absolwentów, w 2011 

– 13 absolwentów 
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 Zatrudnienia poszukują nie tylko tegoroczni absolwenci, ale i osoby, które wcześniej 

ukończyły studia. W ciągu I półrocza w 2011 roku jako bezrobotni zarejestrowało się 285 

fizjoterapeutów, z czego większość pozostała w rejestrze na koniec I półrocza – 264 osoby. 

Długotrwale bezrobotnych, czyli pozostających bez zatrudnienia było 12 osób3. Powyższe dane 

obrazują bardzo słabą sytuację na rynku pracy dla osób po kierunku fizjoterapia.  

Na utratę pracy mogą wpływać zbyt niskie kontrakty na rehabilitację powodujące nadmierne 

obciążenie kosztowe w stosunku do uzyskiwanych przychodów, czyli nieopłacalność świadczeń 

rehabilitacyjnych. 

3. Analiza potrzeb pracodawców 

 

 Pracodawcy posiadają konkretne wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności, a także 

kompetencji dla fizjoterapeutów. Preferowane są osoby z doświadczeniem, przynajmniej rocznym. 

Pracodawcy czasem w ofercie określają grupę na której mają być wykonywane zabiegi np. dzieci, 

osoby starsze i niepełnosprawne. Dodatkowym atutem są ukończone kursy z: terapii manualnej, 

PNF, treningu funkcjonalnego, kinesiotaping, stabilizacji stawów kręgosłupa i stawów obwodowych. 

 Pracodawcy najczęściej wystarczy I stopień ukończonych studiów z fizjoterapii.  

Pracodawcy, którzy zamieszczali oferty pracy w Internecie to: 

 Hotele, 

 Uzdrowiska, 

 centra fizjoterapii, 

 prywatne gabinety, 

 firma sprzedająca urządzenia masujące, 

 żłobek dla dzieci niepełnosprawnych, 

 zakłady rehabilitacji, 

 ośrodki wypoczynkowe. 

Osoby po fizjoterapii są również poszukiwane do pracy zagranicą np. do szpitali publicznych 

i prywatnych we Francji. 

 W tabeli 2. zostały zamieszczone przykładowe wymagania pracodawców, którzy opisali je 

w ofercie pracy zamieszczonej na stronach internetowych. 

Tabela 2. Wymagania pracodawców wobec pracowników zamieszczone w ofertach pracy oraz przyporządkowane do 
tego kompetencje 

Wymagania pracodawców wobec pracowników Kompetencje 

Opis wymagań Kompetencje instrumentalne 

 Wykonywanie zabiegów na specjalistycznym 
sprzęcie diagnostyczno-rehabilitacyjnym  

 Obsługa urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia 
zabiegów (elektroterapii, magnetoterapii, 

laseroterapii, krioterapia miejscowa) 

 Umiejętność wykonywania zabiegów: laseroterapia, 
jonoforezy, prądy DD, prądy interferencyjne, 
terapia podciśnieniowa 

 Wykonywanie różnego rodzaju masaży 
 Prowadzenia zajęć z kinezyterapii dla osób 

 Podstawowa wiedza ogólna w danym 
zawodzie 

 Znajomość języka obcego 
 Podstawowe umiejętności 

informatyczne 

 Umiejętności organizacyjne 
i planowania 
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 Skala bezrobocia rejestrowanego według zawodów i specjalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 



o upośledzonej sprawności ruchowej, koordynacji 
itp.  

 Planowanie i przygotowanie planów motorycznych, 
programów terapeutycznych 

 Samodzielne prowadzenie pacjentów z bólami 
kręgosłupa, po urazach, dzieci ze skoliozą 

 Dobra organizacja czasu pracy 

 Nadzorowanie wykonywanych ćwiczeń oraz 
realizacja zabiegów rehabilitacyjnych 

 Fizykoterapia 

Opis wymagań Kompetencje interpersonalne 

 Profesjonalna obsługa klienta  
 Rozumienie oczekiwań klientów 
 Zdolność do harmonijnej pracy,  

 Dyspozycyjność 
 Wysoka kultura osobista 
 Umiejętność pracy zespołowej 
 Pozytywne nastawienie do ludzi 

 Wysokie zdolności interpersonalne 
 Umiejętność budowania relacji opartych na 

zaufaniu  
 Komunikatywność 
 Otwartość i chęć niesienia pomocy 

 Umiejętność pracy w zespole 
 Umiejętność komunikacji 

Opis wymagań Kompetencje systemowe 

 Kreatywność 
 Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy 
 Chęć pogłębiania wiedzy 

 Samodzielność  
 Odpowiedzialność i sumienność 

 
 

 Umiejętność tworzenia nowych 
koncepcji (kreatywność) 

 Umiejętność uczenia się 

 Umiejętność samodzielnej pracy 
 Dbałość o jakość 

 

 

 W badaniu przeprowadzonym w 2011 roku4 pracujący w szpitalach fizjoterapeuci 

wskazywali potrzebę uzupełnienia swojej wiedzy i podniesienia kompetencji z zakresu: 

 rehabilitacja neurologiczna,  

 rehabilitacja ogólnoustrojowa,  

 rehabilitacja medyczna,  

 rehabilitacja ręki,  

 rehabilitacja po mastektomii,  

 rehabilitacja kardiologiczna,  

 rehabilitacja dzieci z zaburzonym rozwojem psychosomatycznym.  

  

 Dodatkowo chcieliby uzyskać wiedzę dotyczącą prawnych aspektów pracy (prawa 

medycznego i praw pacjenta. Ważną kwestią jest także nauka języka angielskiego ze słownictwem 

medycznym. Fizjoterapeuci zgłaszają potrzebę szkoleń z kompetencji interpersonalnych tj.: 

 asertywności,  

 relacji interpersonalnych (np. umiejętność pracy z trudnym pacjentem, umiejętność pracy 

z ludźmi w podeszłym wieku, rozwiązywania konfliktów w relacji pacjent‐personel 

medyczny), 

 radzenia sobie ze stresem. 

                                                           
4 Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne 
w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce” IBC Group Central Europe Holding S.A. 
 



 Fizjoterapeuci zauważyli potrzebę podniesienia swoich umiejętności dotyczących pracy z 

ludźmi w podeszłym wieku. Popyt na usługi medyczne dla tych grup systematycznie rośnie.  

Aktualne są również trendy w populacji pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji 

onkologicznej, neurologicznej i dziecięcej. 

 

 Według dyrektorów fizjoterapeuci, jak i inni pracownicy mają trudności z odpowiednim 

podejściem do pacjenta. Brakuje im też znajomości tzw. „nowinek technicznych”, mają też 

problemy z obsługą nowego sprzętu czy też nowoczesnych metod terapii. Ponadto fizjoterapeuci 

wymagają szkoleń dotyczących techniki rehabilitacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


