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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. 
 

W 2011 roku kierunek zdrowie publiczne w swojej ofercie edukacyjnej posiadały trzy 

szkoły wyższe  

w województwie lubelskim: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Zarządzania i 

Administracji w Zamościu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II 

                                                           
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 



w Białej Podlaskiej oraz Lubelska Szkoła Wyższa im. króla W. Jagiełły w Lublinie. Z 

kierunku Zdrowie Publiczne w roku 2010 zrezygnowała Wyższa Szkoła Zarządzania i 

Administracji, natomiast Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Wyższa Szkoła 

Społeczno – Przyrodnicza w Lublinie ów kierunek otwarły.  

W tabeli poniżej przedstawione zostały dane dotyczące liczby absolwentów oraz liczby 

bezrobotnych absolwentów z podziałem na szkoły wyższe. 

 

Tabela 1 Liczb absolwentów i zarejestrowanych absolwentów po kierunku Zdrowie Publiczne 

  
Liczba absolwentów 

Liczba bezrobotnych 
absolwentów 

Odsetek bezrobotnych 
absolwentów 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 
W dniu 

31.05.2010 
W dniu 

31.05.2011 
W dniu 

31.05.2012 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Uniwersytet 
Medyczny w 

Lublinie 

127 132 159 0 10 6 0 7,8 3,8 

Wyższa 
Szkoła 

Zarządzania 
i 

Administracji 
w Zamościu 

28 0 57 0 1 2 0 0 3,5 

Państwowa 
Wyższa 

Szkoła im. 
Jana Pawła II 

w Białej 
Podlaskiej 

23 48 62 3 13 3 13 27,1 4,8 

Lubelska 
Szkoła 

Wyższa im. 
Wł. Jagiełły 
w Lublinie 

23 0 - 3 0 - 13 0 - 

SUMA 201 180 278 6 24 11 26 34,9 12,1 

3. Analiza potrzeb pracodawców. 
 

Absolwenci po kierunku zdrowie publiczne głównie poszukują pracy samodzielnie – za 

pomocą mediów (portale internetowe, prasa) albo poprzez sieć własnych kontaktów.  

Absolwenci po zdrowiu publicznym mają problemy z zatrudnieniem w zawodzie. Liczba 

ofert w stosunku do poszukujących pracę jest zdecydowanie za mało. Wiele absolwentów 

uzupełnia swoją wiedze np. z zarządzania czy też marketingu, aby uzyskać zatrudnienie w 

innym zawodzie. 

Pracodawcy oczekują od absolwenta nie tylko podstaw wiedzy medycznej, ale i 

odpowiednich kompetencji jak np.: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zdolności 

analitycznych czy znajomości programów informatycznych. Absolwent zdrowia publicznego 

powinien umieć korzystać z odpowiednich ustaw i aktów prawnych dotyczących zdrowia a 

także bardzo dobrze znać system opieki zdrowotnej w Polsce. 



Tabela 2 Wymagania pracodawców na poszczególne stanowiska na podstawie ofert pracy 

Stanowisko Wymagania Potrzebne kompetencje 
Starszy 
specjalista/główny 
specjalista 
w Departamencie 
Ekonomiczno-
Finansowym w Sekcji 
Rozliczeń 
Refundacyjnych 

 Minimum 4/ 6 letnie doświadczenie 
zawodowe przy wykształceniu 
wyższym/średnim na stanowisko 
starszego specjalisty, 

 Minimum 5 letnie doświadczenie 
zawodowe i wykształcenie wyższe na 
stanowisko głównego specjalisty, 

 Znajomość zagadnień dotyczących 
gospodarki lekami, 

 Znajomość zasad i zakresów 
finansowania produktów leczniczych 
przez NFZ, 

 Znajomość ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych, ustawy o 
refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych i ustawy Prawo 
farmaceutyczne, 

 Umiejętność analizowania danych. 

 Umiejętność tworzenia i prowadzenia 

dokumentacji analityczno- 

projektowej; 

 Umiejętność pracy w grupie, w tym 

w szczególności pod kątem 

przygotowywania wymagań 

funkcjonalnych dla oprogramowania 

wspomagającego; 

 Kreatywność i zdolność rozwiązywania 

problemów pod presją czasu, 

 Umiejętność sprawnego posługiwania 

się komputerem, w tym biegłego 

posługiwania się aplikacjami Word, 

Access, Power Point z pakietu Microsoft 

Office oraz zaawansowanej obsługi 

Excela. 

 

Kompetencje 
instrumentalne: 

 Umiejętność analizy i 
syntezy 

 Podstawy wiedzy ogólnej 
w danym zawodzie 

 Podstawowe umiejętności 
informatyczne 

 Umiejętność 
rozwiązywania problemów 

 Umiejętność 
podejmowania decyzji 

 Znajomość j. angielskiego 
Kompetencje 
interpersonalne: 

 Umiejętność pracy w 
zespole 

 Umiejętność 
komunikowania się 
 

Kompetencje systemowe: 

 Umiejętność zastosowania 
wiedzy w praktyce 

 Umiejętność tworzenia 
nowych koncepcji 
(kreatywność) 
 
 

Młodszy  specjalista  w D
epartamencie Świadczeń 
Opieki Zdrowotnej 

 Minimum 1/4 letnie doświadczenie 
zawodowe przy wykształceniu 
wyższym/ średnim, 

 Doświadczenie zawodowe w 
placówkach ochrony zdrowia w 
zakresie opieki psychiatrycznej i 
leczenia uzależnień, 

 Znajomość zagadnień systemu ochrony 
zdrowia związanych z systemem 
ubezpieczeń zdrowotnych, 

 Umiejętność obsługi pakietu MS Office. 

 Doświadczenie w pracy w administracji 
publicznej lub jednostkach związanych 
z ochrona zdrowia, 

 Znajomość metod finansowania 
ochrony zdrowia, 

Kompetencje 
instrumentalne 

 Umiejętność analizy i 
syntezy 

 Podstawy wiedzy ogólnej 
w danym zawodzie 

 Podstawowe umiejętności 
informatyczne 

Kompetencje 
interpersonalne 

 Umiejętność pracy w 
zespole 

 Umiejętność 
komunikowania się 

Kompetencje systemowe 

 Umiejętność tworzenia 



 Znajomość podstawowych aktów 
prawnych mających zastosowanie w 
ochronie zdrowia, 

   Umiejętność pracy koncepcyjnej i 
analitycznego myślenia, 

   Umiejętność pracy w zespole 

nowych koncepcji 
(kreatywność) 
 
 

Specjalisty w Dziale 
Programów Zdrowotnych 
Wydziału Oceny 
Technologii Medycznych 

 Minimum 2-letni staż pracy (umowa o 
pracę), 

 Znajomość zasad Evidence Based 
Medicine (EBM) oraz Oceny Technologii 
Medycznych (Health Technology 
Assessment, HTA), 

 Znajomość ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, 

 Znajomość języka angielskiego w 
stopniu umożliwiającym pracę przy 
wykorzystaniu opracowań 
publikowanych w tym języku, 

 Znajomość zasad funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia, 

 Umiejętność wyszukiwania informacji 
medycznych oraz przeszukiwania baz 
informacji medycznych 

 Doświadczenie w wykonywaniu 
raportów HTA 

 Znajomość innych języków obcych niż 
angielski w stopniu umożliwiającym 
pracę przy wykorzystaniu opracowań 
publikowanych w tym języku 

 Sprawne posługiwanie się arkuszem 
kalkulacyjnym Microsoft Office Excel 

 Systematyczność, skrupulatność, 
umiejętność samodzielnego 
organizowania czasu pracy oraz 
gotowość do ciągłego uczenia się. 

Kompetencje 
instrumentalne 

 Umiejętność organizacji i 
planowania 

 Podstawowe umiejętności 
informatyczne 

 Podstawowa wiedza 
ogólna w danym zawodzie 

 Znajomość języka obcego 
Kompetencje 
interpersonalne 

 Umiejętność pracy w 
zespole 

 Umiejętność komunikacji 
Kompetencje systemowe 

 Umiejętność zastosowania 
wiedzy w praktyce 

 Umiejętność samodzielnej 
pracy 

 

Specjalista ds. 
Wykonywania Testu 
Obciążeń Organizmu 

 Wykształcenie wyższe o kierunku 
medycznym lub pokrewnym 
(fizjoterapia, dietetyka, zdrowie 
publiczne etc.) 

 Doświadczenie w bezpośredniej 
obsłudze Klienta (mile widziane 
doświadczenie w pracy na stanowisku 
Przedstawiciela 
Medycznego/Farmaceutycznego) 

 Komunikatywność i wysoko rozwinięte 
zdolności interpersonalne 

 Umiejętność szybkiego przyswajania 
wiedzy 

Kompetencje 
instrumentalne 

 Umiejętność organizacji i 
planowania 

Kompetencje 
interpersonalne 

 Umiejętność komunikacji 
Kompetencje systemowe 

 Umiejętność samodzielnej 
pracy 

 Umiejętność uczenia się 
 

 

Analityk HTA  Doświadczenie (udokumentowane) w 
opracowywaniu raportów HTA (w 
szczególności APD i AK),  

 Znajomość statystyki,  

 Bardzo dobra znajomość języka 
angielskiego (znajomość innych 
języków będzie dodatkowym atutem), 

 Dyspozycyjność, kreatywność, 
dokładność i sumienność w pracy,  

Kompetencje 
instrumentalne 

 Podstawowa wiedza w 
danym zawodzie 

 Umiejętności 
informatyczne 

 Znajomość  j. obcego 
Kompetencje systemowe 

 Umiejętność tworzenia 



 znajomość zasad EBM oraz wymogów, 
jakie muszą spełniać analizy względem 
wytycznych AOTM i rozporządzenia MZ, 

 Dobra znajomości obsługi komputera 
szczególnie Word2007 

nowych koncepcji 
(kreatywność) 

 Umiejętność prowadzenia 
badań 

 Dbałość o jakość 
 

 

Absolwenci zdrowia publicznego II° nie planują podejmowania dalszych form kształcenia, 

natomiast 95% absolwentów I° chce kontynuować naukę na II°.  Planując swoją karierę 

zawodową 40,8% badanych zamierza założyć własną działalność gospodarczą. W momencie 

badania 2% już prowadziła taką działalność natomiast jedynie 14,3% wyklucza taką 

możliwość. Istotne wydaje się, zatem położenie nacisku w programie kształcenia na 

kompetencje związane z prowadzeniem własnej firmy. 

Osoby, które zamierzają szukać zatrudnienia skorzystają w tym celu przede wszystkim z 

Internetu. Nieco mniej osób (57%) skorzysta z tradycyjnych ogłoszeń prasowych. 

Bezpośredni kontakt z pracodawcą oraz nieformalne źródła informacji, takie jak 

znajomości, zamierza wykorzystać 44,9 % absolwentów. Duży odsetek absolwentów (52%) 

zamierza skorzystać z pomocy Urzędu Pracy.  

 

Rysunek 1 Odsetek odpowiedzi na pytanie: „W  jaki sposób będzie Pan/Pani szukał/a pracy?"  
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Absolwenci I° i II°od przyszłych pracodawców oczekują przede wszystkim stabilnej formy 

zatrudnienia oraz satysfakcjonujących zarobków, których wysokość średnio oceniono na 

1995 złotych wśród absolwentów I° oraz średnio na 1884 złotych – II °. Ważna jest również 

możliwość dalszej edukacji, na którą wskazuje 79,6% badanych z I ° i 64% badanych z II°. 

Mniej ważne są takie czynniki jak elastyczny czas pracy oraz szybki awans, na które 

wskazywała blisko jedna trzecia badanych.  

 

Rysunek 2 Oczekiwania absolwentów zdrowia publicznego wobec pracodawców (w %) 

Absolwenci wysoko oceniają rozwój Lubelszczyzny w sektorze usług medycznych. Jedynie 

14% z I° i 4% z II° stopień rozwoju w tej dziedzinie określiło, jako niski, natomiast, co 

trzecia osoba (I°) i co druga osoba (II°) ocenia ten rynek wysoko. Zdrowie publiczne 

pozostaje przy tym jednym z kierunków, którego absolwenci najbardziej ze wszystkich 

martwią się o znalezienie pracy w swoim zawodzie. Ponad połowa uważa, że trudno będzie 

znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie.  

Zdrowie publiczne jest kierunkiem studiów, wśród którego absolwentów wskaźnik 

bezrobocia jest jednym z najwyższych  ze wszystkich naszych absolwentów. Według danych 

WUP w Lublinie w 2012 wyniósł on 5%.  W celu znalezienia satysfakcjonującego 

zatrudnienia zdecydowana większość absolwentów zdrowia publicznego jest gotowych 

zmienić miejscowość zamieszkania. Niemal 80% zdecydowałoby się na miejscowość leżącą 

w innym województwie, natomiast 46% badanych absolwentów I° i 52% absolwentów II° 

jest gotowych wyjechać za granicę. Bardzo duży odsetek absolwentów (81,6% - I° i 95,2%-

II°) jest gotowych na zmianę zwodu, natomiast  niemal 92% absolwentów I° na podjęcie 

dalszej edukacji. Z II° podjęcie dalszej nauki zadeklarowało 74% badanych. 
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