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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. 
 

Kierunek dietetyka na uczelniach wyższych jest nowym kierunkiem na Lubelszczyźnie.  

W swojej ofercie edukacyjnej posiadają ją trzy uczelnie: Uniwersytet Medyczny – od roku 

akademickiego 2010/2011, Uniwersytet Przyrodniczy – od roku akademickiego 2011/2012 

oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, która w roku akademickim 2010/2011 

wypuściła pierwszych absolwentów.  

                                                           
1 Pracodawcy o rynku pracy Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku 

w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Marcin Kocór, Anna Strzebońska, Monika Dawid–Sawicka 



W tabeli poniżej przedstawione zostały dane dotyczące liczby absolwentów oraz liczby 

bezrobotnych absolwentów. 

Tabela 1 Liczb absolwentów i zarejestrowanych absolwentów po kierunku Dietetyka. 

 

Liczba absolwentów Liczba bezrobotnych absolwentów 
Odsetek bezrobotnych 

absolwentów 

2010/2011 W dniu 31.05.2012 2010/2011 

Wyższa Szkoła Nauk 
Społecznych  
w Lublinie 

16 3 18,75 

 

W Wyższej Szkole Nauk Społecznych na kierunku Dietetyka I° do wyboru są cztery 

specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, profilaktyka żywienia oraz żywienie  

w sporcie. 

Ponieważ dietetyk nie jest technologiem żywności ani lekarzem, a łączy oba zawody w 

jednej profesji, może pracować w różnych miejscach: zarówno w ośrodkach zdrowia czy 

szpitalnictwie, jak i w klasycznej gastronomii. 

Dietetyk dzięki odpowiednim produktom i technologiom sporządzania potraw wspomaga 

zarówno hospitalizowanych chorych w powrocie do zdrowia, jak i stwarza im szansę 

zachowania dobrego stanu zdrowia. Zapobieganie chorobom powstającym na tle wadliwego 

żywienia to z kolei zadanie dla dietetyka w otwartej służbie zdrowia. Natomiast w 

gastronomii dietetyk dba o zdrowie i bezpieczeństwo klientów. 

Dietetyk może także zrobić karierę w poradniach chorób metabolicznych – jednostkach 

otwartych. Przed dietetykiem stoi także kariera naukowa, która może zacząć się od 

doktoratu z zakresu nauk medycznych (np. w zakresie biologii medycznej).2 

Specyfiką kierunku dietetyka na Lubelszczyźnie jest to, ze jest kierunkiem nowym, jeszcze 

nieznanym społeczeństwu jak i pracodawcom. Ważne są zatem działania informacyjno – 

promocyjne, które mają wesprzeć absolwentów wychodzących na rynek pracy. Studenci w 

czasie studiów powinni mieć możliwość uczestnictwa w realizacji programów 

prozdrowotnych, organizacji akcji podnoszących świadomość społeczeństwa np. odnośnie 

zdrowego odżywiania czy organizując konferencje w obszarze dietetyki. Absolwenci 

powinni być przygotowani na wejście na rynek pracy, gdzie nie ma bezpośredniego 

zapotrzebowania na dietetyków przez pracodawców, zatem sami powinni potrafić 

organizować swoje miejsce pracy. 

3. Analiza potrzeb pracodawców. 
 

Osoby po dietetyce powinny potrafić same poszukiwać lub organizować pracę. W Polsce 

dietetycy maja problemy z zatrudnieniem, dlatego też wiele osób decyduje się na 

założenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci po studiach powinni zatem 

posiadać podstawowe informacje w jaki sposób rozpocząć działalność gospodarczą i jak ją 

                                                           
2 Zawód dietetyk źródło: http://www.careego.pl/1726/zawod-dietetyk/ 

http://www.careego.pl/1726/zawod-dietetyk/


skutecznie rozwijać Warto też prowadzić zajęcia rozwijające kompetencje interpersonalne 

np. z obsługi klienta, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, przedsiębiorczości.  

Tabela 2 Wymagania pracodawców na poszczególne stanowiska na podstawie ofert pracy 

Stanowisko Wymagania Potrzebne kompetencje 
Dietetyk – Kierownik 
restauracji 

 Wykształcenie wyższe lub średnie 

zawodowe kierunkowe 

 Co najmniej 2-letnie doświadczenie w 

pracy na stanowisku kierowniczym 

działu dietetycznego 

 Układanie diet  

 Znajomość programu MAPI 

 Umiejętność budowania efektywnego 

zespołu 

 Umiejętność nadzorowania kosztów 

surowca i personalnych 

 Nastawienie na satysfakcję Klienta 

 Chęć rozwoju oraz pogłębiania własnej 

wiedzy 

 Samodzielność w działaniu 

 Nastawienie na realizację 

wyznaczonych celów 

 Umiejętność poszukiwania rozwiązań 

oraz koordynowania wielu zadań 

 Znajomość pakietu MS Office Word, 

Excel 

Kompetencje 
instrumentalne: 
Kompetencje 
interpersonalne: 

 
Kompetencje systemowe: 

  ( 
 
 

Wykładowca dietetyki  Ukończone studia II stopnia na kierunku 
dietetyka 

 -uprawnienia pedagogiczne 

 Doświadczenie w prowadzeniu kursów 

 -dyspozycyjność w weekendy 

 Kreatywność w prowadzeniu zajęć 

Kompetencje 
instrumentalne 
Kompetencje 
interpersonalne 
Kompetencje systemowe 

 
 

Dietetyk - poradnia  Wykształcenie wyższe (preferowany 
kierunek: dietetyka na WUM) 

 Wiedza z zakresu profilaktyki i terapii 
chorób dietozależnych 

 Znajomość programów do układania 
jadłospisów (np. Dieta 5, Dietetyk) 

Kompetencje 
instrumentalne 
Kompetencje 
interpersonalne 
Kompetencje systemowe 

  

   Kompetencje 
instrumentalne 
Kompetencje 
interpersonalne 
Kompetencje systemowe 

 

   Kompetencje 
instrumentalne 
Kompetencje systemowe 

 
 

 

 


