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Klasa VII b 

Temat: Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy. 

 

Kompetencje 

• Wiedza, umiejętności i postawy, 

Dzielimy je na twarde i miękkie:   

• Kompetencje twarde odnoszą się m.in. do wiedzy branżowej, znajomości języków obcych i 

umiejętności obsługi specjalistycznych programów, 

 • Kompetencje miękkie to cechy osobowości i zdolności społeczne, np. zarządzanie sobą w czasie, 

kreatywność, odporność na stres. 

 

Kwalifikacje 

• Wiedza niezbędna do wykonywania zawodu, 

 • Zdobywane w trakcie nauki – w tym podczas studiów, 

• Potwierdzone świadectwami, dyplomami i certyfikatami, 

• Zbliżone do kompetencji twardych. 

 

„W 70% zdobywamy pracę dzięki wiedzy merytorycznej, a w 30% dzięki kompetencjom społecznym. 

Tracimy ją zupełnie odwrotnie – w 70% z powodu braku kompetencji społecznych, a tylko w 30% ze 

względu na brak kompetencji specjalistycznych.” 

 

 

 

Czego oczekują pracodawcy? 

 Nie wystarczy zdać maturę i znać podstawy języka obcego, by znaleźć pracę po szkole. 

Wymagania pracodawców w stosunku do absolwentów szkół średnich są wysokie. To pracodawcy 

dyktują warunki na rynku pracy. W zależności od tego jakiej pracy poszukujemy pracodawcy będą 

mieli swoje oczekiwania. Jest jednak pewien zestaw oczekiwań w stosunku do potencjalnych 

pracowników który pojawia się najczęściej w ofertach pracy. 



Umiejętności interpersonalne i predyspozycje osobowościowe niezbędne lub przydatne w pracy, 

które najczęściej można spotkać w wymaganiach stawianych przez pracodawców w ofertach pracy 

to między innymi: 

•  komunikatywność (pracodawca oczekuje że pracownik łatwo będzie nawiązywał i 

podtrzymywał kontakty interpersonalne, będzie potrafił współpracować z ludźmi, będzie 

„wygadany”), 

•  systematyczność (pozwala na realizację zadań w których wymagane jest planowane 

działanie poszczególnych etapów pracy, pozwala również na szybsze i trwalsze nabywanie wiedzy i 

umiejętności), 

•  kreatywność i innowacyjność (to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i 

stosownych rozwiązań, jest to zdolność tworzenia czegoś nowego), 

•  samodzielność (jest oznaką dojrzałości, ale również odpowiedzialności i profesjonalizmu, z 

samodzielnością wiąże się także odpowiedzialność za swoje działania i wykonaną pracę, wymyślić 

zadanie, zaplanować,, wykonać, sprawdzić), 

•  zdolności analityczne (logiczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, 

rozumienie związków przyczynowo-skutkowych), 

•  chęć uczenia się (otwartość na to co nowe i nieznane, pozytywny stosunek do pracy), 

•  dyspozycyjność (gotowość do pracy w nienormowanym czasie, również w weekendy), 

•  motywacja (posiadanie i wyznaczanie celów zawodowych i osobistych), 

•  entuzjazm (optymizm i pozytywny stosunek do wykonywanych czynności), 

•  prężność i zaradność (zdolność do radzenia sobie z przeciwnościami, poszukiwanie nowych 

rozwiązań), 

•  uczciwość i lojalność, 

•  solidność (dokładne wywiązywanie się ze zleconych zadań), 

•  otwartość na doświadczenia (chęć uczenia się i nabywania nowych umiejętności), 

•  umiejętność pracy w grupie ( dobre relacje z ludźmi), 

•  zdolności przywódcze (umiejętność kierowania i inspirowania innych), 

•  stabilność emocjonalna ( świadome uczestniczenie w otaczającej rzeczywistości, rozsądek, 

dojrzałość ), 

•  odporność na stres (umiejętność pracy pod presją czasu i zadań), 

•  optymizm (pozytywne nastawienie do otaczającej rzeczywistości, poczucie humoru). 

 



Przed absolwentami studiów wyższych stawiane są jeszcze dodatkowe oczekiwania. 

Są to m.in.          

•wykształcenie kierunkowe (często liczy się renoma uczelni), 

•  wiedza specjalistyczna (zwłaszcza, jeśli chodzi o stanowiska inżynierskie), 

•  znajomość języków obcych (co najmniej jednego w stopniu bardzo dobrym, angielski to 

często za mało), 

•  znajomość programów komputerowych (Internet, animacje, aplikacje), 

•  praktyczne przygotowanie do danej pracy (praktyki studenckie), 

•  doświadczenie zawodowe zdobywane jeszcze w trakcie studiów. 

Poszukując pracy w zawodach technicznych należy wziąć pod uwagę , że dla pracodawców liczy się 

przede wszystkim wiedza specjalistyczna, która zresztą jest sprawdzana w czasie rozmowy z 

fachowcami w określonych dziedzinach. Pracodawcy przyjmujący absolwentów na kandydatów do 

pracy zwracają szczególną uwagę nie tylko na wykształcenie zawodowe, solidną wiedzę kandydata, 

znajomość języków obcych (jeden nie zawsze wystarcza) lecz również znajomość konkretnych 

programów komputerowych (np. znajomość zaawansowanego oprogramowania CAD, itp.), Ważne 

jest gdzie były odbyte praktyki, oraz dodatkowe umiejętności i zainteresowania kandydata do pracy. 

Współczesny absolwent starający się o pracę, musi już podczas rekrutacji przekonać swojego 

potencjalnego pracodawcę, że jest właściwym i pod każdym względem odpowiednim kandydatem. 

Obecnie pracownik stanowi wizytówkę firmy na zewnątrz. Pracodawcy zwracają również uwagę na 

wygląd zewnętrzny potencjalnego kandydata do pracy. Sprostanie wymaganiom pracodawców 

zobowiązuje młodych ludzi aby jak najwcześniej zdobywali wiedzę na temat rynku pracy i jego 

wymogów. Pożądane jest dokształcanie się zgodnie z obserwowanymi tendencjami. Doskonalenie 

swoich umiejętności interpersonalnych poprzez udział w organizacjach i stowarzyszeniach to 

kolejny atut w walce o pracę. Ważna jest również realna ocena własnych możliwości. Idealny 

kandydat do pracy, potrafi profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne. Jest 

przygotowany do rozmowy z pracodawcą, zna swoje atuty i „naprawdę” chce pracować. 

Przeczytajcie powyższy temat lekcji i wydrukujcie oraz wklejcie notatkę do zeszytu. 

 

 

 



 

 

 

 

 


