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Czym są kompetencje?

wiedza umiejętności postawa kompetencjekompetencje



„To co za nami, i to co przed 
nami, ma niewielkie znaczenie w 
porównaniu z tym, co jest w nas”porównaniu z tym, co jest w nas”

Oliver Wendell Holmes, amerykański pisarz i lekarz.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie - dane z Wirtualnej Mapy Zawodów i Kwalifikacji za XII 2018 r. (N=2453)



Słabe strony
młodychmłodych
pracowników
zdaniem
pracodawców

Źródło: „Młodzi na rynku pracy pod lupą”



Mocne strony
młodych
pracowników
zdaniem
pracowników
zdaniem
pracodawców

Źródło: „Młodzi na rynku pracy pod lupą”



Wymagane
uprawnienia, 
woj. podlaskie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie - dane z Wirtualnej Mapy Zawodów i Kwalifikacji za XII 2018 r. (N=2453)







Warsztat 

Identyfikacja zarobków w wybranych 
zawodach  z wykorzystaniem Internetu: 
Portal Sedlak&Sedlak.



Jakie czynniki warunkują zmiany na 
rynku pracy?

Instytut Badawczy Uniwersytetu w Phoenix  w raporcie pt. "Future Work Skills 2020” (Umiejętności Zawodowe 
Przyszłości) przewiduje sześć czynników warunkujących zmiany na rynku pracy:

Wzrost długowieczności

Rozwój inteligentnych maszyn i systemów

Zaprogramowany świat

Nowa ekologia mediów

Superstruktury organizacyjne

Globalnie połączony świat



TOP 10 kompetencji przyszłości

Niekonwencjonalne i 
adaptacyjne myślenie Myślenie projektowe Współpraca wirtualna Myślenie 

obliczeniowe

Kompetencje 
międzykulturowe

Inteligencja 
społeczna Transdyscyplinarność

Zarządzanie 
obciążeniem 
kognitywnym

Odkrywanie sensu i 
nadawanie znaczenia

Umiejętność 
korzystania z nowych 

mediów



Ścieżki kariery

• Zachęcam do zajrzenia na 
stronę Ścieżki kariery: 
https://mapakarier.org/path, 
gdzie znajdują się m. in. opisy gdzie znajdują się m. in. opisy 
zawodów przyszłości.



Barometr Zawodów jako narzędzie wspomagające karierę osób 
młodych

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. 
Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe; 
(https://barometrzawodow.pl/

Zawody deficytowe Zawody zrównoważone Zawody nadwyżkoweZawody deficytowe

• zawody, w których w najbliższym 
roku nie powinno być trudności ze 
znalezieniem pracy, gdyż 
zapotrzebowanie pracodawców 
będzie w ich przypadku duże, a 
podaż pracowników chętnych do 
podjęcia zatrudnienia i mających 
odpowiednie kwalifikacje –
niewielka. BRAKUJE TAKICH OSÓB.

• zawody, w których liczba ofert pracy 
będzie zbliżona do liczby osób 
zdolnych i chętnych do podjęcia 
zatrudnienia w danym zawodzie 
(podaż i popyt zrównoważą się).

• zawody, w których znalezienie pracy może 
być trudniejsze ze względu na małe 
zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów 
chętnych do podjęcia pracy i spełniających 
wymagania pracodawców. 

• JEST  NADMIAR TAKICH OSÓB



ZAWODY 
DEFICYTOWE 

W WOJ. 

Prognoza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podlaskim 
w 2021 r.

W WOJ. 
PODLASKIM



Ekonomiści 

stanowią jedyną stanowią jedyną 
grupę zawodów
nadwyżkowych w 
2021 r. w całej 
Polsce i w woj. 
podlaskim.
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Przykładowe zawody 
przyszłości

1. Specjalista z branży IT

2. Biotechnolog

3. Logistyk

4. Inżynier elektrotechnologii

5. Lekarz / Pracownik usług medycznych

6. Trener / Dietetyk

7. Specjalista ds. finansowych / Doradca ds. finansów osobistych

8. Analityk big data / Data scientist

9. Grafik komputerowy

10. Pracownik naukowy (np. matematyka, chemia, fizyka, inżynieria)






