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Jak zostać 
utalentowanym 
inżynierem?inżynierem?

mgr Marta Sosnowska



Dlaczego inżynieria jest 
ważna?

Ważnym pozostaje fakt, że kierunki inżynierskie odnoszą się 
do tych dziedzin, które stanowią siłę napędową 
współczesnego świata – wpisują się w ideę postępu 
technicznego i technologicznego, kreowania innowacyjnych technicznego i technologicznego, kreowania innowacyjnych 
rozwiązań, odpowiadania na potrzeby 
człowieka, przemysłu, nauki. 

Wiedza inżynierska związana jest z zawodami, na które 
zapotrzebowanie będzie wzrastało, są to zawody 
przyszłości.

Dlatego też przed absolwentami kierunków inżynierskich 
roztacza się wachlarz szerokich możliwości zawodowych.

Jak więc zostać dobrym, utalentowanym inżynierem?



Gdzie można kształcić się w
zawodach inżynierskich?

Zachęcam do przejrzenia danych w bazie 
POLON:
https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestr
y/szkolnictwo?execution=e1s1



Kim jest inżynier?

osoba mająca wyższe wykształcenie techniczne; 
Jest to tytuł nadawany absolwentom wyższych uczelni technicznych
-> tytuł inżynierski;



Kim jest osoba utalentowana?

Ile procent osób uważa siebie za talent? 



Kim jest osoba utalentowana?

86%86%
Wyobraź sobie, że……9 na 10 mijanych przez Ciebie na korytarzu pracowników 
myśli o sobie, że powinno być uznawanych przez firmę za talent.



Kim jest osoba utalentowana?

TALENT
jest to osoba, która z racji 
posiadanych kompetencji 
oraz motywacji do ich oraz motywacji do ich 
ciągłego rozwijania 
i korzystania z nich, jest 
istotna dla organizacji.



Utalentowany inżynier!
Narysuj, napisz kim jest i dokąd zmierza?1. Jakimi supermocami dysponujesz?

2. Jak z nich korzystasz?
3. Czy są to kompetencje przyszłości w wymarzonym 

dla Ciebie zawodzie?
4. Czy takich kompetencji poszukują pracodawcy?
5. Co możesz im zaoferować?

Ty jako superutalentowany bohater!

5. Co możesz im zaoferować?
6. Nad czym jeszcze musisz popracować?
7. Jak to zrobisz?



Kogo szukają 
pracodawcy?

XX Targi INŻYNIER NA RYNKU PRACY. 

Kogo szukają pracodawcy?Kogo szukają pracodawcy?

• https://www.youtube.com/watch?v=l-
GzX5ntAX8

• Czas: 8 minut.



Gdzie szukać pracy?

Gdzie rozpoczyna Pan/ Pani
poszukiwanie ogłoszeń rekrutacyjnych?

Portale pracy 57%

Sieć kontaktów, media 
społecznościowe 14%

Źródło: Hays Poland, Źródła ofert pracy
2019

społecznościowe 14%

Firmy rekrutacyjne 12%

Bezpośredni kontakt z firmą 10%

Rodzina i znajomi 4%

Targi pracy 2%

Wydarzenia branżowe 1%



Zapotrzebowanie na inżynierów budownictwa



Zapotrzebowanie na inżynierów elektryków i energetyków



Zapotrzebowanie na inżynierów inżynierii
środowiska



Zapotrzebowanie na inżynierów
mechaników



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, 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 zrównoważone

• 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 nadwyżkowe

• 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. 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)



TOP 10 kompetencji 
przyszłości inżyniera (2030 r.) 
Wg Future of Jobs Report, World Economic Forum, do 10 kompetencji 
przyszłości inżyniera należą:

1. Uczenie siebie oraz innych
2. Aktywna nauka i słuchanie
3. Współdziałanie3. Współdziałanie
4. Sztuka dedukcji
5. Kompleksowe rozwiązywanie problemów
6. Koordynacja
7. Myślenie logiczne i krytyczne
8. Ocena i podejmowanie decyzji
9. Zarządzanie zasobami finansowymi
10. Zarządzanie zasobami ludzkimi
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie - dane z Wirtualnej Mapy Zawodów i Kwalifikacji za XII 2018 r. (N=2453)



Słabe strony młodych
pracowników zdaniem
pracodawców.



Mocne strony młodych pracowników zdaniem pracodawców.



Wymagane uprawnienia, woj. podlaskie







Warsztat 

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



Czy robot zabierze mi 
pracę? https://willrobotstakemyjob.com/



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

Oliver Wendell Holmes, amerykański pisarz i lekarz.



Dziękuję za uwagę
!!!


