
Wprowadzenie 
 

Projekt badawczy miał na celu określić, w jakim stopniu Wyższa Szkoła 
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (WSB) rozwija wśród studentów 
kwalifikacje i kompetencje wymagane przez pracodawców, niezbędne do 
funkcjonowania na rynku pracy. Projekt objął identyfikację zasobów studentów 
WSB, określenie i zdefiniowanie wymagań pracodawców, a następnie zestawienie 
autodiagnozy absolwentów z profilem kompetencji nakreślonym przez 
pracodawców. 

Badanie to jest szczególnie istotne w obliczu przeobrażeń rynku pracy, 
związanych z procesem globalizacji, rozwojem społeczeństwa wiedzy, zmianami 
ekonomicznymi i demograficznymi, wzrostem znaczenia pracy kreatywnej oraz 
elastycznością zatrudnienia. Czynniki te wpływają na zwiększenie wymagań 
pracodawców względem osób wkraczających na ścieżkę zawodową i generują 
nowy kształt profilu kompetencji pracownika. Oprócz kluczowych kwalifikacji,  
a więc wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, 
bardzo duży nacisk kładzie się na określone kompetencje konieczne do 
realizowania zadań zawodowych. Wśród nich wyróżnić można kompetencje 
miękkie – psychospołeczne, dotyczące cech i umiejętności osobistych, takich  
jak np. umiejętność zarządzania sobą w czasie, automotywacja i dbanie o własny 
rozwój czy umiejętność radzenia sobie ze stresem. Zaliczyć do nich można także 
kompetencje społeczne, wpływające na skuteczność interpersonalną, niezbędną 
podczas wykonywania pracy zespołowej oraz nawiązywania kontaktów z ludźmi. 
Kompetencje twarde natomiast odnoszą się ściśle do realizowanych zadań 
zawodowych. Obejmują zatem obsługę specjalistycznych maszyn i urządzeń, 
obsługę komputera i programów komputerowych czy znajomość języków obcych. 
Można stwierdzić, że coraz więcej kompetencji twardych staje się kompetencjami 
uniwersalnymi, wymaganymi od pracowników. Rozwijanie kompetencji jest zatem 
najlepszą inwestycją we własne zasoby zawodowe. Deficyty w ich zakresie 
uniemożliwiają efektywne realizowanie zadań na stanowisku pracy i przekładają 
się na spadek konkurencyjności na rynku. 

Specjaliści zwracają uwagę na zbyt teoretyczny charakter kształcenia i jego 
oderwanie od praktycznych aspektów wykonywania pracy. U przyczyn takiego 
stanu rzeczy znajduje się brak wiedzy lub zainteresowania potrzebami 
pracodawców i trendami na rynku pracy oraz niedostosowywanie do nich działań 
edukacyjnych uczelni. Koncentracja na rozwijaniu kompetencji, zwiększających 
szanse na zdobycie pracy, powinna być jednym z kluczowych działań uczelni 
wyższych. Umożliwi to studentom i absolwentom skuteczny start w życie 
zawodowe. 

Biorąc po uwagę tendencje na rynku pracy, proponowany projekt badawczy 
pozwolił odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim zakresie Wyższa Szkoła 
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu rozwija wśród studentów kompetencje  
i kwalifikacje wymagane przez pracodawców.  

 
 
 
 
 



Celem projektu badawczego było:  
- zbadanie oczekiwań pracodawców w zakresie kompetencji i kwalifikacji 

studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (WSB); 
- ocena, z perspektywy pracodawców, mocnych i słabych stron obecnych 

kompetencji i kwalifikacji studentów WSB;  
- przygotowanie zaleceń dla studentów w zakresie tego, jakie są 

podstawowe oczekiwania pracodawców i w jaki sposób powinni się 
przygotować do wyjścia na rynek pracy. 

 


