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POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE
WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU.
(CZ. II - ABSOLWENCI)

Wałbrzych, sierpień 2009 r.

I Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów
a) Wykształcenie policealne i średnie zawodowe
Nazwa zawodu

Ilość absolwentów, którzy ukończyli szkołę w
2008 roku

technik informatyk

72

technik mechanik

64

asystent ekonomiczny

42

technik ochrony środowiska

37

organizator usług hotelarskich

37

muzyk

36

inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

32

technik elektronik

32

technik logistyk

26

pracownik ochrony mienia i osób

26

pracownik administracyjny

25

asystent usług pocztowych

25

technik telekomunikacji

25

technik mechatronik

24

kosmetyczka

23

mechanik pojazdów samochodowych

21

organizator usług gastronomicznych

20

technik elektryk

20

Wiodącymi kierunkami wśród szkół policealnych i średnich zawodowych były kierunki
techniczne, takie jak technik informatyk czy technik mechanik, stosunkowo liczną grupą
absolwentów jest także grupa z zawodem asystenta ekonomicznego.
b) Absolwenci szkół wyższych według kierunków
Na terenie powiatu wałbrzyskiego działają obecnie dwie szkoły wyższe, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa oraz Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i
Przedsiębiorczości. Obie placówki w latach 2007/2008 ukończyło łącznie1714 absolwentów.
Spoglądając na tryb nauki na jakim zostały ukończone poszczególne kierunki okazuje się, że
absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w zdecydowanej
większości ukończyli naukę w trybie stacjonarnym ( ok. 75%), natomiast absolwenci Wałbrzyskiej
Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w trybie niestacjonarnym(ok.87%).

Poniższa tabela zawiera zestawienie grup kształcenia, jest to zestawienie łączne co
oznacza że grupy z obu placówek zostały zsumowane :
Nazwa grupy

Absolwenci ogółem

Kobiety

Nauki społeczne, gospodarka i
prawo

721

502

Kształcenie

470

369

Zdrowie i opieka społeczna

150

116

Nauki humanistyczne i sztuka

198

159

Usługi

128

76

Nauka
47
6
Bez wątpienia największą grupą kształcenia była grupa nauk społecznych, gospodarki i
prawa, którą łącznie ukończyło 721 osób. Należy jednocześnie zaznaczyć, że w tej grupie
kształcenia znajduje się największa ilość kobiet wśród absolwentów analizowanych grup
kształcenia, tworzą one także ponad 69% absolwentów tej grupy .
Druga w kolejności znalazła się grupa kształcenie obejmująca w całości kierunki
pedagogiczne. Kolejne grupy kształcenia są zdecydowanie mniejsze. Najmniejszą grupą była grupa
nauka, obejmująca kierunek informatyka i ekonometria, którą ukończyło 47 osób. Po zaledwie
pobieżnej obserwacji można bez trudu zauważyć że kobiety stanowią zdecydowaną większość
absolwentów roku akademickiego 2007/2008.
Jeżeli chodzi o najpopularniejsze kierunki przedstawiają się one następująco:
Kierunek

Absolwenci ogółem

Kobiety

Pedagogika (ogółem)

470

369

Administracja

324

236

Turystyka i Rekreacja

128

76

Fizjoterapia

150

116

Socjologia

145

104

Zarządzanie i Marketing

133

75

Filologia (ogółem)

128

110

Politologia

83

55

Informatyka i Ekonometria

47

6

Finanse i Bankowość

20

20

Towaroznawstwo

16

12

Wiodącymi kierunkami są kierunki humanistyczne, kierunki ścisłe są znacznie mniej
popularne wśród studentów.

Podsumowując, na terenie powiatu wałbrzyskiego większość absolwentów w roku
akademickim 2007/2008 stanowiły kobiety, bo aż ok 71% całości absolwentów z czego większość
ukończyła kierunki humanistyczne. Powszechnie wiadomo że popyt na pracowników posiadających
dyplomy ukończenia studiów o charakterze ścisłym jest wyższy aniżeli po studiach zorientowanych
humanistycznie, z powyższego wynika że większość absolwentów może mieć problem ze
znalezieniem pracy zgodnej z kierunkiem ukończonych studiów, wynika to z przesycenia rynku.
c) Wykształcenie zasadnicze zawodowe
Nazwa zawodu

Ilość absolwentów, którzy ukończyli szkołę w
2008 roku

Kucharz małej gastronomii

47

Sprzedawca

30

Fryzjer

21

Mechanik pojazdów samochodowych

21

Monter instalacji gazowych

18

Monter elektronik

16

Stolarz

13

Cukiernik

11

Elektromechanik pojazdów samochodowych

10

Najliczniejszą grupą absolwentów stanowiły osoby z zawodem kucharza małej
gastronomii, sprzedawcy, fryzjera oraz mechanika pojazdów samochodowych. Najmniejszą grupą
absolwentów stanowili absolwenci z zawodem elektromechanika pojazdów samochodowych.
d) Wykształcenie średnie ogólnokształcące:
W obszar tego wykształcenia wchodzą absolwenci szkół kształcących w zakresie liceów
ogólnokształcących i profilowanych. Jak wynika z zebranych danych w 2008 roku szkoły te
ukończyło 1037 absolwentów.
Jak wynika z powyższych tabel, największa ilość absolwentów szkół średnich
zawodowych to osoby z wykształceniem ekonomicznym i technicznym. W przypadku absolwentów
szkół zawodowych największa ilość absolwentów posiada zawód kucharza małej gastronomii,
sprzedawcy, fryzjera oraz mechanika pojazdów samochodowych.
Największy odsetek ogółu absolwentów w 2008 roku zaobserwowano wśród osób które ukończyły
licea ogólnokształcące oraz licea profilowane.

II Przewidywana liczba absolwentów szkół ponad gimnazjalnych powiatu
wałbrzyskiego w 2009 roku.
a) Absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych:
Nazwa zawodu
Liczba przewidywanych absolwentów w 2009
roku
Technik informatyk

61

Muzyk

56

Technik mechatronik

49

Technik mechanik

47

Technik logistyk

40

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

39

Organizator usług hotelarskich

35

Pracownik ochrony mienia i osób

34

Technik ochrony środowiska

34

Kosmetyczka

33

Manikiurzystka

32

Pracownik administracyjny

31

Fryzjer – technik usług fryzjerskich

30

Asystent ekonomiczny

25

Technik elektronik

25

Organizator usług hotelarskich

24

Technik telekomunikacji

24

Grafik komputerowy

24

Technik teleinformatyk

19

Technik elektryk

19

Asystent usług pocztowych

19

Asystent rachunkowości

14

Masażysta

14

Technik budownictwa

13

Technik technologii ceramicznej

13

Organizator obsługi turystycznej

12

Technik architektury krajobrazu

12

Technik technologii drewna
3
W roku 2009 przewidywanie najliczniejszą grupą zawodową wykształconą przez szkoły
średnie zawodowe oraz szkoły policealne będą technicy informatyki, muzycy, technicy
mechatroniki oraz technicy mechaniki.

b) Absolwenci szkół zasadniczych zawodowych:
Nazwa zawodu

Liczba przewidywanych absolwentów w 2009
roku

Kucharz małej gastronomii

51

Sprzedawca

39

Mechanik pojazdów samochodowych

34

Elektromechanik pojazdów samochodowych

23

Fryzjer

17

Murarz

16

Monter instalacji gazowych

11

Tokarz

10

Ślusarz

9

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

9

Monter elektronik – układy elektroniczne
automatyki przemysłowej

8

Ogrodnik – uprawa warzyw polowych

8

Elektromonter instalacji elektronicznych

7

Lakiernik samochodowy

6

Malarz - tapeciarz

6

Rzeźnik wędliniarz

4

Cukiernik

4

Blacharz samochodowy

3

Jeżeli chodzi o wykształcenie zasadnicze zawodowe, szacunkowo najliczniejszą grupą
absolwentów będą kucharze małej gastronomii, sprzedawcy oraz mechanicy pojazdów
samochodowych.
c) Wykształcenie średnie ogólnokształcące :
Przewidywana liczba absolwentów liceów ogólnokształcących wyniesie 1103 osób i na
podstawie zebranych danych osoby te będą najliczniejszą grupą absolwencką.

