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Profesjonalne kompetencje absolwentów 
kierunku: zdrowie publiczne a rynek instytucji 

obszaru zdrowia publicznego

Wprowadzenie

Określenie i badanie kompetencji nowej profesji - specjalisty zdrowia pu
blicznego - staje się ważnym zagadnieniem związanym z dostosowaniem proce
su kształcenia do wymagań nowo tworzącego się rynku pracy. Również 
w instytucjach obszaru zdrowia publicznego akcentowana jest silnie rola kom
petencji pracowników. Wysoko wykwalifikowana kadra to jeden z warunków 
prawidłowego funkcjonowania tych instytucji na coraz bardziej konkurencyj
nym rynku usług. Bez rozumienia fenomenu współczesnego, dynamicznie 
zmieniającego się rynku, nie sposób zrozumieć wagi zagadnienia dotyczącego 
monitorowania i rozwijania kompetencji zawodowych pracowników. Instytucje 
obszaru zdrowia publicznego nie są zawieszone w próżni, poza rynkiem 
> wszystkimi zjawiskami ekonomicznymi i społecznymi, których doświadczają 
organizacje typu przedsiębiorstwo. Można nawet stwierdzić, że - w odróżnieniu 
°d tych ostatnich - są w trudniejszej sytuacji, bo podlegają dodatkowemu „ci
śnieniu”. Z jednej strony, są zobowiązane do spełniania swoistego rodzaju misji 
społecznej - ochrony i leczenia ludzi w celu poprawy ich zdrowia i jakości ży
cia. Z drugiej zaś, podobnie jak każde przedsiębiorstwo, muszą reagować na 
otoczenie rynkowe, w którym się znajdują mimo że ich „produktem” często nie 
jest dobro materialne, lub są organizacjami „non-profit”. 

Celem niniejszego tekstu jest pokazanie wpływu sytuacji, w jakiej funkcjo
nują instytucje obszaru zdrowia publicznego na stawiane wymagania i oczeki
wania wobec kompetencji absolwentów kierunku: zdrowie publiczne. 

Na wstępie zaprezentowane są różne podejścia w rozumieniu i badaniu kom
petencji, ze szczególnym skoncentrowaniem się na specyfice dotyczącej zdro
wia publicznego. 
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Następnie scharakteryzowana jest sytuacja instytucji zdrowia publicznego 
w kontekście zmieniającego się otoczenia. 

Na zakończenie akcentuje się specyficzne cechy absolwentów kierunku: 
zdrowie publiczne, jako profesjonalisty przygotowanego do podjęcia wyzwań 
związanych z trudną sytuacją, w jakiej funkcjonują obecnie instytucje zdrowia 
publicznego w Polsce. 

Rozumienie kompetencji zawodowych

Zakres pojęciowy dotyczący rozumienia kompetencji zawodowych jest sze
roki. Nie ma tu jednoznacznie sprecyzowanej definicji. Najbardziej rozpo
wszechnionym rozumieniem jest traktowanie kompetencji jako wewnętrznej 
struktury jednostki, na którą składają się jej zdolności, umiejętności, wiedza 
oraz cechy indywidualne. 

W teoriach dotyczących zachowania w organizacji panuje również dość duża 
dowolność w rozumieniu pojęcia kompetencji zawodowych, ich mierzeniu 
i ocenianiu. 

Odwołując się do etymologii tego pojęcia, należy wyjaśnić, iż w języku ła
cińskim competentio oznacza „uprawnienia do działania, określony zakres wie
dzy, umiejętności, odpowiedzialność” (Tokarski 1980). Najważniejszą kwestią 
jest rozstrzygnięcie, czym są kompetencje zawodowe w odróżnieniu od innych 
cech jednostki. W ocenach pracowniczych wykorzystuje się charakterystyki in
dywidualne, czyli zdolności i cechy osobowości pracownika, które tworzą tzw. 
profil jednostki, czyli to, co ją odróżnia od innych i wyjaśnia zmienność jej za
chowań. Przy takim ujęciu kompetencja rozumiana jest jako zdolność, która 
niekoniecznie musi się przejawiać w określonym zachowaniu, prowadzącym do 
osiągnięcia oczekiwanego wyniku. W takim znaczeniu kompetencje są różne od 
obserwowalnego zachowania lub działania, niezależnie od sytuacji. Tak rozu
miane kompetencje nie dają gwarancji efektywnego działania. Ktoś może posia
dać potrzebne kompetencje, ale nie zrealizuje określonego działania z powodu 
zewnętrznych, sytuacyjnych barier. Aby kompetencje mogły się przejawić 
w określonym działaniu i sytuacji, obok zdolności i cech potrzebna jest tzw. 
wewnętrzna motywacja do działania. Jak widać, powyższe definiowanie kom
petencji nie jest zadowalające. Poniżej prezentowane są inne podejścia odnoszą
ce się do badania profesjonalnych kompetencji. 

Kane (za: Biesma i in. 2002) definiuje kompetencje profesjonalne jako sto
pień, w jakim jednostka może zastosować swoją wiedzę i zdolności w działa
niach związanych z jej profesjonalną aktywnością. Norman (za: Biesma i in. 
2002) proponuje definiowanie i mierzenie kompetencji w trzech wymiarach: 
„wiedzieć-móc-zrobić”. Wiedza jest tu warunkiem koniecznym, ale niewystar
czającym. „Możność” to zdolność zrobienia czegoś w warunkach sztucznych 
w czasie obserwacji. Natomiast „zrobienie” odnosi się do działania w codzien
nej rutynowej praktyce w naturalnych warunkach zawodowych, bez obserwacji.  
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Kompetencja nie jest jednak prostą sumą zdolności, umiejętności czy też cech 
osobowości. Mirable (za: Biesma i in. 2002) uważa, że kompetencja to wiedza, 
umiejętności i zdolności, które składają się na osiąganie wyższego niż średni 
Poziom wyników w pracy. Według Montmollina (za: Levy-Leboyer 1997) kom
petencje to „ustalone zasoby wiedzy i umiejętności typowych zachowań, znajo
mość standardowych procedur, określony sposób rozumowania, które można 
zastosować w danej sytuacji, praktyce, bez potrzeby nowego uczenia się”. Tutaj 
zwraca uwagę fakt rozumienia kompetencji jako stałej, niezmieniającej się ce
chy jednostki. Indywidualne zdolności mają mniejsze znaczenie, gdy czynność 
jest zautomatyzowana. Natomiast gdy zadanie nie ma rutynowego charakteru 
1 cechuje je zmienność, ważności nabierają indywidualne zdolności poznawcze 
jednostki. 

W definicjach z ostatniej dekady akcent wyraźnie przenosi się na kontekst, 
w którym przejawiane są kompetencje, choć i w tych cytowanych powyżej jest 
Pośrednie odniesienie do miejsca i stanowiska pracy. W tych definicjach kom
petencje pracowników silnie odnoszą się do misji organizacji, jej zadań oraz jej 
otoczenia. Tutaj wiedza, zdolności i umiejętności, cechy indywidualne tworzące 
kompetencje zawodowe dotyczą określonego fragmentu rzeczywistości, w któ- 
rej funkcjonuje organizacja oraz wymagania danego stanowiska pracy i pełnio
nej roli zawodowej. To stwierdzenie ma daleko idące konsekwencje dla rozu
mienia roli kompetencji w polityce personalnej organizacji. Powinno się to rów
nież przekładać na kształtowanie programów dydaktycznych w instytucjach 
edukacyjnych, kształcących profesjonalistów. Stanowi to duże wyzwanie dla 
uczelni i szkół wyższych dotyczące ciągłego monitorowania rynku pracy swoich 
absolwentów. Jest to konieczne w celu odpowiedniego kształcenia i przygoto
wywania kompetentnych absolwentów. Problem ten został rozpoznany i podjęto 
próbę jego rozwiązania w prezentowanym w tej książce projekcie Leonardo da 
Vinci. 

Poniżej zaprezentowane są przykłady takich definicji.
Kompetencje - to zintegrowane wykorzystanie zdolności, cech osobowości, 

a także nabytej wiedzy i umiejętności w celu doprowadzenia do pomyślnego 
wykonania złożonego zadania, działania w ramach misji przedsiębiorstwa. 
Kompetencje to gotowość i zdolność do realizacji określonych zadań w kon
kretnej organizacji. Natomiast kwalifikacje zawodowe są sumą wiedzy teore
tycznej pracownika, popartej jego doświadczeniem zawodowym (Kopertyńska 
2002). Boyatzis (1982) twierdzi, że kompetencje to „cechy, właściwości, które 
Przyczyniają się do skuteczności i/ lub lepszego wyniku w pracy”. Spencer 
1 Spencer (za: Biesma i in. 2002) podkreślają, że kompetencje są to określone 
cechy jednostki, które są wyznacznikiem skuteczności i lepszego wyniku oraz 
osiągnięć w pracy. Według Woodrufe’a (1993), kompetencje odnoszą się do se
rii zachowań, które trzeba umieć wybrać i przejawić tak, aby w skuteczny spo
sób wykonać zadania i misję na danym stanowisku. Kompetencje profesjonalne 
„leżą u podstaw zachowań obserwowanych podczas wykonywania czynności 
zawodowych lub innych działań związanych z pracą zawodową. Kompetencje 
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wyrażają się w zachowaniach, które przyczyniają się do skuteczności zawodo
wej na zajmowanym stanowisku (Levy-Leboyer 1997).

Podsumowując zatem ten krótki przegląd definicji profesjonalnych kompe
tencji, można powiedzieć, iż:

1. Kompetencje stanowią pomost, z jednej strony, między zadaniami do wy
konania i oczekiwanymi działaniami a z drugiej strony - cechami, zdolno
ściami indywidualnymi niezbędnymi do osiągnięcia zadowalających re
zultatów.

2. Kompetencje to zbiór umiejętności, które opanowuje się lepiej, niż inne 
osoby. W rezultacie, działania i zadania wykonuje się lepiej od innych 
i osiąga lepsze wyniki. Jednostka potrafi wykorzystać w zintegrowany 
sposób swoje zdolności, cechy osobowości i nabytą wiedzę w określonej 
sytuacji w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów w porównaniu 
z rezultatami innych pracowników.

3. Kompetencje zawodowe przejawiają się w konkretnych zachowaniach, 
które są złożone i obserwowalne. Obserwowałność tych zachowań ma 
podstawowe znaczenie dla budowania narzędzi pomiaru tychże kompe
tencji.

4. Kompetencje zawodowe odnoszą się ściśle do kontekstu i misji organiza
cji. Odpowiadają potrzebom i strategii określonej instytucji lub branży 
i nie istnieją w abstrakcyjnej przestrzeni.

5. Kompetencje mają swoją „organizacyjną lokalność”. Każda organizacja 
ma swoją specyfikę, która znajduje swoje odzwierciedlenie w kulturze or
ganizacji i to sprawia, że nawet dwa szpitale o podobnym typie referen- 
cyjności, statusie prawnym, liczbie pacjentów i specjalistów, mogą wy
magać innych kompetencji zawodowych od swoich pracowników.

Dla potrzeb tego badania wybrano definicje kompetencji jako zdolności, 
przekonań odnoszących się do wiedzy, indywidualnych cech i umiejętności, któ
re są silnie związane z realizowaniem określonego działania zawodowego. Takie 
rozumienie kompetencji przyjęto w realizacji projektu Leonardo da Vinci 
w badaniu oczekiwań pracodawców wobec kompetencji absolwentów kierunku: 
zdrowie publiczne. Natomiast w badaniu samooceny kompetencji absolwentów 
tegoż kierunku założono, że stopień, w jakim są oni przekonani o posiadanej 
przez siebie wiedzy, zdolnościach, umiejętnościach przejawienia określonego 
zawodowego działania, jest odzwierciedleniem tej samooceny.

Kompetencje profesjonalne w zdrowiu publicznym

Listy kompetencji zawodowych tworzone dla organizacji obszaru zdrowia 
publicznego nie są luźnym spisem, lecz odnoszą się ściśle do rzeczywistości, 
w jakiej ona funkcjonuje. Poszczególne kompetencje organizuje się w określone 
podgrupy według ustalonych kryteriów odpowiadających misji, specyfice i po
trzebom kadrowym danej organizacji. Fakt tworzenia list kompetencji zawodo
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wych w odniesieniu do konkretnej instytucji wyjaśnia tak dużą ilość i różnorod
ność takich list opracowywanych na potrzeby konkretnych stanowisk w danej 
organizacji. Jednak pojedyncze kompetencje łączą się w bardziej ogólne katego
rie. Jest to kategoria kompetencji genetycznych, która odnosi się do indywidual
nych zdolności poznawczych i intelektualnych, kategoria kompetencji społecz
nych, związana z zachowaniami społecznymi jednostki oraz kategoria kompe
tencji specyficznych, czyli kompetencji specjalistycznych związanych z daną 
dziedziną, obszarem nauki (Biesma i in. 2002). Zarówno kompetencje gene
tyczne, jak i społeczne są przydatne i wykorzystywane w większości instytucji 
działających w obszarze „usług dla innych” (human services), czyli również in
stytucji obszaru zdrowia publicznego, i mają charakter uniwersalny. Natomiast 
tzw. kompetencje specyficzne są wymagane w różnym stopniu, ze względu na 
misję i kulturę danej organizacji, oraz są ściśle przypisane do określonego sta
nowiska pracy.

Ze względu na ogromne zróżnicowanie specjalności w obrębie zdrowia pu
blicznego nie jest możliwe jednoznaczne określenie kompetencji wymaganych 
w tym obszarze. Jednakże specjalista zdrowia publicznego, zgodnie z definicją 
Światowej Organizacji Zdrowia, powinien stosować teorię w praktyce, budować 
relacje między politykami i społeczeństwem oraz wdrażać wyniki badań do 
rozwiązywania rzeczywistych problemów zdrowotnych. Tworzy to pewnego 
rodzaju podstawę do określenia specyfiki tej profesji. Interesującą propozycją 
wyodrębnienia podstawowych kompetencji w zdrowiu publicznym jest wyko
rzystanie celów określonych w publikacji ŚOZ „Zdrowie dla wszystkich” do 
określenia wymaganych kompetencji specjalistów zdrowia publicznego, 
w szczególności edukatorów zdrowia, specjalistów ds. polityki zdrowotnej oraz 
ekspertów w zdrowiu środowiskowym (za: Biesma i in. 2002).

Współczesny rynek instytucji obszaru zdrowia publicznego 
wyznacznikiem kompetencji ich pracowników

Współczesny rynek należy postrzegać w kategoriach paradoksu, sprzeczno
ści pomiędzy dwiema tendencjami, działaniami. Każda firma, czy to produkcyj
na, czy też usługowa, aby utrzymać się na rynku, zmuszona jest do ciągłego do
skonalenia swoich technologii, jakości świadczonych usług. Sytuacja ta jest bar
dziej wyrazista w organizacjach wypracowujących zysk, ale istnieje również 
w instytucjach określanych mianem organizacji „non-profit”, które w sensie 
ekonomicznym nie są nastawione na wypracowywanie i gromadzenie zysku. 
Takimi instytucjami jest wiele organizacji obszaru zdrowia publicznego. Zjawi
sko zwiększenia złożoności rzeczywistości, na poziomie jednostki oraz społe
czeństwa, jest logiczną konsekwencją przekształcenia się społeczeństw ludzkich 
w tzw. społeczeństwa postindustrialne (Goodman 1997). Ich podstawowym ce
lem jest wytwarzanie informacji i usług, a nie dóbr materialnych. Produkcja in
formacji przy zastosowaniu najnowszych technologii przekazu jest tak dyna
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miczna, iż wyzwala zjawiska na dużą skalę, czego przykładem jest zjawisko 
globalizacji. Wielość informacji i ich dynamiczny przepływ na skalę światową 
sprawia, że każda współczesna organizacja funkcjonuje w warunkach niezwykle 
dynamicznego otoczenia rynkowego. Paradoksalnie, ta organizacja, która zaak
ceptuje nieuchronność istnienia na zewnątrz tego względnego chaosu, ma więk
szą szansę utrzymać się na rynku i egzystować w miarę stabilnie. Natomiast 
firmy działające schematycznie postępują w sposób bardziej doraźny, co wresz
cie może doprowadzić do ich „zmęczenia” i w rezultacie - eliminacji z rynku.

Pogląd dotyczący złożoności zmienności we współczesnej organizacji repre
zentuje już bardzo wielu praktyków i teoretyków. Charles Handy stwierdził 
w swej książce o teorii organizacji, iż „kończący się wiek (XX) jest czasem pa
radoksów, dotyczących inteligencji, pracy, produktywności, czasu, bogatych 
organizacji, jednostki” (Karpowicz 2001). Zjawisko paradoksu w organizacji 
destabilizuje dotychczasowy układ na poziomie zarówno struktury, jak i stosun
ków międzyludzkich. Wywołuje również pewne napięcie w firmie, spowodowa
ne chociażby zapowiedzią zmiany, sytuacją konfliktu interesów, czy też obawą 
przed innowacją. De Witt i Meyer (za: Wawrzyniak 2001) doszukali się feno
menu paradoksu w 10 obszarach zarządzania strategicznego w organizacji for
malnej (patrz tab. 1).

Tabela 1

Dziesięć paradoksów zarządzania strategicznego we współczesnej organizacji według 
de Wita i Meyera (za: Wawrzyniak 2001)

Obszar zarządzania 
strategicznego Paradoks Perspektywy

1 Myślenie strategiczne
Logika vs. 

kreatywność
Myślenie racjonalne vs. 
myślenie syntetyzujące

2 Budowanie strategii
Wyrozumowane vs. 

wyłaniające się
Planowanie vs. 
systemowość

3 Zmiana strategiczna
Rewolucja vs. 

ewolucja
Nieciągłość zmiany vs. 

ciągłość zmiany

4 Strategia biznesu
Rynek vs. 

zasoby

Koncentrowanie się na otoczeniu vs. 
koncentrowanie się na wnętrzu 

organizacji

5 Strategia korporacji
Odpowiedzialność vs. 

synergia
Portfolio vs. 

generyczne kompetencje

6
Strategia relacji 
organizacyjnych

Konkurencja vs. 
kooperacja

Organizacja dyskretna vs. 
organizacja przejrzysta

7 Kontekst przemysłu
Zgodność vs. 

wybór
Ewolucja przemysłu vs. 
kreowanie przemysłu

8 Kontekst organizacyjny
Sterowanie vs. 

„chaos”
Przywództwo organizacyjne vs. 

organizacyjna dynamika

9
Kontekst 

międzynarodowy
Globalizacja vs. 

lokalizm
Globalna konwergencja vs. 

międzynarodowa różnorodność

10 Priorytety organizacyjne
Zyskowność vs. 

odpowiedzialność społeczna
Akcjonariusze vs. 
grupy interesów
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Większość opisanych powyżej paradoksów dotyczy również obszaru instytu
cji zdrowia publicznego. Na przykład dziesiąty paradoks odnosi się do szpitali 
w Polsce. Tego typu organizacje obecnie są w sytuacji poważnego dylematu: 
czy nastawić się na zysk, czy jednak pamiętać o misji społecznej i wiążącej się 
z tym odpowiedzialności? Paradoks trzeci, rewolucja versus ewolucja, dotyczy 
decyzji czy na poziomie strategicznym dokonywać zmian radykalnie, skokowo, 
■gnorując zachowanie ciągłości zmiany i tym samym narażając się w ten sposób 
na duże niezadowolenie ze strony pracowników, czy też zachowywać się ewo
lucyjnie, stopniowo wprowadzając określone zmiany, zwiększając prawdopodo
bieństwo osłabienia pozycji na rynku?

Również interesujące jest zagadnienie myślenia strategicznego w instytu
cjach obszaru zdrowia publicznego, a dotyczące paradoksu pierwszego. Jaki ro
dzaj myślenia strategicznego jest optymalny: czy logiczny, czy też kreatywny 
sposób rozwiązywania problemów?

Sprawne funkcjonowanie organizacji w sytuacji powyższych paradoksów nie 
polega na wykluczeniu jednej z dwóch tendencji. Nie jest to sytuacja wyboru 
(„albo-albo”), lecz działanie, funkcjonowanie w warunkach jednoczesności, 
przy zaakceptowaniu względnego chaosu otoczenia. Dotyczy to zarówno mene
dżerów, jak i pracowników. Funkcjonowanie w firmie i zarządzanie nią jest 
sztuką umiejętnego balansowania pomiędzy tymi sprzecznymi z pozoru wyma
ganiami. Jest to tylko możliwe w takiej organizacji, którą cechuje (Henzel- 
-Korzeniowska 2003):

• ekspansywne zachowanie;
• konsekwentne zorientowanie na klienta;
• silna innowacyjność i szybki proces wdrażania nowości;
• silna orientacja na zadowalające zyski; solidne bilansowanie i finansowa

nie;
• orientacja na kompetentnych pracowników.
Większość powyższych cech można przypisać również instytucjom obszaru 

zdrowia publicznego. Organizacje te na pewno muszą być coraz bardziej eks
pansywne i konsekwentnie zorientowane na klienta/pacjenta. Nie bez znaczenia 
dla ich rozwoju będzie wdrażanie różnego rodzaju innowacji (systemy infor
matyczne, nowe technologie). W warunkach braku kontynuacji i ciągłego za
mieszania w zdrowotnej polityce społecznej w Polsce, organizacje muszą kon
centrować się zarówno na liczeniu kosztów i przestrzegać zasad solidnego ra
chunku ekonomicznego, jak również na realizowaniu i rozwijaniu strategii 
Przetrwania i rozwoju w warunkach chaosu otoczenia. Nie ulega wątpliwości, iż 
Polityka personalna musi być jeszcze bardziej zorientowana na pracowników 
2 wysoko rozwiniętymi profesjonalnymi kompetencjami. Tak więc kluczem do 
sukcesu organizacji są jej ludzie. „Kapitał ludzki jest niewidocznym źródłem 
widocznej efektywności” (Bratnicki, Cisło 2000). To oni, a ściślej, ich zdolności 
Przejawiania profesjonalnych kompetencji, są podstawowym sposobem radzenia 
sobie z paradoksami. Dbałość o ciągły rozwój zawodowy pracowników jest wa
runkiem koniecznym do utrzymania firmy na wysokim poziomie konkurencyj
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ności bez naruszania etycznego aspektu jej działalności. To właśnie dzięki lu
dziom może dokonywać się tzw. transfer wiedzy, co zwiększa konkurencyjność 
organizacji na rynku. To współczesne podejście, które pojawiło się z początkiem 
lat 90. XX wieku, charakteryzuje się dwiema zasadniczymi cechami. Po pierw
sze, zwiększoną troską o pracowników i ich potrzeby w pracy. W praktyce 
oznacza to racjonalne i usystematyzowane pozyskiwanie oraz zachowanie zaso
bów ludzkich, aby zapewnić firmie stały dopływ pracowników i dać im możli
wość optymalnego rozwoju. Po drugie, przeniesieniem uwagi zarządzających 
personelem z wyników działań na transfer informacji i ich kreatywne zastoso
wanie, co prowadzi do rozwijania nowych kompetencji. Najogólniej mówiąc, 
polega to na przejściu od zarządzania kadrami do zarządzania wiedzą. Od ste
rowania ludźmi do korzystania z ich możliwości intelektualnych, zdolności 
i kompetencji zawodowych. Jest to tzw. reguła transferu wiedzy (rys. 1).

Rys. 1. Reguła transferu wiedzy

Poszukiwanie, dostęp do informacji, właściwy jej przepływ na poziomie or
ganizacji prowadzą do budowania wiedzy, która przy polityce personalnej, 
wzmacniającej kreatywność pracowników, wpływa na wzrost poczucia ich au
tonomii osobistej i poszukiwanie nowych informacji. W związku z tym proce
sem pojawiają się nowe określenia współczesnej organizacji w tym, na przykład, 
organizacja samoucząca się, organizacja inteligentna. Odpowiednie zarządza
nie informacją buduje potencjał oparty na wiedzy i kreatywności pracowników. 
Proces ten zwiększa poczucie odpowiedzialności i zaangażowania. To przejście 
w zarządzaniu ludźmi z zachowań na zarządzanie ich wiedzą przynosi bardzo 
dobry efekt psychologiczny. Pracownicy odczuwają zdecydowanie więcej auto
nomii osobistej nierozłącznie związanej z ich kreatywnością co przekłada się na 
rozwijanie ich nowych, profesjonalnych kompetencji. Okoliczności te sprawiają 
że wzmacnia się potencjał organizacji funkcjonującej we współczesnym rynku 
obszaru zdrowia publicznego. Kompetencje te odpowiadają wymaganiom sta
wianym przez względny chaos otoczenia, czyli zmienność i złożoność sytuacji, 
a także pozorną paradoksalność zadań.
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Magister zdrowia publicznego jako profesjonalista?

Kompetencje i obowiązki zawodowe określają rolę profesjonalną pracowni
ka- Absolwent kierunku: zdrowie publiczne, podejmując pracę, powinien być 
wyposażony w takie zdolności i wiedzę, które będą budować kompetencje 
zgodnie z misją, zadaniami jego organizacji. Kompetencje te powinny być pod
stawą składającą się na możliwość wykonywania swojej roli zawodowej profe
sjonalnie.

Profesjonalista ma wysoką pozycję w grupie pracowników, ale jednocześnie 
stawia mu się wyższe i bardziej kompleksowe wymagania. Przy pełnieniu roli 
Profesjonalisty pojawia się konieczność nauczenia, przyswojenia bardzo kon
kretnych i złożonych zachowań, zwyczajów, określonego specjalistycznego ję- 
zyka, a nawet zachowań niewerbalnych. Tak więc rola profesjonalisty to skom
plikowany repertuar zachowań. Z drugiej zaś strony, immanentną cechą ról pro
fesjonalistów jest fakt posiadania sporej ilości przywilejów, prestiżu, material
nych i pozamaterialnych gratyfikacji. Nie bez powodu obserwuje się w społe
czeństwach wysoko uprzemysłowionych silny trend do „profesjonalizacji” oraz 
tendencję do umacniania elitarności tradycyjnych już profesji, takich jak: lekarz, 
Psycholog, prawnik, architekt. Zjawisko stratyfikacji społecznej wyjaśnia powo
dy tendencji profesjonalizacji zawodu. Profesjonalizacja przynosi większe do
chody, wyższy prestiż, większą autonomię w pracy oraz zabezpiecza dość sku
tecznie przed konkurencją (Goodman 1997). Wymierny charakter powyższych 
gratyfikacji, jakie się ma z powodu pełnienia roli profesjonalisty, tłumaczą dą
żenia „nieprofesjonalistów” do profesjonalizacji swoich zawodów.

Dyskusja nad zakresem pojęcia profesjonalista ma w literaturze przedmiotu 
swoją długą tradycję. W jednej z najstarszych propozycji, z roku 1915, Flexner 
(za: Włodarczyk 1996) podaję listę cech, jakimi powinien się charakteryzować 
Profesjonalista. Oto niektóre z nich:

- intelektualny charakter działań,
- wykonywanie czynności zgodnie z rzetelną wiedzą uzyskaną dzięki proce

sowi kształcenia,
- działania mające odniesienie praktyczne,
- uwzględnienie w działaniach umiejętności technicznych, nabytych w pro

cesie kształcenia,
- skupienie w silnej organizacji zawodowej, stowarzyszeniu,
- altruizm w działaniu i troska o maksymalizację dobra społecznego.
Wzbogaceniem powyższej propozycji mogą być założenia dotyczące rozu

mienia pojęcia profesjonalistów, które proponują March i Simon (1958). We
dług nich, członkowie profesji mają podobne, jeżeli nie identyczne postrzeganie 
wartości i doświadczenia zawodowe; wymagania pracy wobec każdego przed
stawiciela danej „profesji” są bardzo podobne do zadań pracy stawianych wobec 
innych przedstawicieli tej „profesji” w innych organizacjach; członkowie profe- 
SJ> kierują się własnymi standardami i etykami.
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We współczesnych organizacjach profesjonaliści wyróżniają się od innych 
pracowników następującymi cechami:

- identyfikują się bardziej z własną rolą zawodową niż z organizacją;
- starają się jak najpełniej wykorzystać własne możliwości twórcze i indy

widualne;
- utrzymują dystans do polityki organizacji;
- potrafią uzyskać komfort intelektualny w interdyscyplinarnych grupach 

zadaniowych;
- mają silną potrzebę permanentnego doskonalenia własnych umiejętności 

i poszerzania wiedzy;
- najlepiej czująsię w organizacji dynamicznej i zdecentralizowanej.
Zawody profesjonalistów są kategoryzowane na kontinuum prestiżu społecz

nego: od wysokiego poprzez średni aż po niski (Jary i Jary 1991). Prestiż jest 
tutaj rozumiany klasycznie, jako społeczne poważanie jednostki, przypisywanie 
jej „honoru społecznego”, szacunku, uznania. Wysokim prestiżem cieszą się 
profesje medyczne (lekarze), prawnicze, duchowieństwo, nauczyciele akade
miccy. Ich główne przywileje to: korzystanie z autonomii w pracy, cieszenie się 
szacunkiem publicznym niższych warstw społecznych i często wysokie docho
dy. Oprócz uprawnień o charakterze formalnym profesjonaliści sami niejako 
wyznaczają sobie (lub nie) prawo do wykonywania zawodu. Prawo jest wzmoc
nione o przynależność do profesjonalnych stowarzyszeń, których cel stanowi 
kontrola, czy profesjonalista przestrzega kodeksu etycznego, czy też nie.

Wyniki przeprowadzonych w badaniach oczekiwań pracodawców instytucji 
obszaru zdrowia publicznego, wskazujące na wysoko cenione kompetencje 
związane z samodzielnością, interdyscyplinarnym podejściem do rozwiązywa
nia problemów zdrowotnych, altruizmem w działaniu i troską o dobro społecz
ne, upoważniają do stwierdzenia, że specjalista zdrowia publicznego w nieodle
głym czasie będzie spełniał wszystkie omawiane powyżej kryteria profesjonali
sty. Magister kierunku: zdrowie publiczne jako przedstawiciel nowej profesji na 
rynku pracy będzie podlegać procesowi profesjonalizacji.
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