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Rynek pracy
z perspektywy nastolatka
6 lutego 2016 roku odbył się kolejny, trzeci już wykład w ramach IV edycji projektu „Włącz
myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.”
Tym razem zgromadziliśmy się, aby wysłuchać wykładu dr Dariusza Woźniaka z Wydziału Nauk
Społecznych i Zarządzania z Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu. Temat dotyczył rynku
pracy z perspektywy nastolatka. Na samym początku Pan Dariusz Woźniak zaznaczył, że temat ten
jest nam bliski, ze względu na to, że dotyczy nas bezpośrednio, już teraz. Zastanawiamy się nad
wyborem przyszłego zawodu i już niedługo wkroczymy na rynek pracy.
Jak na ekonomistę przystało, Pan Dariusz Woźniak podczas wykładu posługiwał się różnymi
analizami, badaniami zrealizowanymi przez Bilans Kapitału Ludzkiego oraz danymi dotyczącymi
Sądeczan. Była mowa o podaży i popycie na rynku pracy. Wykładowca pytał o nasze odczucia
i poglądy na temat wynagrodzeń, bezrobocia. Zaznaczał, jak ważne jest zastanowienie się, czy po
ukończeniu wybranych przez nas studiów znajdziemy pracę. Szczególnie należy zwrócić uwagę na
zapotrzebowanie na dany zawód w okolicy w jakiej mieszkamy. Przykładowo jeśli ktoś wybierze się
na kierunek taki jak np. pedagogika to powinien liczyć się z tym, że dzieci jest coraz mniej. Trzeba
liczyć się z sytuacją panującą na rynku pracy, aby zminimalizować ryzyko bezrobocia. W dobie
Internetu szybko i łatwo możemy zdobyć dostęp do aktualnych informacji, wyszukując
odpowiednie strony. Wiele osób obwinia o brak pracy system, a nie widzą w tym własnej winy.
Właśnie o tym, że należy mieć to na uwadze uświadamiał nas Pan Dariusz Wożniak w drugiej części
swojego wykładu.
Myślę, że warto było wziąć udział w tym wykładzie, który nie tylko był ciekawy, ale również
poszerzył moją wiedzę na temat mechanizmu działającego na rynku pracy.
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6 lutego br., po dosyć długiej, spowodowanej feriami przerwie, odbył się kolejny wykład z projektu
„Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”. Prelegentem był jeden z wykładowców WSB-NLU
w Nowym Sączu, pan dr Dariusz Woźniak. Głównym tematem tego spotkania był rynek pracy.
Temat rzeka, o którym można opowiadać, rozmawiać, dyskutować i nigdy się nie nudzi, ponieważ
jest to dziedzina, która gwałtownie się zmienia. Ciekawym pomysłem były „pytania do widowni”.
Dotyczyły naszej przyszłości zawodowej, świadomości co do zarobków rodziców i istnienia stron
z prognozami dotyczącymi rynku pracy. Wykład przebiegał sprawnie i był ciekawy. Pod koniec
rozgorzała dyskusja o rynku pracy z akcentem na Sądecczyznę i tutejsze realia związane z pracą.
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