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Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2016

WYDAWNICTWA ZWARTE (książki)

Badanie potrzeb edukacyjnych w kontekście zapotrzebowania rynku pracy : raport / autor 
Maciej Malarski ; recenzent Tomasz Czapla. – Łódź : "FPL", 2013

Zawiera:
Rozdział 1, Kompetencje kształtowane w toku edukacji

 Krajowy standard kwalifikacji zawodowych;
 Programy nauczania w zawodach SPRZEDAWCY, TECHNIKA HANDLOWCA, TECHNIKA EKONOMISTY;
 Kompetencje sprzedażowe (badania);
 Przygotowanie o odbywania praktyk (badania);
 Kompetencje emocjonalne i interpersonalne (sprzedawca, technik handlowiec, technik ekonomista);
 Wiedza produktowa (sprzedawca, technik handlowiec).

Rozdział 2, Kompetencje oczekiwane przez pracodawców
 Przygotowanie uczniów i absolwentów do praktyk/pracy zawodowej wg pracodawców;
 Opinie dotyczące uczniów/absolwentów techników handlowych;
 Opinie dotyczące absolwentów techników ekonomicznych; 
 Kompetencje sprzedażowe;
 Kompetencje emocjonalne i interpersonalne.

Rozdział 3, Literatura fachowa.
Rozdział 4, Luka kompetencyjna.

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103660

BONDYRA Krzysztof, JAGODZIŃSKI Wojciech : Gdzie ci fachowcy? : szkolnictwo zawodowe w Polsce 
wobec potrzeb rynku pracy // W: Zawirowania systemu edukacji : z perspektywy socjologicznych 
warsztatów badawczych / red. nauk. Marta Zahorska Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, cop. 2012. – S. 97-112 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 101715

DANKIEWICZ-PĘZIOŁ Dorota : Przygotowanie uczniów do adekwatnego odbierania zmian na rynku pracy 
jako ważne zadanie szkoły w Polsce i Unii Europejskiej // W: Edukacja a rynek pracy : od procesów 
do efektów kształcenia : praca zbiorowa / red. Ewa Wiśniewska, Małgorzata Jagodzińska, Kinga 
Przybyszewska. – Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. – S. 82-
89

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 102138

Dobre praktyki w zakresie przygotowania do zawodu handlowca/sprzedawcy : rekomendacja /
autorzy Katarzyna Gadomska, Maciej Malarski ; recenzenci Marcin Krokowski, Hubert Malinowski. – Łódź :
"FPL", 2013. – S. 51-72 : Kształcenie praktyczne [współpraca z pracodawcami, kształcenie modułowe, 
kształcenie dualne]

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103662

DUDA Wioleta : Rynek pracy a rynek edukacji, czyli Krajowe Ramy Kwalifikacji w praktyce // W:  
Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / red. Daniel Kukla, Wioleta 
Duda. – Warszawa : "Difin", 2016. – (Engram). –  S. 261-272

Idea Krajowych Ram Kwalifikacji w systemie edukacji. Wsparcie młodzieży w procesie tranzycji, czyli o roli 
doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107131

GWIŻDŻ Olaf : Szkolnictwo zawodowe a wymagania rynku pracy – kontekst regionalny // W: 
Zawirowania systemu edukacji : z perspektywy socjologicznych warsztatów badawczych / red. 
nauk. Marta Zahorska. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego , cop. 2012. – S. 113-
136 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 101715
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JERUSZKA Urszula : Szkolna edukacja zawodowa w aspekcie zatrudnienia // W: Zawód i praca 
w świecie urynkowienia i konkurencji globalnej / red. Stefan M. Kwiatkowski ; Polska Akademia 
Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii 
Eksploatacji, 2012. – (Studia Pedagogiczne ; 65). – S. 217-233

Nabywanie kompetencji jako wymóg współczesnego rynku pracy. Wymagania pracodawców wobec 
kompetencji pracowniczych. Zadania szkół zawodowych. Diagnoza kompetencji absolwentów szkół zawodowych.

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107570, 107272

KABAJ Mieczysław : Projekt programu wdrożenia systemu kształcenia dualnego w Polsce // W: Zawód 
i praca w świecie urynkowienia i konkurencji globalnej / red. Stefan M. Kwiatkowski ; Polska 
Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu 
Technologii Eksploatacji, 2012. – (Studia Pedagogiczne ; 65). – S. 63-94

Główne przesłanki wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego. Wyposażenie techniczne CKP i w 
warsztatach szkolnych – wyniki badań empirycznych. Praktyczna nauka zawodu i zakres stosowania dualnego systemu 
kształcenia w Polsce. Elementy projektu wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107570, 107272

KOŁODZIŃSKA Kamila : Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez edukację zawodową młodzieży na 
przykładzie Ochotniczego Hufca Pracy i Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy // W: 
Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia. T. 2 / pod red. nauk. 
Ewy Musiał i Małgorzaty Bednarskiej. – Kraków : "Impuls" , 2013. – S. 265-281

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103888

Kształcenie zawodowe i ustawiczne : vademecum. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013 – (Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru). – 56-57 : 
Współpraca szkól zawodowych z pracodawcami i uczelniami

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105316

ORSZAŃSKI Leonid : Rozwój krajowego kształcenia zawodowego w kontekście globalizacji: wyzwania, 
priorytety, cele : [Ukraina] // W: Edukacja a rynek pracy : od procesów do efektów kształcenia : 
praca zbiorowa / red. Ewa Wiśniewska, Małgorzata Jagodzińska, Kinga Przybyszewska. – Płock : 
Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. – S. 246-255

Artykuł w języku ukraińskim
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 102138

PRUS Henryk : Zmiany w szkolnictwie zawodowym wobec wymagań rynku pracy : próba oceny 
z perspektywy nauczyciela przedmiotów zawodowych // W: Paradygmaty współczesnej dydaktyki / 
pod red. Lucyny Hurło, Doroty Klus-Stańskiej i Majki Łojko. – Kraków : "Impuls" , 2009. – S. 511-518

Wypożyczalnia Bełchatów: sygn. 30415

WOŹNIAK Ireneusz : Uznawalność dyplomów i świadectw w  krajach Unii Europejskiej // W: Szkoła 
a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. –
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – S. 240-279

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95211
Czytelnia Piotrków:sygn. 94373 W
Wypożyczalnia Bełchatów: sygn. 29595 W
Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 41756; 40015

Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami : przykładowe rozwiązania / Paulina Zaręba
 [i in.]. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. – (Szkoła 
Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru)

Zawiera:
Rozdział 1, Wejście uczniów na rynek pracy z perspektywy krajowej i regionalnej;
Rozdział 2, Integracja działań na rzecz współpracy szkół z pracodawcami;
Rozdział 3, Formy współpracy szkół z pracodawcami;
Rozdział 4, Zakładanie i prowadzenie szkół publicznych przez pracodawców;
Rozdział 5, Przykłady dobrych praktyk w obszarze współpracy szkół z pracodawcami;
Rozdział 6. Rekomendacje dla głównych interesariuszy.

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105320
Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 43272
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ZIÓŁKOWSKA Patrycja, MALARSKI Maciej : Analiza oferty edukacyjnej szkół zawodowych 
w kontekście potrzeb przedsiębiorstw / autorzy Patrycja Ziółkowska, Maciej Malarski ; recenzent 
Piotr Rydzewski. - Łódź : "FPL", 2013. – S. 67-154 : Przygotowanie handlowców do pracy – analiza 
wyników badań [m. in. wymagania pracodawców dotyczące edukacji kandydatów na stanowiska 
handlowe, kluczowe kompetencje i zadania pracowników na stanowiskach handlowych w świetle edukacji 
– analiza opisów stanowisk pracy]; S. 155-177 : Pożądane zachowania oraz cechy handlowców 
[pożądane charakterystyki procesu zakupowego, charakterystyka idealnego handlowca, ocena procesu 
zakupowego realizowanego przez kanał internetowy]

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103657

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AMBROŻY Jerzy : Edukacja a rynek pracy – problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości // Edukacja 
Ustawiczna Dorosłych. – 2012 , [nr] 4 , s. 87-99

BARANIAK Barbara : Edukacja wobec współczesnych problemów pracy // Meritum. – 2009, nr 3, s. 2-
11

Edukacja jako zadanie przygotowania człowieka do pracy. Edukacja w ujęciu strukturalnym przydatnym w 
procesach przygotowania człowieka do pracy: edukacja permanentna, edukacja szkolna, edukacja prozawodowa, 
edukacja zawodowa.

BARTNIK Jerzy :  Rzemiosło Polskie w sprawie reformy systemu kształcenia zawodowego // Pedagogika 
Pracy. – 2009, [nr] 55, s. 91-93

Środowisko pracodawców rzemieślniczych apeluje, by egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, na trwałe wpisały 
się do nowych rozwiązań systemowych kształcenia zawodowego. Dokonane bowiem przed kilku laty zmiany 
strukturalne w szkolnictwie zawodowym nie wpłynęły na poprawę jakości kształcenia zawodowego. 

BAROSIAK Małgorzata : Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej 
drogą do sukcesu na rynku pracy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2014, [nr] 4, s. 125-138

CHOJECKI Jarosław, PIENIĄŻEK Wojciech : Kształtowanie kompetencji społecznych w obecnym systemie 
edukacji zawodowej oraz ich znaczenie dla funkcjonowania młodych ludzi na rynku pracy – raport 
z badań Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży / oprac. Arkadiusz Brzeziński – (Teorie i badania)// Meritum.
– 2011, nr 1, s. 12-20

Owocem ww. badań jest m. in. wyodrębnienie trzech kategorii kompetencji społecznych, określonych 
umownie jako: 
- tradycyjne, tj. sumienność i akuratność (związane z dyscypliną pracy);
- przydatne w gospodarce opartej na wiedzy; 
- interpersonalne przydatne w zawodach usługowych, tj. komunikatywność, asertywność, bycie pomocnym.

CIEPUCHA Elżbieta : Badania rynku pracy wsparciem dla kształcenia zawodowego // Edukacja 
Ustawiczna Dorosłych. – 2012, [nr] 1, s. 93-105 

CIEPUCHA Elżbieta : Partnerstwo w monitorowaniu rynku pracy // Dyrektor Szkoły .-2011 , nr 1 , s. 
79-80, 82 

DELGADO João : Wyzwania dla kształcenia i szkoleń zawodowych w kontekście Strategii Europa 2020 //  
Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2010, [nr] 4, s. 91-97

Strategia Unii Europejskiej. Proces kopenhaski – agenda edukacji zawodowej do roku 2020. Priorytety 
kształcenia zawodowego do 2020 r.

DYBAŚ Magdalena : Nieformalne uwarunkowania rozwoju systemu akumulowania i przenoszenia 
osiągnięć w polskim kształceniu zawodowym i ustawicznym // Kultura i Edukacja. – 2013, nr 4, s. 
111-134

Założenia European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET, Europejskiego systemu 
transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym), a model kształcenia zawodowego. Specyfikacja techniczna 
systemu ECVET i warunki jego wdrażania w kontekście zmian w polskim kształceniu zawodowym i ustawicznym. 
Oczekiwania wobec kształcenia zawodowego i ustawicznego w Polsce.

DRUCZAK Katarzyna : Współpraca szkoły z pracodawcami // Doradca Zawodowy. – 2013, [nr] 2, s. 
45-47

Inicjatywy podejmowane przez szkolnego doradcę zawodowego.
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DZIELNICKA Ewa : Uczeń szkoły zawodowej na praktykach – jak go widzi pracodawca // Doradca 
Zawodowy. – 2012, [nr] 3, s. 12-14

FURMANEK Waldemar : Edukacja zawodowa a rynek pracy : myśli niedokończone // Edukacja 
Ustawiczna Dorosłych. – 2012, [nr] 1, s. 15-20

Szkoła a rynek pracy (wyzwania dla szkolnictwa zawodowego). Kierunki rozwojowe rynku. Od kwalifikacji do 
kompetencji (kompetencje osobowe i zawodowe).

GERLACH Ryszard : Edukacja zawodowa wobec zmiany cywilizacyjnej // Edukacja. – 2011, nr 2, s. 5-
14

Edukacja zawodowa w kontekście zmian w organizacji życia społecznego, gospodarczego i zmian warunków 
życia jednostek.

GÓRNIEWICZ, Józef : Szkolnictwo zawodowe – diagnoza stanu oraz możliwości rozwoju // Wychowanie 
na Co Dzień. – 2012, nr 9, s. 8-10

Artykuł ma charakter raportu, w którym przedstawiono wnioski z projektu badawczego pt. : "Diagnoza 
potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy" realizowanego przez 
Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

GRABOWSKA Arleta : Kształcenie dualne rozwiązaniem dla szkolnictwa zawodowego w Polsce? // 
Doradca Zawodowy. – 2014, [nr] 4, s. 55-58

HAUZIŃSKI Aleksander : Psychologiczne mechanizmy procesu przejścia z edukacji zawodowej do pracy //
Kultura i Edukacja. – 2013, nr 1, s. 169-188 

JERUSZKA Urszula : Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach – realia czy iluzje? // Polityka 
Społeczna. – 2016, nr 9, s. 23-28 

KABAJ Mieczysław : Główne bariery wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce // 
Polityka Społeczna. – 2016, nr 9, s. 15-23

Wpływ systemu edukacji zawodowej na bezrobocie i zatrudnienie młodych. Nieudana rządowa próba 
zwiększenia praktycznej nauki zawodu. Bariera słabej motywacji młodzieży do podjęcia kształcenia zawodowego 
w systemie dualnym oraz bariera braku zintegrowanego systemu finansowania. 

KACZMAREK Maria, KROPKA Jerzy : Planowanie i organizacja kształcenia zawodowego według 
modułowych programów nauczania // Pedagogika Pracy. – 2009, [nr] 54, s. 32-41

Wprowadzone zmiany systemowe reformy kształcenia zawodowego powinny przyczyniać się do poprawy 
jakości kształcenia oraz lepszego przygotowania absolwentów do potrzeb rynku pracy. 

KAMIŃSKA Aleksandra : Przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej w dobie globalizacji // 
Wychowanie na Co Dzień. – 2012, nr 7/8, s. 33-43

Globalne zmiany na rynku pracy. Znaczenie wiedzy i jej wpływ na edukację. Tendencje globalne a dysonanse 
polskiego kształcenia w kontekście przemian rynku pracy.

KASPRZAK Sławomir : Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 
w Warszawie // Meritum. – 2009, nr 3, s. 66-71

KOBUSIŃSKA-LUTY Aniela : Współczesny rynek pracy – pracodawca, pracobiorca i rola szkoły 
w przygotowaniu zawodowym // Doradca Zawodowy. – 2014, [nr] 2, s. 12-16

KULPA-PUCZYŃSKA Aleksandra : Współpraca szkół zawodowych ze środowiskiem biznesu : od teorii do 
dobrej praktyki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2012, [nr] 4, s. 77-86

Współpraca pracodawców z sektorem edukacji – przegląd wybranych wyników badań (m. in. charakter oraz 
formy współpracy).

LINOWSKI Krzysztof : W poszukiwaniu szerszego modelu przygotowania młodzieży do wyzwań dorosłości
[badania] // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2013, [nr] 4, s. 114-131

MIKULSKI Kazimierz : Wybór zawodu w kształceniu zawodowym – prognozowanie cyklu kształcenia na 
potrzeby rynku pracy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, [nr] 4, s. 101-110
 
MONTWIŁŁ Wojciech : Szkoły ZDZ w okresie członkostwa Polski w UE //  Edukacja Ustawiczna 
Dorosłych. – 2009, [nr] 4, 14-18
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MOOS Janusz : O zmianach w edukacji zawodowej // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 11, s. 14-16
O konieczności dostosowania kształcenia w szkole zawodowej do wymagań rynku pracy. 

ORZECHOWSKA Łucja : Oczekiwania i oferta pracodawców // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 2, s. 78-80

PAVLOV, Ûrij Ivanovič : Podejście kompetencyjne w przygotowaniu człowieka do efektywnego 
funkcjonowania we współczesnych warunkach cywilizacyjnych // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr
4/5, s. 7-9

PAWŁOWSKA Monika : Wychowanie do elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy współczesnego 
ucznia i pracownika // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2011, t. 1, s. 66-72

PASIERBEK Elżbieta : Edukacja zawodowa – gorsza forma kształcenia? // Polityka Społeczna. – 2011, 
nr 11/12, s. 22-25

Czy edukacja zawodowa jest dobrą formą kształcenia? Rola szkolnego doradcy zawodowego w edukacji 
zawodowej. Targi pracy w szkole jako przykład dobrych praktyk. 

PIEKIEWICZ Barbara, KOŁODZIEJSKA Katarzyna : Projekty realizowane przez Szkoły i Centrum 
Kształcenia Zawodowego ZDZ w Radomiu // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2012, [nr 3], s. 95-
103

Jakość kształcenia potwierdzona certyfikatami. Podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia
– Projekt „Cel – praca”. Przedsiębiorczość, samodzielność, odpowiedzialność – Projekt „Strumień możliwości”. Przeciw 
wykluczeniu społecznemu – Projekt „Lodołamacze stereotypów II”. Kształcenie w zawodach zielonej gospodarki – 
Projekt „Green Job”.

POPOWICZ Tadeusz : Dobre praktyki dotyczące kształcenia zawodowego w aspekcie transgraniczego 
rynku pracy // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, s. 24-26

ROGALA Wiesław : Rola Centrum Kształcenia Praktycznego w edukacji dla rynku pracy // Meritum. – 
2009, nr 3, s. 59-60 

SKOCZYLAS Katarzyna, BEDNARCZYK Henryk : Inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji 
Zawodowej i Szkoleń  // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2011, nr 1, s. 58-66

SŁAWIŃSKA Katarzyna, SYMELA Krzysztof : Ochrona środowiska w projektach edukacyjnych // Edukacja
Ustawiczna Dorosłych. – 2014, [nr] 3, s. 86-103

GreenPoint w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora metalowego. Edukacja na rzecz zawodów zielonej 
gospodarki. 

SYMELA Krzysztof : Kształcenie w zawodach zielonej gospodarki w podregionie radomskim // Edukacja 
Ustawiczna Dorosłych. – 2013, [nr] 3, s. 74-83

Idea „zielonej gospodarki”. Edukacja na rzecz zawodów zielonej gospodarki – perspektywa krajowa i 
regionalna. Wybrane wyniki badań z udziałem pracodawców podregionu radomskiego – opinie pracodawców o 
przygotowaniu pracowników do gospodarowania odpadami oraz o potrzebie stażu w miejscu pracy, potrzeba nowych 
zawodów związanych z gospodarką odpadami i recyklingiem, zapotrzebowanie na kształcenie w zawodach „zielonej 
gospodarki”. Wybrane wyniki badań z udziałem  szkół  zawodowych – opinie na temat zapotrzebowania na zawody 
„zielonej gospodarki”. 

SYMELA Krzysztof : Rozwój dualnego systemu kształcenia w polskiej przestrzeni szkolnictwa zawodowego
i rynku pracy //  Polityka Społeczna. – 2016, nr 9, s. 10-14
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