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Cel badań 
 
Głównym celem fazy badawczej jest identyfikacja umiejętności miękkich bardziej potrzebnych na 
rynku pracy w 6 krajach europejskich: Belgii, Polsce, Grecji, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. 
 
Przedstawiciele potencjalnych absolwentów uczelni wyższych, pracodawców, takich jak firmy 
prywatne, firmy społeczne, organizacje pozarządowe czy administracja publiczna, zostaną zaproszeni 
do wyrażenia opinii na temat umiejętności miękkich, które są najbardziej pożądane, aby z 
powodzeniem wejść na rynek pracy. 
 
W tym celu faza badawcza spróbuje zidentyfikować następujące kwestie: 
 
1. Nadanie priorytetów najbardziej potrzebnym umiejętnościom i istniejącym lukom. 
 
2. Możliwe rozwiązania lub najlepsze praktyki w dostarczaniu umiejętności miękkich na uczelni. 
 
Wyniki tych badań zostaną zebrane i udostępnione na drugim międzynarodowym spotkaniu w 
Bukareszcie (TM2), gdzie różne uzyskane wyniki zostaną przeanalizowane i omówione wśród 
partnerów projektu. Wynikiem dyskusji będzie internetowy kurs umiejętności miękkich. 
 
Dzięki temu dążymy do spójności między różnymi modułami, które będą składać się na kurs online, 
jednocześnie będziemy gromadzić różnorodne dane wejściowe z różnych perspektyw i krajów, 
zapewniając, że późniejsze treści obejmują kompleksowe i prawdziwe europejskie podejście. 
 
 

Metodologia 
 

W celu osiągnięcia proponowanego celu badawczego w projekcie wykorzystana zostanie 
metodologia „prac w terenie”. 
 
Wyniki tych badań zostaną zebrane i udostępnione na drugim Międzynarodowym Spotkaniu 
(TM2) w Bukareszcie (Rumunia), gdzie różne uzyskane wyniki zostaną przeanalizowane i 
omówione wśród partnerów projektu. Wynikiem dyskusji będzie internetowy kurs umiejętności 
miękkich. 
 
W tej fazie badawczej wszyscy partnerzy zajmą się wszystkimi tematami/modułami składającymi 
się na kurs umiejętności miękkich.  
 

Badanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem ankiet internetowych i analizy danych. 
 
• Każdy partner będzie odpowiedzialny za zbieranie danych dla swojego kraju. Ponieważ jest 
dwóch hiszpańskich partnerów, będą współpracować przy tworzeniu kwestionariusza i analizie 
zebranych danych. 
 
W ten sposób badanie określi, jakich umiejętności miękkich potrzebuje pracownik, aby skutecznie 
stawić czoła wyzwaniom rynku pracy i jego szybkim zmianom.



Badanie  
 

 

Racjonalne uzasadnienie 
 

Na poziomie ogólnym musimy opisać obecne potrzeby na rynku pracy oraz różnicę między 
umiejętnościami miękkimi, jakie studenci mają już po ukończeniu studiów, a umiejętnościami miękkimi 
wymaganymi przez rynek pracy. Raporty CEDEFOP i OECD sugerują, że rozbieżności w zakresie 
umiejętności miękkich (typologia i jakość) są przyczyną niezadowalających wskaźników zatrudnienia 
niedawnych absolwentów. 

 
Dlatego musimy przeprowadzić badania, aby dowiedzieć się, jakie umiejętności miękkie są najbardziej 
pożądane w Europie, znaleźć podobieństwa w 6 analizowanych krajach i stworzyć kurs transnarodowy. 

 

Podejście 
 

Przez „Badania” rozumiemy kwestionariusz, który zostanie wysłany do odpowiednich 
interesariuszy. W celu stworzenia kwestionariusza partnerzy zapoznali się z Raportem PLA ET2020 
„Rozwijanie przyszłych umiejętności w szkolnictwie wyższym” opracowanym przez KE w 2016 r. 
 
Europejskie ramy kompetencji kluczowych i europejskie ramy kwalifikacji rozróżniają wiedzę, 
umiejętności i kompetencje: 

 

-  Wiedza: oznacza wynik przyswajania informacji poprzez uczenie się. 
- Umiejętności: oznacza umiejętność planowania, stosowania wiedzy i wykorzystywania know-
how do realizacji zadań i rozwiązywania problemów. (Umiejętności mogą być poznawcze i 
praktyczne). 
- Kompetencje: oznaczają udowodnioną zdolność do wykorzystywania wiedzy, umiejętności 
oraz zdolności osobistych, społecznych i/lub metodologicznych w pracy lub nauce oraz w 
rozwoju zawodowym i osobistym. 
 
W niniejszym raporcie zgrupowano również główne umiejętności ważne dla studentów szkół 
wyższych: 

 
- Umiejętności poznawcze: analityczne, krytyczne, refleksyjne, kreatywne myślenie. 
 
- Umiejętności metodologiczne: zarządzanie czasem, rozwiązywanie problemów, podejmowanie 
decyzji, strategie uczenia się, planowanie, umiejętności cyfrowe. 
 
- Umiejętności społeczne: komunikacja interpersonalna, praca zespołowa, zarządzanie 
konfliktami i negocjacje, zrozumienie międzykulturowe. 

 
Zostanie zaproponowana definicja każdej umiejętności, a uczestnicy ankiety ocenią od 0 do 5 
znaczenie tej umiejętności w ich sektorze, przy czym 0 oznacza ,,Nie mam zdania”, zaś 5 
oznacza odpowiedź ,,Jest to bardzo ważne” oraz ocenią w skali od 0 do 5 trudność ze 
znalezieniem nowych absolwentów, którzy mają tę umiejętność, 0 oznacza ,,nie mam zdania” 
zaś, 5 ,,bardzo trudno jest znaleźć absolwenta z taką umiejętnością”.. 
 
Do określenia każdej umiejętności wykorzystaliśmy definicje podane przez EU Skills Panorama i 
The Occupational Information Network (O*NET), opracowane pod patronatem 
amerykańskiego Departamentu Pracy/Zatrudnienia i Szkoleń Administracji (USDOL/ETA).



Kwestionariusz 

 
 
 
1. Umiejętności poznawcze: umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i rozumienia 
nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 
 
1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania problemów i 
problemów związanych z pracą. 
 
1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i słabych stron 
alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 
 
1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 
 
1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych aplikacji, pomysłów, 
relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 
 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do efektywnej alokacji 

zasobów. 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie powiązanych 

informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści potencjalnych działań w celu 

wybrania najbardziej odpowiedniego (rozwiązania). 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur szkoleniowych/instruktażowych 

odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub nauczania nowych rzeczy. 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia priorytetów, 

organizacji i wykonania pracy. 

2.6. Umiejętności cyfrowe: obejmują pewne i krytyczne wykorzystanie technologii społeczeństwa 

informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w społeczeństwie wiedzy. 

 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w celu 
osiągnięcia celów 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego wyrażania 
pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 
3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 
3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w sposób, który 

rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje wzajemny szacunek



 

Wyniki z ankiety 
W badaniu wzięło udział 179 firm z 6 krajów europejskich. Firmy uczestniczące są 
podzielone na następujące kategorie: 

 
 
 

Ze względu na państwo 
 

 Kraj 
   

Belgia  36 
   

Grecja  27 
   

Polska  32 
   

Portugalia  17 
   

Rumunia  32 
   

Hiszpania  35 
   

Razem  179 
   

Ze względu na typ 
przedsiębiorstwa   
  

 Typ przedsiębiorstwa 
  

NGO  7 
   

Inne  17 
   

Prywatne firmy  127 
   

Administracja publiczna  18 
   

Spółka publiczna  4 
   

Działalność społeczna  6 
   

Razem  179 
   

 

 

Ze względu na rozmiar przedsiębiorstwa  
 

rozmiar przedsiębiorstwa   
Duże przedsiębiorstwa (250 lub więcej osób 

zatrudnionych  

Średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób 

zatrudnionych 

Mikroprzedsiębiorstwa (mniej niż 10 osób zatrudnionych 

 

Małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób zatrudnionych 

 

Razem 
 

 
 
 
 
 
 

56 
 

 
27 

 
 

56 
 

 
40 

 
 

179 



ze względu na sektor działalności 
 

sektor działalności  
  

Zakwaterowanie i wyżywienie 5 
  

Usługi administracyjne 4 
  

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 1 
  

Budowa 1 
  

Budowa 2 
  

Edukacja 15 
  

Dostawca energii 1 
  

Finanse i ubezpieczenia 4 
  

Działalność w zakresie zdrowia ludzkiego i pracy socjalnej 13 
  

Informacja i komunikacja 15 
  

Przemysł wytwórczy 26 
  

Górnictwo 1 
  

Inne usługi 40 
  

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 24 
  

Administracja publiczna i obrona 8 
  

Publiczna administracja 1 
  

Działalność na rynku nieruchomości 2 
  

Przewożenie i przechowywanie 3 
  

Dostawca wody 2 
  

Handel hurtowy i detaliczny 11 
  

Razem 179 
  

Ze względu na osobę, która odpowiadała na pytania:  
  

Respondenci  
  

Kierownik działu 27 
  

Menedżer zasobów ludzkich 26 
  

 Właściciel 62 
  

Rekruter personelu 15 
  

Kierownik 15 
  

Personel techniczny/ personel administracyjny 34 
  

Razem 179 
  

 

 

Ze względu na czy przedsiębiorstwa miały kontakt ze studentami oraz nowymi absolwentami   
 

Czy Państwa firma zatrudniła zatrudniła lub wspierała/ wsparła nie tylko finansowo 
studentów z uniwersytetów w poprzednim roku?   
Nie 

 
       Tak 
 

Razem  

 
49 

 
130 
 
179 



Czy Państwa firma zatrudniła zatrudniła lub wspierała/ wsparła nie tylko finansowo tegorocznych 
absolwentów w poprzednim roku?   
No 

 
Yes 

 
Razem  

 
50 

 
129 
 
179



 

Poziom europejski 
 
 
 

 

Znaczenie umiejętności miękkich; Średnia UE: (0- nie mam zdania; 5- to bardzo ważne) 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie 

zdobywania i rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, 

doświadczenie i zmysły. 

3,83 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,95 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,97 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,74 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie 

nowych aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład 

artystyczny. 

3,66 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,73 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,77 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i 

przeglądanie powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz 

wdrożenia rozwiązań. 

3,84 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,74 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się 

lub nauczania nowych rzeczy. 

3,55 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,73 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,77 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z 

ludźmi w celu osiągnięcia celów. 

3,73 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,91 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 4,12 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie 

sporów i rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,55 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne 

kultury w sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z 

innymi i pielęgnuje wzajemny szacunek. 

3,33 

 

 



Postrzeganie przez firmy, które zatrudniły lub wspierały/ wsparły nie tylko finansowo studentów z 

uniwersytetów w poprzednim roku?  (0- nie mam zdania; 5- to bardzo ważne) 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,85 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

4,00 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

4,05 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,73 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,64 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,78 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,81 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,92 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,81 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,60 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,77 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

 

3,78 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,76 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,91 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 4,22 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,58 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,33 

 
 



 

Wyniki według kraju: 
 

Belgia 
 
Znaczenie umiejętności miękkich: (0- nie mam zdania; 5- to bardzo ważne) 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,64 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,83 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

4,00 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,53 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,19 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,56 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,78 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,92 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,53 

 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

2,97 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,69 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,44 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,75 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,94 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 4,33 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,47 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,25 

 



 

Dostępność pracowników z umiejętnościami miękkimi: (0- nie mam zdania; 5- Bardzo trudno znaleźć) 
 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,30 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,06 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,50 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,22 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,42 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,18 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,17 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,61 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,73 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

2,75 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,22 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

2,47 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,12 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,33 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 2,78 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,67 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

2,69 

 



 

Grecja 

 
 
 
Znaczenie umiejętności miękkich: (0- nie mam zdania; 5- to bardzo ważne) 
 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

4,02 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,93 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

4,07 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,96 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

4,11 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,75 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,67 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,89 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,67 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,67 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,85 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,78 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,75 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,85 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,96 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,59 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,59 

 



Dostępność pracowników z umiejętnościami miękkimi: (0- nie mam zdania; 5- Bardzo trudno znaleźć) 
 
 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,56 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,44 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,63 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,48 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,70 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,48 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,41 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,59 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,81 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,52 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,59 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

2,96 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,30 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,30 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,37 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,37 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,15 



 
 

Polska 
 
 

Znaczenie umiejętności miękkich: (0- nie mam zdania; 5- to bardzo ważne) 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,79 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

4,00 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,88 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,69 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,59 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,78 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,97 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,91 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,91 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,81 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,63 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,47 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,80 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

4,09 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 4,28 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,78 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,03 

 



 
Dostępność pracowników z umiejętnościami miękkimi: (0- nie mam zdania; 5- Bardzo trudno 
znaleźć) 
 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,27 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,25 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,09 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,28 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,44 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,24 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,06 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,44 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,31 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,19 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,22 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,19 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

2,95 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,00 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,09 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,31 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

2,41 

 



 

Portugalia 
 
 

Znaczenie umiejętności miękkich: (0- nie mam zdania; 5- to bardzo ważne) 

 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,82 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,76 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

4,35 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 4,24 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

2,94 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,47 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,24 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,47 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,59 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,59 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,53 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,41 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,28 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,47 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,24 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,29 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,12 

 



 

Dostępność pracowników z umiejętnościami miękkimi: (0- nie mam zdania; 5- Bardzo trudno znaleźć) 
 
 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

4,05 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,71 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

4,41 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,41 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

4,65 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,58 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,59 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,65 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,18 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

4,24 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,41 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,41 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

2,71 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

2,47 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 2,41 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

2,94 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,00 



Rumunia  
 
 

Znaczenie umiejętności miękkich: (0- nie mam zdania; 5- to bardzo ważne) 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,53 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,66 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,31 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,34 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,81 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,84 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,69 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,72 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

4,06 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,72 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,72 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

4,13 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,77 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,97 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 4,06 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,56 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,47 

 



Dostępność pracowników z umiejętnościami miękkimi: (0- nie mam zdania; 5- Bardzo trudno znaleźć) 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

2,91 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,19 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

2,72 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 2,91 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

2,81 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,03 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 2,98 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,03 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,00 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

2,94 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,09 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,16 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

2,72 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

2,75 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 2,66 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

2,72 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

2,75 

 
 



 

Hiszpania 
 
 

Znaczenie umiejętności miękkich: (0- nie mam zdania; 5- to bardzo ważne) 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

4,23 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

4,43 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

4,40 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 4,00 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

4,09 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,89 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 4,03 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

4,00 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,66 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,66 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,74 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

4,23 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,84 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,94 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 4,40 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,51 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,49 

 



Dostępność pracowników z umiejętnościami miękkimi: (0- nie mam zdania; 5- Bardzo trudno znaleźć) 
 
 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,48 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,51 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,57 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,51 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,31 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,39 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,46 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,66 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,83 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,17 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,34 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

2,86 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,21 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,37 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,11 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,49 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

2,86 

 



Wyniki według wielkości przedsiębiorstw



Duże przedsiębiorstw 
Znaczenie umiejętności miękkich: (0- nie mam zdania; 5- to bardzo ważne) 
 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,89 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,88 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,41 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,50 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,82 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,89 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,79 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,43 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,70 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,86 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,95 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

4,34 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,55 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,29 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,89 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,88 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,41 

 



Dostępność pracowników z umiejętnościami miękkimi: (0- nie mam zdania; 5- Bardzo trudno znaleźć) 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,27 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,23 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,14 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,11 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,09 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,38 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,63 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

2,89 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

Potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,32 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

2,71 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,07 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

2,77 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,46 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

2,77 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,27 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,23 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,14 

 



 

Średnie przedsiębiorstwa 
 
 

Znaczenie umiejętności miękkich: (0- nie mam zdania; 5- to bardzo ważne) 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,89 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

4,07 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,78 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,67 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,70 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,85 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,48 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,52 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,70 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,74 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

4,07 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

4,19 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,56 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,30 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,89 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

4,07 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,78 

 



Dostępność pracowników z umiejętnościami miękkimi: (0- nie mam zdania; 5- Bardzo trudno znaleźć) 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,27 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,23 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,14 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,11 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,09 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,38 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,63 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

2,89 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,32 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

2,71 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,07 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

2,77 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,46 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

2,77 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,27 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,23 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,14 

 

 



Małe przedsiębiorstwa 
 
 

Znaczenie umiejętności miękkich: (0- nie mam zdania; 5- to bardzo ważne) 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,80 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,98 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

4,03 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,55 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,53 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,65 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,85 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,45 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,63 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,65 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,63 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,78 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,53 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,38 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,80 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,98 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

4,03 

 



Dostępność pracowników z umiejętnościami miękkimi: (0- nie mam zdania; 5- Bardzo trudno znaleźć) 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,50 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,63 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,30 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,88 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,53 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,50 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,45 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,58 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,38 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,13 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,03 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

2,93 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,03 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

2,98 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,50 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,63 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,30 

 
 



 

Mikroprzedsiębiorstwa 
 
 

Znaczenie umiejętności miękkich: (0- nie mam zdania; 5- to bardzo ważne) 

 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

4,16 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

4,04 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,88 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,91 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,95 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,95 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,75 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,77 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,77 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,79 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

4,02 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

4,14 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,57 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

3,38 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 4,16 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

4,04 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,88 

 



 

 

Dostępność pracowników z umiejętnościami miękkimi: (0- nie mam zdania; 5- Bardzo trudno znaleźć) 
 
 

Umiejętność Średnia 

1. Umiejętności poznawcze: Umiejętności wykorzystywane w procesie zdobywania i 

rozumienia nowej wiedzy poprzez myślenie, refleksję, doświadczenie i zmysły. 

3,29 

1.1. Myślenie analityczne: analizowanie informacji i używanie logiki do rozwiązywania 

problemów i problemów związanych z pracą. 

3,39 

1.2. Myślenie krytyczne: Używanie logiki i rozumowania do identyfikacji mocnych i 

słabych stron alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów. 

3,39 

1.3. Myślenie refleksyjne: procesy analizowania i osądzania tego, co się wydarzyło. 3,50 

1.4. Kreatywne myślenie: opracowywanie, projektowanie lub tworzenie nowych 

aplikacji, pomysłów, relacji, systemów lub produktów, w tym wkład artystyczny. 

3,27 

2. Umiejętności metodologiczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do 

efektywnej alokacji zasobów. 

3,52 

2.1. Zarządzanie czasem: Zarządzanie czasem własnym i innych. 3,41 

2.2. Rozwiązywanie problemów: identyfikacja złożonych problemów i przeglądanie 

powiązanych informacji w celu opracowania i oceny opcji oraz wdrożenia rozwiązań. 

3,23 

2.3. Podejmowanie decyzji: Rozważenie względnych kosztów i korzyści 

potencjalnych działań, aby wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. 

3,18 

2.4. Strategie uczenia się: Wybór i stosowanie metod i procedur 

szkoleniowych/instruktażowych odpowiednich do sytuacji podczas uczenia się lub 

nauczania nowych rzeczy. 

3,09 

2.5. Planowanie: Opracowywanie konkretnych celów i planów w celu ustalenia 

priorytetów, organizacji i wykonania pracy. 

3,04 

2.6. Umiejętności cyfrowe: polegają na pewnym i krytycznym wykorzystaniu 

technologii społeczeństwa informacyjnego (ICT) do pracy i uczenia się w 

społeczeństwie opartym na wiedzy. 

3,00 

3. Umiejętności społeczne: rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w 

celu osiągnięcia celów. 

3,41 

3.1. Komunikacja interpersonalna: Umiejętność jasnego, pewnego i zwięzłego 

wyrażania pomysłów i poglądów w mowie, piśmie i mowie ciała. 

2,64 

3.2. Praca zespołowa: Umiejętności wymagane do dobrej pracy w zespole. 3,29 

3.3. Zarządzanie konfliktami i negocjacje: rozpatrywanie skarg, rozstrzyganie sporów i 

rozwiązywanie skarg i konfliktów lub inne negocjacje z innymi. 

3,39 

3.4. Zrozumienie międzykulturowe: docenianie i angażowanie się w różne kultury w 

sposób, który rozpoznaje podobieństwa i różnice, tworzy więzi z innymi i pielęgnuje 

wzajemny szacunek. 

3,39 



Wnioski 
 

Projekt UNIFORS przyjął jako punkt wyjścia dokument „Rozwijanie przyszłych umiejętności w 
szkolnictwie wyższym” przygotowany przez ET2020 – Grupę Roboczą ds. Modernizacji Szkolnictwa 
Wyższego (WG-MHE). Niniejszy dokument odzwierciedla miękkie lub ogólne umiejętności, które 
powinny być częścią zestawu efektów uczenia się, które studenci powinni nabyć w czasie pobytu 
w instytucjach szkolnictwa wyższego. 
 
Definicja i klasyfikacja umiejętności została szczegółowo opisana jako część metodologii tego 
raportu, więc na ostatniej stronie krótko podsumowujemy główne wnioski z ankiety 
przeprowadzonej w 176 firmach biznesowych z 6 krajów UNIFORS.: Belgii, Grecji, Polski, 
Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. 
 

 

Typ przedsiębiorstwa  

Prywatne firmy 127 

Administracja 
publiczna 18 

Inne 17 

NGO 7 

Działalność społeczna 6 

Public company 4 

Razem 179 
 
 
 



 

Rozmiar przedsiębiorstwa 
 

  



 
 

Umiejętności postrzegane przez firmy jako najważniejsze to:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Team-work – praca zespołowa; 
critical thinking – krytyczne myślenie; 
analytical thinking – myślenie analityczne 
 interpersonal communication – komunikacja interpersonalna; 
Problem solving – rozwiązywanie problemów) 
 

 

Praca zespołowa to umiejętność, która została zidentyfikowana jako najważniejsza, a następnie 
krytyczne myślenie i analityczne myślenie. Podejmowanie decyzji zostało ocenione jako 
najtrudniejsza umiejętność, jaką można znaleźć u nowych absolwentów, a następnie 
rozwiązywanie problemów i kreatywne myślenie. 

 

Umiejętności, które przedsiębiorstwa uważają, że najtrudniej znaleźć je u nowych absolwentów, 
to:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(decision-making – podejmowanie decyzji 
Problem solving – rozwiązywanie problemów 
Creative thinking – kreatywne myślenie 
critical thinking – krytyczne myślenie; 
analytical thinking – myślenie analityczne) 

 



Te same umiejętności oceniane przez firmy zostały ocenione przez 576 studentów z tych 
samych krajów, ale przy ocenie najważniejszych umiejętności istnieją pewne różnice w 
wynikach firm i stuentów. Podczas gdy firmy i studenci przywiązywali taką samą wagę do 
krytycznego myślenia i umiejętności komunikacji interpersonalnej, studenci nie oceniali pracy 
zespołowej tak wysoko, jak firmy biorące udział w badaniu. Z drugiej strony studenci wyżej 
ocenili umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji niż firmy biorące udział 
w badaniu. 
 
Podsumowując, firmy i studenci biorący udział w badaniach są zgodni co do znaczenia 
umiejętności miękkich w miejscu pracy, a także trudności w znalezieniu konkretnych kursów 
do ich szkolenia. 



 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Importance by groups - Znaczenie według grup 

• Team-work – praca zespołowa 

• critical thinking – krytyczne myślenie; 

• analytical thinking – myślenie analityczne) 

• Interpersonal communication – komunikacja interpersonalna 

• Problem solving – rozwiązywanie problemów 

• Decision-making – podejmowanie decyzji 
 
 
Companies – przedsiębiorstwa 
Students – studenci) 


