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ANALIZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH I KOMPETENCJI 

SPOŁECZNYCH JAKO ELEMENT PRZYGOTOWANIA 

DO WYKONYWANIA ZAWODÓW SPECJALISTYCZNYCH  

Streszczenie 

Zawody z obszaru rachunkowości oraz architektury należą do kategorii zawodów 
specjalistycznych, których podstawą są wiedza i umiejętności merytoryczne, zako-
twiczone w określonym systemie wiedzy specjalistycznej. Współcześnie, w coraz 
większym stopniu, sukces zawodowy jest efektem zarówno kompetencji meryto-
rycznych, jak i umiejętności społecznych. Artykuł prezentuje sześć profesjogramów 
zawodowych, czyli profili predyspozycji zawodowych i kompetencji społecznych, 
po trzy z obszarów księgowości i architektury, a także procedurę ich opracowania 
i sprawdzania trafności. Artykuł ma charakter empiryczny, zastosowano metody 
jakościowe (ocena sędziów kompetentnych i obserwacja uczestnicząca) oraz ilo-
ściowe (kwestionariusz PPA Thomasa i ankieta ewaluacyjna).  

Słowa kluczowe: profil zawodowy absolwenta, profesjogram, profil zawodowy, 
kompetencje społeczne, rozwój zawodowy  

PROFESSIONAL PREDISPOSITION AND SOCIAL SKILLS ANALYSIS 

AS AN ELEMENT OF PREPARATION  
FOR PERFORMANCE OF SPECIALIST PROFESSIONS 

Abstract  

Accounting and architecture professions belong to the category of specialist profes-
sions, which are based on knowledge and substantive skills, anchored in a specific 
system of specialist knowledge. Nowadays, increasingly, professional success is the 
result of both substantive competences and social skills. The article presents six 
professiograms of professional predispositions and social competences, three in the



170  

areas of accounting and architecture, as well as the procedure for their develop-
ment and validation. The article is empirical, qualitative (an agreement of compe-
tent judges and a participant observation) and quantitative (the Thomas PPA ques-
tionnaire and an evaluation questionnaire) methods were used. 

Key words: graduate professional profile, professiogram, job profile, social skills, 
professional development. 

Wstęp 

Jeszcze 30 lat temu o sukcesie zawodowym decydowały trzy czynniki1: 1. inte-
ligencja i uzdolnienia specjalne, 2. kompetencje fachowe, dookreślane poprzez 
wykształcenie i kursy specjalistyczne oraz 3. pracowitość lub wytrwałość (kate-
goria psychologiczna diagnozowana w klasycznym teście NEO-FF P. Costy 
i R. McCrae jako „sumienność”, zgodnie z pięcioczynnikowym modelem osobo-
wości2). Odpowiedni poziom powyższych czynników z dużym prawdopodo-
bieństwem prognozował odniesienie sukcesu zawodowego. Obserwowana od 
lat 90. XX wieku, także w warunkach polskich, globalizacja gospodarki i wynika-
jąca stąd zmiana modelu pracy na bardziej elastyczny3 spowodowały, że zmie-
niły się także czynniki sukcesu zawodowego. Zdaniem A. Matczak są to: 
1. otwartość i kreatywność, wynikające ze zmienności warunków, wymagań, 
zadań oraz potrzeba nadążania za zmianami i ich wyprzedzania, 2. intuicja, 
wynikająca z nadmiaru informacji, 3. umiejętności społeczne, przede wszystkim 
w kontekście współdziałania z innymi, wynikające ze zwiększonej liczby inte-
rakcji oraz zespołowego charakteru pracy oraz 4. odporność psychiczna, czyli 
konieczność rywalizowania i znoszenia porażek, wynikająca ze zwiększenia 
konkurencyjności4. Obok cech indywidualnych pojawiła się nowa kategoria – 
umiejętności społeczne5.  

Zawody księgowe oraz architektoniczne należą do kategorii zawodów spe-
cjalistycznych, opartych na wiedzy i umiejętnościach stricte merytorycznych6, 

                                                        
1 Matczak A., informacja z wykładu „Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji spo-
łecznych”, maj 2015. 
2 Pozostałe cztery: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, za: Za-
wadzki B., Strelau J., Szczepanik P., Śliwińska M., Inwentarz osobowości NEO-FFi Costy 
i McCrae. Adaptacja polska, Wyd. Pracownika Testów psychologicznych PTP, Warszawa 
1998. 
3 Putnam R., Samotna gra w kręgle, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, War-
szawa 2008, s. 149150. 
4 Matczak A., informacja z wykładu „Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji spo-
łecznych”, maj 2015; podobnie: Matczak A., Martowska K., Profil kompetencji społecz-
nych. PROKOS, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2013, s. 57. 
5 Matczak A., Kwestionariusz kompetencji społecznych. KKS, Pracownia Testów Psycholo-
gicznych PTP, Warszawa 2011, s 5. 
6 Termin kompetencje merytoryczne pojawia się w obszarze metodologii badań pedago-
gicznych oraz w praktyce edukacyjnej jako określenie kompetencji zawodowych rozwi-
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których nauczanie jest istotą edukacji formalnej. Natomiast umiejętności spo-
łeczne nabywane są w toku treningu społecznego, zależą od ilości i jakości rela-
cji z innymi. Umiejętności te, w edukacji studentów kierunków ekonomicznych 
i technicznych bezpośrednio nauczane są w niewielkim wymiarze, choć znajdu-
ją odzwierciedlenie w oczekiwaniach wobec wykładowców i studentów ujaw-
nianych w zintegrowanym systemie kwalifikacji7, efektach uczenia się8, 
a w przypadku niektórych zawodów, w tym architekta – w standardach uczenia 
się9.  

Celem artykułu jest zaprezentowanie profesjogramów zawodowych, czyli 
profili predyspozycji i kompetencji społecznych oraz procedury ich konstruo-
wania i sprawdzania. Artykuł ma charakter empiryczny, efektem opisanych 
działań jest sześć profesjogramów, po trzy z obszarów księgowości 
i architektury, które zbudowano z wykorzystaniem kwestionariusza Thomas 
PPA (APOs). Opisany proces został przeprowadzony w okresie listopad 2018 – 
marzec 2020, w Sopockiej Szkole Wyższej (SSW) w ramach projektu 
pt. „Rozbudowa usług świadczonych przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej 
w Sopockiej Szkole Wyższej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.  

1. Testy psychometryczne w praktyce edukacyjnej i organizacyjnej  

Test psychometryczny, czyli wystandaryzowany i zobiektywizowany pomiar 
cech indywidulanych jest narzędziem metodologii badań psychologicznych, 
stosowanym w celach naukowo-badawczych oraz diagnostycznych, który po-
zwala na podstawie zachowania się danej osoby w sytuacji laboratoryjnej (te-
stowej) wnioskować o jej zachowaniu w sytuacjach rzeczywistych10.  

Początki testów psychometrycznych sięgają końca XIX w. i rozwijane były 
w trzech obszarach; klinicznym: diagnoza rodzaju zaburzeń w celu dobrania 
bardziej skutecznej terapii, przede wszystkim we Francji i USA, edukacyjnym: 

                                                                                                                                         
janych w oparciu o wiedzę specjalistyczną, w odróżnieniu od kompetencji praktycznych, 
rozwijanych w oparciu o kompetencje poznawcze lub społeczne, w tym ujęciu termin 
kompetencje merytoryczne ma węższy zakres znaczeniowy niż kompetencje zawodowe, 
por.: Walczak D., Prestiż zawodu a kompetencje nauczycieli, [w:] Kompetencje przyszło-
ści – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym, S. M. Kwiatkowski 
(red.), Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2018, s. 462; Budkowska L., Poszytek P., Kompe-
tentny nauczyciel – przyszłość czy rzeczywistość, [w:] Kompetencje przyszłości – jak je 
kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym, S. M. Kwiatkowski (red.), Wy-
dawnictwo FRSE, Warszawa 2018, s. 479. 
7 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, 
poz. 61 z późn. zm.), art. 7, pkt 3, ppkty 2) i 3). 
8 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 
poz. 1668 z późn. zm.), art. 67, pkt 1., ppkty 1) i 2).  
9 Ibidem, art. 68, pkt 1., ppkt 10). 
10 E. Hornowska, Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Scho-
lar, Warszawa 2019, s. 2122. 
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diagnoza poziomu inteligencji w celu indywidulanego traktowania uczniów, 
związana z powszechnym dostępem do szkolnictwa publicznego, głównie 
w Wielkiej Brytanii i Francji oraz zawodowym: kwalifikacja do zadań zgodnie 
z zasadami ergonomii, w celu uniknięcia wypadków przy pracy oraz podniesie-
nia wydajności, głównie w Niemczech, Francji i USA11. 

Do końca XX w. testy psychometryczne miały charakter diagnostyczny lub 
kwalifikacyjny. Wraz z rozwojem metod zarządzania i pojawieniem się podej-
ścia strategicznego, traktującego pracowników jako zasób, w który warto inwe-
stować12 w organizacjach pojawiła się nowa kategoria testów – testy rozwojo-
we (nazywane także kompetencyjnymi). Ich celem nie jest kwalifikacja pra-
cowników do określonych obszarów zawodowych, lecz wskazanie obszarów 
wysokich kompetencji oraz obszarów rozwojowych. Testy te częściowo speł-
niają wymogi testów psychologicznych, wyraźnie różnicują zawarte skale, nie 
dają jednak możliwości porównywania ludzi między sobą (skale ipsatywne). 
Tego typu testem jest narzędzie Thomas PPA (APOs – Analiza Profilu Osobowe-
go), zastosowane w przedstawionej analizie.  

2. Metodyka badań  

Możliwości udziału w testach kompetencyjnych oferowano wszystkim studen-
tom trybu stacjonarnego i niestacjonarnego SSW, zachowano zasadę dobro-
wolności oraz poufności13. Zastrzeżenia metodologiczne dotyczące niskiej re-
prezentatywności próby ochotników nie znalazły zastosowania w tym przy-
padku14. Warunkiem wypełnienia testów było przejście całego procesu, włącz-
nie z rozmową kompetencyjną. W procesie wzięło udział 13 sędziów kompe-
tentnych oraz 108 studentów Sopockiej Szkoły Wyższej.  

Opisany proces składał się z trzech etapów:  
1. Przygotowanie profesjogramów w określonym zawodzie lub na określo-

nym stanowisku.  
2. Indywidulane badania kompetencji, czyli wypełnianie kwestionariusza on-

line przez osoby zainteresowane analizą własnych predyspozycji zawodo-
wych.  

3. Rozmowy kompetencyjne, podczas których prezentowano wyniki uzyska-
ne przez daną osobę.  

                                                        
11 Ibidem, s. 3537. 
12 Por. Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer SA, 
Warszawa 2016, s. 29. 
13 Kodeks etyczno-zawodowy psychologa, pkt 21 i 32, Polskie Towarzystwo Psycholo-
giczne, 1991, http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29  
[dostęp: 05.04.2020]; Kodeks etyczny psychologa, rozdział 3. Prawa odbiorcy, Polskie 
Towarzystwo Psychologiczne, 2018, http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_ 
PTP.pdf152 [dostęp: 05.04.2020] 
14 Por. Brzeziński Z., Metodologia badań psychologicznych, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa 2019, s. 182 i 183.  



173  

Zastosowano metodę sędziów kompetentnych15 i obserwację uczestniczą-
cą16 oraz dwa narzędzia ilościowe: kwestionariusz Thomas PPA i ankietę ewa-
luacyjną. Kwestionariusz Thomas PPA w niewielkim stopniu jest opisany 
w literaturze i został scharakteryzowany poniżej. 

Thomas PPA17 bada styl zachowania, określany w trzech wariantach: za-
chowania preferowane (naturalne), zachowania w miejscu pracy, zachowania 
pod presją. Odniesieniem teoretycznym jest 4-czynnikowy model DISC Willia-
ma M. Marstona (1928), analizujący zachowania w kontekście dwóch wymia-
rów: introwersja – ekstrawersja oraz nastawienie na zadania – nastawienie na 
ludzi. Kwestionariusz Thomas PPA, skonstruowany w 1958 roku przez Thoma-
sa M. Hendricksona, został rozbudowany o tzw. czynniki wspierające, stano-
wiące odwrotność czynników głównych DISC. W efekcie opisuje cztery wymia-
ry:  
1. Dominacja, czyli nastawienie na przyszłość i wyniki vs. nastawienie na 

współpracę i działanie „tu i teraz”. 
2. Komunikatywność, czyli relacje społeczne vs. fakty i rzetelne dane. 
3. Stabilizacja, czyli tempo działania: podejście linearne, systematyczne, za-

planowane, bezpieczne zakotwiczone w systemie wiedzy vs. szybkość, wie-
lość, zmienność, różnorodność, ryzyko i działanie „na już”. 

4. Adaptacja, czyli sposób działania: podejście zgodne z regułami, zasadami 
lub procedurami nastawione na jakość vs. podejście swobodne, intuicyjne, 
nastawione na własne doświadczenie.  

Celem analizy jest określenie predyspozycji wynikających z preferowane-
go stylu oraz stopnia ich dopasowania do wymogów stanowiska, zespołu, kul-
tury organizacji lub zawodu. Efektem jest profil osobowy oraz opis, na podsta-
wie którego można określić mocne strony i potencjalne ograniczenia danej 
osoby, jej styl komunikowania się, wartości dla organizacji, czynniki motywują-
ce oraz styl sprzedaży i styl kierowania. 

Kwestionariusz APOs składa się z 24 tablic zawierających po 4 przymiot-
niki lub określenia (np. łagodny, mający dar przekonywania, stanowczy, itd.), 
powtórzone w dwóch rzędach. Zadaniem badanego jest 1. zaznaczenie określe-
nia, które pasuje do niego najbardziej, a następnie 2. zaznaczenie określenia, 
które pasuje do niego najmniej. Wyniki są przeliczane automatycznie i genero-
wane w postaci wykresu.  

                                                        
15 Ocena materiału badawczego dokonywana przez niezależnych ekspertów z danej 
dziedziny wiedzy, którzy oceniają materiał niezależnie, bez porozumiewania się ze sobą. 
16 Kostera M., Krzyworzeka P., Etnografia, s. 172174 albo 167185 [w:] Badania jako-
ściowe. Podejścia i teorie, t. 1, D. Jemielniak (red.), Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 
2012; Ciesielska M., Wolnik-Bostrom K., Ohlander M., Obserwacja, [w:] Badania jako-
ściowe. Metody i narzędzia, t. 2, D. Jemielniak (red.), Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 
2012 s. 4751 
17 za: PPA – analiza stylów zachowań, https://pl.tacktmiglobal.com/ppa-analiza-stylow-
zachowan/ [dostęp: 02.04.2020] 
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Narzędzie Thomas PPA jest dostępne w ponad 100 krajach, na rynku polskim 
funkcjonuje od roku 1994. 

3. Profesjogramy analizowanych zawodów i stanowisk  

Założono przygotowanie siedmiu profesjogramów, w tym profesjogramy trzech 
stanowisk w obszarze księgowym: młodsza księgowa, samodzielna księgowa 
i główna księgowa oraz profesjogramy czterech stanowisk w obszarze architek-
tonicznym – jednego stanowiska dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 
(asystent, czyli osoba pełniąca funkcje pomocnicze w procesie projektowania, 
z tytułami zawodowymi: inżynier architekt, inżynier architekt krajobrazu oraz 
licencjat architektury wnętrz) oraz trzech stanowisk samodzielnych, zakładają-
cych 10-letnią praktykę zawodową oraz ukończenie studiów drugiego stopnia 
i uzyskanie tytułów zawodowych: mgr inż. architekt, mgr inż. architekt krajo-
brazu oraz mgr architektury wnętrz. 

Przygotowanie profesjogramów przeprowadzono stosując metodę sę-
dziów kompetentnych. Osoby mające doświadczenie w danym zawodzie oce-
niały wymagania behawioralne środowiska pracy na 5-ciostopniowej skali 
(szacując poziom istotności danego działania dla efektywnego wykonywania 
zadań, od bardzo mało istotne do bardzo ważne oraz czas, jaki dane działanie 
zajmuje wśród realizowanych zadań). Przykładowe twierdzenia: pokonywanie 
przeszkód i trudności, praca dokładnie według podanego opisu. Odpowiedzi były 
wprowadzane do systemu, przeliczane automatycznie i generowane w postaci 
wykresów pokazanych na rys. 1 i 2. 

W procesie tworzenia profesjogramów charakteryzujących wzięło udział 
13 sędziów kompetentnych, 8 z obszaru architektury i 5 z obszaru finansowe-
go. Pierwszym krokiem była analiza indywidulana – każdy z sędziów dokony-
wał oceny danego stanowiska, drugim – uzgadnianie ewentualnych różnic. Nie 
było potrzeby dokonywania uzgodnień w dwóch przypadkach: młodszej księ-
gowej oraz asystenta architekta wnętrz i asystenta architekta krajobrazu (pełna 
zgodność). Nie wyodrębniono natomiast profesjogramu stanowiska głównego 
księgowego oraz profejsogramu architekta wnętrz18. W efekcie powstało 6 pro-
fesjogamów – 3 z obszaru księgowości i 3 z obszaru architektury.  

W przypadku zawodów księgowych wyodrębniono profesjogram młodszej 
księgowej oraz profesjogramy dwóch stanowisk samodzielnych księgowych – 
jednego pracującego indywidulanie (firma mała lub średnia) i drugiego – pra-
cującego w zespole (firma duża)19. Wyniki ujęto na rys. 1. 

 

                                                        
18 Zbyt duże rozbieżności w indywidulanych ocenach, wysoce prawdopodobne jest, że 
na efektywność na tych stanowiskach większy wpływ niż predyspozycje indywidulane 
mają czynniki organizacyjne: wielkość firmy, branży, a także dominująca kultura. 
19 Podstawowe różnice dotyczyły: poziomu samodzielności, możliwości współdziałania 
z innymi oraz zakresu pracy zespołowej. 
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Rysunek 1. Profesjogramy stanowisk księgowych.  

Młodsza księgowa Samodzielna księgowa 
(praca w zespole) 

Samodzielna księgowa 
(praca indywidulana) 

   

Profil adaptacji 
Profil adaptacji  
i cierpliwości 

Profil perfekcjonizmu 

Legenda: D – wpływ, K – komunikatywność, S – stabilizacja, A – adaptacja. 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych od sędziów kompetentnych 
z wykorzystaniem systemu informatycznego 
https://secure.thomasinternational.net/ [dostęp: 18.10.2018] 

Profesjogram stanowiska młodszej księgowej wyznaczany jest przez tzw. 
profil adaptacji, co oznacza, że stanowisko wymaga działania zgodnie z zasa-
dami, regułami, procedurami, itp. Ważna jest zarówno bezkonfliktowość 
w relacjach z innymi, jak i dokładność, precyzja oraz dbałość o szczegóły. 

Osoba na tym stanowisku powinna posiadać umiejętność gromadzenia in-
formacji i przekazywania ich innym. Praca ta zawiera aspekty administracyjne, 
a osoba pełniąca tę funkcję powinna posiadać wytrwałość w doprowadzaniu 
zadań do końca. Standardowe procedury działania są istotnym aspektem tej 
pracy i wymagają osoby zorganizowanej, potrafiącej się kontrolować, przyjaz-
nej, posiadającej umiejętność rzeczowej komunikacji w obszarze specjalizacji. 
Osoba na tym stanowisku powinna być niezawodna, lojalna, posiadać umiejęt-
ność słuchania innych, lubić pracować w systematyczny, logiczny sposób. Po-
winna także być konsekwentna, precyzyjna, a jednocześnie wrażliwa 
i ustępliwa. Efektywne środowisko pracy powinno być wolne od konfrontacji.  

Osoby, których preferowane środowisko pracy jest w wysokim stopniu 
zgodne z profilem stanowiska młodszej księgowej są często charakteryzowane 
poprzez następujące cechy: ostrożność, dostępność, zgodność, uporządkowa-
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nie, opanowanie, cierpliwość, spokój, pewność siebie, ograniczona decyzyjność, 
przestrzeganie reguł, przyjazne usposobienie, uprzejmość, umiejętność prze-
konywania, współdziałanie, umiejętność słuchania, umiejętność dostosowywa-
nia się, ugodowość.  

Profesjogram stanowiska samodzielnej księgowej (pracującej w zespole) 
wyznaczany jest przez kombinację dwóch profili, tzw. profilu adaptacji oraz 
tzw. profilu cierpliwości. Kombinacja tych profili oznacza, że stanowisko wy-
maga działania zgodnie z zasadami, regułami, procedurami, przy czym ważna 
jest zarówno bezkonfliktowość w relacjach, jak i dokładność, precyzja oraz 
dbałość o szczegóły.  

Profil wskazuje na realizację stałych działań w uporządkowanej i przewi-
dywalnej atmosferze. Codzienne obowiązki charakteryzują się małą różnorod-
nością i zmiennością. Oprócz czynności administracyjnych, istotą tego stanowi-
ska jest doradzanie oraz negocjowanie, czyli praca na rzecz innych. Wymaga to 
osoby cierpliwej, o przyjaznym nastawieniu, lubiącej działanie w ustrukturali-
zowanym środowisku, gdzie ciężka praca i wytrwałość są równie istotne jak 
komunikatywność oraz umiejętność przekonywania innych w sposób rzeczowy 
i nienarzucający. Osoba na tym stanowisku powinna być metodyczna, dokładna 
i wytrwała w doprowadzaniu spraw do końca, a jednocześnie uprzejma i wraż-
liwa, dyplomatyczna, umiejąca dostosować się do sytuacji. Ugodowość i dążenie 
do rozwiązania problemów jest kluczem do sukcesu na tym stanowisku. 

Osoby, których preferowane środowisko pracy jest w wysokim stopniu 
zgodne z profilem stanowiska samodzielnej księgowej (pracującej w zespole) są 
często charakteryzowane poprzez następujące cechy: zdecydowanie, bezpo-
średniość, stanowczość, asertywność, poczucie własnej wartości, efektywność 
w działaniu, przewidywalność, wytrwałość, nieustępliwość, niezależność, 
a także empatia, uprzejmość, przyjazne usposobienie, umiejętność przekony-
wania, współdziałanie, opanowanie, odwaga.  

Profesjogram stanowiska samodzielnej księgowej (pracującej indywidu-
alnie) wyznaczany jest przez tzw. profil perfekcjonizmu, co oznacza przede 
wszystkim wysoką dbałość o szczegóły i dokładność zapewniającą bezbłędną 
realizację zadań w zgodzie z określonymi standardami. Istotą zadań w tym ob-
szarze jest stosowanie istniejących wzorców oraz zbieranie informacji i danych, 
przy zachowaniu określonego poziomu jakości. 

Osoba na tym stanowisku powinna być perfekcjonistą pracującym w ob-
szarze specjalistycznym i posiadającym silne pragnienie osiągania rezultatów. 
Ponadto powinna być logiczna i systematyczna, dokładna, lubić wyzwania, 
umieć polegać na sobie, być dociekliwą i wytrwałą w doprowadzaniu spraw do 
końca. Wyszukiwanie i gromadzenie faktów, praca według wzorów i wymagań 
zewnętrznych, poprawne wykonywanie zadań, koncentracja na szczegółach, 
zapewnianie standardów i redukcja błędów do minimum to ważne czynniki na 
tym stanowisku.  
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Osoby, których preferowane środowisko pracy jest w wysokim stopniu 
zgodne z profilem stanowiska samodzielnej księgowej (pracującej indywidual-
nie) są często charakteryzowane poprzez następujące cechy: zdecydowanie, 
asertywność, bezpośredniość, stanowczość, myślenie strategiczne, efektywność 
i rozwaga w działaniu, a także nieufność, sceptycyzm, umiejętność zachowania 
zimnej krwi, wnikliwość, solidność, przewidywalność, konsekwencja, zdyscy-
plinowanie, spokój, umiejętność słuchania, precyzja, przestrzeganie reguł. 

W obszarze architektury – odmiennie niż założono – wyodrębniono dwa 
stanowiska asystenckie – osobno dla asystenta architekta i osobno dla asysten-
ta architekta krajobrazu lub architekta wnętrz oraz jedno wspólne 
dla samodzielnego architekta i architekta krajobrazu (rys. 2).  

Rysunek 2. Profesjogramy zawodów w obszarze architektury.  

Asystent architekta 
(inżynier architekt) 

Asystent architekta krajo-
brazu lub architekta wnętrz 

(inżynier architekt  
krajobrazu, 

licencjat architektury 
wnętrz) 

Samodzielny architekt 
lub architekt krajobrazu 

(magister inżynier architekt 
magister inżynier architekt 

krajobrazu) 

   

Profil koncentracji  
(rozwagi)  

oraz perfekcjonizmu 

Profil staranności  
(bystrości) 

Profil relacji  
(kontaktów) 

Legenda: D – wpływ, K – komunikatywność, S – stabilizacja, A – adaptacja. 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych od sędziów kompetentnych 
z wykorzystaniem systemu informatycznego 
https://secure.thomasinternational.net/ [dostęp: 21.05.2019] 
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Profesjogram asystenta architekta (inż. architekt) wyznaczany jest przez 
kombinacje dwóch profili, tzw. profilu rozwagi (koncentracji) oraz tzw. profilu 
perfekcjonizmu. Oznacza to efektywność w zawodach wymagających koncen-
tracji na pomysłach, projektach lub urządzeniach. Kluczowe jest rozważne dzia-
łanie i rozwiązywanie problemów oparte na dogłębnej specjalistycznej wiedzy. 
Dbałość o szczegóły, dokładność, zbieranie faktów, ale też stosowanie istnieją-
cych wzorców, zgodność ze standardami i stałe monitorowanie jakości zapew-
niają efektywną realizację zadań. 

Istotą zawodu jest wytrwałość i dążenie do osiągania rezultatów w dzie-
dzinach specjalistycznych lub technicznych oraz bezpieczeństwo, ostrożność 
w działaniu i ustrukturalizowane środowisko pracy. Praca wymaga operowania 
fachowymi pojęciami oraz specyficznymi dla zawodu narzędziami, wymaga 
także pomysłowości i rozwiązywania problemów, których podstawę stanowi 
wiedza specjalistyczna. Badanie, kwestionowanie i rzeczowość oraz działanie 
zgodne z jasno wyznaczonymi parametrami są kluczowe w tym zawodzie. Wy-
trwałość, systematyczność i regularność, dokładność, zorganizowanie oraz 
dążenie do celu, jak również ciężka – czasami monotonna lub rutynowa – praca 
są wyznacznikami efektywności. Podejmowanie decyzji pod wpływem impulsu 
lub presji – obniża efektywność.  

Osoby, których preferowane środowisko pracy jest w wysokim stopniu 
zgodne z profilem asystenta architekta są często charakteryzowane poprzez 
następujące cechy: nastawienie na działanie, stanowczość, asertywność, bezpo-
średniość, opanowanie, rzeczowość i rozwaga w działaniu, umiejętność zacho-
wania zimnej krwi, przewidywalność, myślenie strategiczne, nieufność, scepty-
cyzm, konsekwencja, uporządkowanie, zdyscyplinowanie, przenikliwość, per-
fekcjonizm, umiejętność słuchania. Osoba na tym stanowisku powinna umieć 
polegać na sobie, lubić pracę wymagającą uwagi, drobiazgowości, dociekliwości 
oraz utrzymywania standardów jakości. 

Profesjogram zawodowy asystenta architekta krajobrazu (inż. architekt 
krajobrazu) lub asystenta architekta wnętrz (licencjat architektury wnętrz) 
wyznaczany jest przez tzw. profil staranności (bystrości), co oznacza dążenie 
do działania i koncentrację na wynikach, przy zachowaniu i stałym kontrolo-
waniu jakości oferowanego produktu. Istotne jest wykonywanie różnorodnych 
zadań, z naciskiem na dokładną ocenę faktów lub odwoływanie się do istnieją-
cych procedur i zasad. 

Profil wskazuje na efektywność wykonywania zadań w obszarach zawiera-
jących poszukiwanie, planowanie lub dbanie o jakość, pozwalając jednocześnie 
na możliwość i konieczność wykorzystania wiedzy specjalistycznej lub tech-
nicznej. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać umiejętność dostosowania 
się do sytuacji, dążyć do perfekcji oraz podchodzić do pracy z wrażliwością 
i bystrością, ważne jest analityczne i kwestionujące podejście, ale też zdyscypli-
nowanie, skłonność do namysłu, dystans i ustępliwość. Przewidywanie konse-
kwencji własnych działań, jakość i koncentracja na szczegółach (faktach, licz-
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bach i informacjach) są istotnymi aspektami tych zawodów. Potrzeba dotrzy-
mywania nierealistycznych terminów lub podejmowania impulsywnych decyzji 
– obniża efektywność.  

Osoby, których preferowane środowisko pracy jest w wysokim stopniu 
zgodne z profilem stanowiska asystenta architekta krajobrazu lub asystenta 
architekta wnętrz są często charakteryzowane poprzez następujące cechy: zde-
cydowanie, poczucie własnej wartości, bezpośredniość, stanowczość, efektyw-
ność w działaniu i nastawienie na współpracę, umiejętność przekonywania, 
przyjazne usposobienie, uprzejmość, wywieranie wpływu, pewność siebie, mo-
bilność, energia, otwartość na zmiany, elastyczność, umiejętność dostosowy-
wania się, ale też przestrzeganie reguł, precyzja, ostrożność, drobiazgowość. 

Profesjogram zawodowy architekta (mgr inż. architekt) oraz architekta 
krajobrazu (mgr inż. architekt krajobrazu) prowadzącego samodzielną działal-
ność gospodarczą jest wyznaczany przez tzw. profil relacji (kontaktów). Ozna-
cza to funkcjonowanie w środowisku wymagającym aktywnego wywierania 
wpływu i oddziaływania (motywowania) różnych osób, do różnorodnych dzia-
łań, w zmieniających się warunkach lub sytuacjach. Z reguły, wiąże się z ko-
niecznością aktywnego nawiązywania dużej ilości kontaktów. Ważne są umie-
jętności specjalistyczne zakotwiczone w wiedzy eksperckiej. 

Osoba wykonująca ten zawód powinna dążyć do osiągania rezultatów 
w sposób przyjazny, jednocześnie utrzymując określone standardy. Istotna jest 
umiejętność przyswajania i przekazywania informacji oraz praca zgodnie 
z określonymi procedurami. Komunikowanie się, potrzeba wyzwań oraz sys-
tematyczność i perfekcjonistyczne podejście do problemu są integralną częścią 
zawodu. Idealny kandydat na to stanowisko jest pozytywnie nastawiony, lubi 
współpracować i rywalizować, potrafi inicjować działanie, jest pewny siebie, 
przyjazny, dociekliwy, z wyobraźnią, rzeczowy, konsekwentny, zdyscyplinowa-
ny. Aktywność, rzutkość, elastyczność, różnorodność i tempo działania wyzna-
cza efektywność zawodową. Wymagana jest jednak ostrożność w podejmowa-
niu decyzji.  

Osoby, których preferowane środowisko pracy jest w wysokim stopniu 
zgodne z profesjogramem architekta (mgr inż. architekt) oraz architekta krajo-
brazu (mgr inż. architekt krajobrazu) są często charakteryzowane poprzez na-
stępujące cechy: nastawienie na działanie i na efektywność działań, poczucie 
własnej wartości, niezależność, rywalizacja, asertywność, stanowczość, nieu-
stępliwość, myślenie strategiczne, empatia, urok osobisty, przyjazne usposo-
bienie, łatwość nawiązywania relacji, umiejętność słuchania, komunikatyw-
ność, opanowanie, solidność, rozwaga, rzetelność, stanowczość, upór, wytrwa-
łość, siła woli, śmiałość, odwaga. 
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4. Analiza kompetencji i rozmowy kompetencyjne  

Analizie kompetencji poddało się 108 osób, w tym 25 osób z kierunku finanse 
i rachunkowość oraz 42 z obszaru architektury (21 osób – architektura, 13 osób 
– architektura krajobrazu, 8 osób – architektura wnętrz).  

Kolejnym krokiem były indywidualne rozmowy kompetencyjne, podczas 
których omawiano wyniki danej osoby. Odnoszono je do przygotowanych 
wcześniej profesjogrmaów oraz stopnia dopasowania do zawodu lub stanowi-
ska. Omawiane były także – w przypadku zawodów architektonicznych – moż-
liwe utrudnienia w relacjach z klientami wynikające z określonego profilu in-
dywidulanego. Rozmowy – w zależności od aktywności rozmówcy – trwały od 
40 minut do 1,5 godziny, przeciętnie około godziny. Cele rozmowy (a zarazem 
plan spotkania) określono następująco:  
1. Omówienie profilu predyspozycji danej osoby. 
2. Omówienie stopnia dopasowania wyników danej osoby do profesjogra-

mów z interesującego ją obszaru zawodowego.  
3. Analiza rozbieżności w kontekście planowanego zawodu. 
4. Wskazanie potencjalnych zagrożeń i możliwości wykonywania zawodu w 

aspekcie rozwojowym - analiza obecnej ścieżki zawodowej, możliwych ob-
szarów rozwoju oraz potencjalnych rozwiązań personalno-
organizacyjnych.  

5. Poszerzanie pola zrozumienia i działania osób o odmiennych predyspozy-
cjach oraz wskazanie odpowiednich zachowań w relacjach z klientami, 
szczególnie w kontekście czynnika stabilizacja (adresowane przede 
wszystkim dla studentów kierunków architektonicznych).  

Dodatkowym elementem rozmów, nieco paradoksalnym, były dyskusje 
z częścią osób odnośnie słuszności wybranej ścieżki zawodowej. 

Poziom dopasowania indywidulanych preferencji wobec środowiska pracy 
do danego stanowiska określano na trzech poziomach: bardzo wysokim (5 pkt), 
wysokim (4 pkt), przeciętnym (3 pkt). Przykładowe poziomy dopasowania 
pokazują tabele 1 i 2. 

Tabela 2. Przykładowy poziom dopasowania do zawodów księgowych. 

Stanowisko 
Osoba 

Młodsza  
księgowa 

Samodzielna księgowa 
(pracująca w zespole) 

Samodzielna księgowa 
(pracująca indywidualnie) 

Osoba A  5 4 3 

Osoba B 5 4 - 

Osoba C 4,5 3 - 

Osoba D - 3 - 

Osoba E - - - 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie przedstawionych badań, wyniki 
zanonimizowane. 
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Tabela 3. Przykładowy poziom dopasowania do zawodów architektonicznych. 

Stanowisko 
Osoba 

Inżynier architekt Magister inż. architekt 

Osoba A - 4 

Osoba B - 5 

Osoba C 4 - 

Osoba D - - 
 

Stanowisko 
Osoba 

Inżynier architekt  
krajobrazu 

Magister inż. architekt 
krajobrazu 

Osoba E  - 4,5 

Osoba F  4 - 

Osoba G  4 - 

Osoba H  4 - 
 

Stanowisko 
Osoba 

Asystent architekta wnętrz 
(licencjat) 

Architekt wnętrz 
(magister) 

Osoba J  3  

Osoba K  -  

Źródło: opracowanie własne, na podstawie przedstawionych badań, wyniki 
zanonimizowane. 

Poziom dopasowania analizowano zgodnie z założeniem, że im wyższy 
stopień dopasowania, tym wyższa efektywność zadaniowa oraz wyższy poziom 
satysfakcji zawodowej z funkcjonowania w danym obszarze20. Pokazane dopa-
sowania w przypadku zawodów księgowych mają tendencję malejącą, co wska-
zuje na konieczność rozwoju określonych cech lub umiejętności w przypadku 
konkretnych osób. Nieco inaczej, bardziej interesująco, wyglądają dopasowania 
w obszarze architektury - wskazują, że pomiędzy stanowiskiem asystenckim 
a stanowiskiem samodzielnym w środowisku pracy zachodzi znacząca zmiana 
jakościowa, co wymaga rozwoju innych cech i nabywania nowych umiejętności. 

Po rozmowie studenci byli proszeni o wyrażenie opinii dotyczącej udziału 
w testach kompetencyjnych i w rozmowie. Wyrażenie opinii było dobrowolne 
i anonimowe – otrzymano 21 ankiet w obszarze księgowości oraz 37 ankiet 
w obszarze architektury (poziom zwrotu wynosił odpowiednio 84% i 83%). 
Wyniki pokazano w tabeli nr 3. 

 
 

                                                        
20 Por. Czarnota-Bojarska J., Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyj-
na, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010. 
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Tabela 4. Opinia dotyczące udziału w testach kompetencyjnych. 

Skala 
Pytanie 

Obszar księgowości Obszar architektury 

Nie Raczej 
nie 

Raczej 
tak 

Tak Nie Raczej 
nie 

Raczej 
tak 

Tak 

Jestem zadowolona / 
zadowolony, że wzią-
łem / wzięłam udział 
w testach kompeten-
cyjnych. 

- - - 100% - - 5,4% 94,6% 

Dowiedziałem / do-
wiedziałam się o 
sobie interesujących 
rzeczy. 

- - 19,1% 80,9% - 2,7% 18,9% 78,4% 

Wykorzystam wyniki 
w życiu zawodowym. 

- 4,8% 42,8% 52,4% - - 62,1% 37,9% 

Poleciłbym / poleciła-
bym innym wzięcie 
udziału w testach 
kompetencyjnych. 

- - 9,5% 90,5% - - 16,2% 83,8% 

Jestem zadowolony 
/zadowolona 
z przeprowadzonej 
rozmowy. 

- - - 100% - - 5,4% 94,6% 

Źródło: opracowanie własne. 

Uzyskane wyniki potwierdzają przydatność i praktyczność przeprowadzo-
nej procedury. Najwyższe zadowolenie dotyczyło samego udziału w procesie 
(odpowiednio 100% i 94,6%), relatywnie najniższe – ewentualnego wykorzy-
stania w życiu zawodowym (52,4% oraz 37,9%). Różnica ta może wynikać, 
iż w grupie architektów dominowali studenci trybu stacjonarnego. Powyższe 
wyniki wskazują na wysoką trafność fasadową narzędzia. 

Zakończenie 

Sopocka Szkoła Wyższa jest uczelnią silnie związaną z rynkiem pracy 
i prowadzi studia kształtujące kompetencje praktyczne, zbieżne z oczekiwania 
pracodawców. Oprócz kwalifikacji merytorycznych, coraz większe znaczenie 
mają kompetencje społeczne, których rozwój wzmacnia pozycję absolwentów 
na rynku pracy i zwiększa ich szanse na efektywność w pracy zawodowej. 
W tym kontekście warto wspomnieć badania K. Martowskiej21, potwierdzające 
związek między kompetencjami społecznymi a nadzieją na sukces, precyzo-
waną jako „przekonanie o możliwościach realizowania celów oraz pewność, 
że jeśli cel się pojawi, to podejmie się wszelkie działania prowadzące do jego 
                                                        
21 Martowska K., Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych, Wydawnic-
two Liberi Libri, Warszawa 2012, s. 135–150. 
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osiągnięcia”22. Pozwala to postawić wstępną hipotezę, że rozwój kompetencji 
społecznych może wpływać na zmianę nastawienia do aktywności społecznej, 
a – w konsekwencji – może prowadzić do lepszego poruszania się i pozycjono-
wania na rynku pracy. 

Kompetencje społeczne są nabywane w trakcie treningu społecznego, mi-
mowolnie lub w sposób zaplanowany. Podstawą celowego rozwoju jest ko-
nieczność określenia potrzeb rozwojowych. Narzędziem do uświadomienia 
i określenia sfer rozwoju mogą być profesjogramy, charakteryzujące cechy in-
dywidulane oraz zachowania wymagane do efektywnego realizowania zadań.  

W opisanym procesie opracowane profesjogramy „skonfrontowano” z pro-
filami kompetencji konkretnych osób. Podczas rozmów wyodrębniono cztery 
podstawowe grupy rozmówców. Pierwszą kategorię stanowią osoby, które 
można określić jako ciekawi testów – bardziej ciekawi samego doświadczenia, 
skoncentrowani na sposobie wypełniania, na formie, nawet na tym, o czym 
myśleli podczas wypełniania kwestionariusza. Można przyjąć, iż zarówno na-
rzędzie PPA, jak i rozmowę kompetencyjną potraktowali jako kolejne doświad-
czenie rozwojowe. Drugą grupę stanowią ciekawi wyników, czyli osoby skon-
centrowane na uzyskanych wynikach. Osoby te, z reguły, przychodziły z prze-
myśleniami, oczekiwaniami, często chciały konfrontacji swoich obaw lub ocze-
kiwań z wynikami (część z nich upewniała się odnośnie wyboru realizowanej 
ścieżki edukacji). Trzecia grupa, czyli osoby z konkretną potrzebą obejmowała 
tych, którzy zamierzali wykorzystać wyniki do rozwiązania konkretnego pro-
blemu, co często stanowiło punkt wyjścia do dalszych rozmów rozwojowych 
lub coachingu. Ciekawą grupę, najmniej liczną, można określić jako skrępowa-
nych, czyli osoby, które poddały się testom, jednak podczas prezentowania 
wyników odczuwały (werbalizowany lub nie) niepokój związany z tym, że 
„te wyniki są takie prawdziwe”. 

Przygotowane profesjogramy, zweryfikowane podczas rozmów, mogą sta-
nowić pomoc zarówno dla wykładowców, jak i studentów i być wskazówką 
odnośnie rozwoju kompetencji społecznych ważnych z punktu widzenia dane-
go zawodu.  
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