Opinia w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia
Dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie: fotograf (343101)
Wnioskująca szkoła: Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
Informacje uzupełniające o rynku pracy
1. W województwie pomorskim kształcenie w zawodzie fotograf realizuje 10 placówek, w tym
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Gdańsku oraz Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni.
2. W województwie pomorskim liczba uczniów kształcących się w zawodzie fotograf nie podlega
większym wahaniom. Należy jednak podkreślić, że w zawodzie tym nie odnotowuje się praktycznie
żadnych absolwentów.
Rok szkolny
Liczba uczniów
Liczba absolwentów
2013/14
82
0
2014/15
106
1
2015/16
94
Źródło: System Informacji Oświatowej.

3. W województwie pomorskim w zawodzie fotograf liczba zarejestrowanych bezrobotnych wśród,
których byli także absolwenci (do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki) przewyższała liczbę
zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. W Trójmieście, podobnie jak
w województwie pomorskim, więcej bezrobotnych rejestrowało się (w tym pojedynczy absolwenci)
niż zgłoszono ofert pracy, których odnotowano jednostkowe przypadki.
Rok

Bezrobotni
rejestrujący się

2013
2014
I półrocze 2015

117
108
52

2013
2014
I półrocze 2015

39
35
14

Bezrobotni absolwenci rejestrujący się
(do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki)

Wolne miejsca pracy
i aktywizacji
zawodowej

województwo pomorskie
16
14
8
Trójmiasto
4
3
1

9
5
22
0
1
2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01, Załącznik 3.

4. W 2014 r. powiatowe urzędy pracy w Gdańsku, Kartuzach, Kościerzynie, Malborku i Starogardzie
Gdańskim przeszkoliły po jednej osobie z zakresu post-produkcji fotograficznej, fotografii cyfrowej
połączony z edycją komputerową zdjęć cyfrowych, fotografii ślubnej oraz fotografii reklamowej.
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5. W Barometrze zawodów województwa pomorskiego na 2016 r. grupa zawodów fotografowie, jest
prognozowana:
w województwie pomorskim jako zrównoważona,
w Gdańsku i Sopocie jako nadwyżkowa,
w Gdyni jako zrównoważona.
Oznacza to, że w województwie pomorskim, jak i w Gdyni przewiduje się, że popyt i podaż
na pracowników w powyższej grupie zawodów będą porównywalne, natomiast w Gdańsku
i Sopocie może wystąpić nadwyżka poszukujących pracy.
W ramach badania odnotowano również uwagi, że możliwy jest wzrost zapotrzebowania
na profesjonalną fotografię reklamową, powiązaną z grafiką komputerową. Jednocześnie możliwy
1

Barometr zawodów jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą relacji między popytem a podażą pracy oraz zmian zapotrzebowania
na wybrane zawody na regionalnym rynku pracy. Na potrzeby badania Barometr zawodów opracowywana została klasyfikacja zawodów,
która jest uaktualniana raz w roku. Metodologia badania została wypracowana w Szwecji i Finlandii, a od 2009 r. wykorzystywana jest
do tworzenia Barometru zawodów dla województwa małopolskiego. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w 2015 r. Barometr
zawodów jest wdrażany we wszystkich województwach w Polsce.
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jest deficyt pracowników w zawodzie fotograf laborant, dla którego wymogiem jest łączenie
umiejętności fotografowania z grafiką komputerową, a także znajomość nowoczesnych maszyn
fotograficznych.
6. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2013 r. pozytywnie
zaopiniowała utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie fotograf (343101) w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie.
7. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Gdyni pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunku fotograf
(343101) w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie.
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