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Wstęp 
 

Niniejszy raport jest częścią projektu badawczego poświęconego losom zawodowym 

absolwentów, zapoczątkowanego na Uniwersytecie Śląskim przez Biuro Karier w 2009 roku. 

Prezentuje on wyniki badania przeprowadzonego po raz drugi przy udziale grupy absolwentów 

roku akademickiego 2007/2008. Pierwszy pomiar odbył się w 2009 roku – po roku od ukończenia 

przez respondentów studiów. Niniejsze badanie zostało zrealizowane po trzech latach od tego 

momentu.  

W 2011 roku założenia metodologiczne badania zostały dostosowane do zapisów 

znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nakładających na uczelnie wyższe 

obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów po 3 i 5 latach od ukończenia 

studiów. W związku z tym grupa absolwentów, której dotyczy raport, zostanie zbadana jeszcze 

raz po 5 latach od ukończenia studiów – będzie miało to miejsce w 2013 roku. Jednocześnie 

kierując się chęcią zachowania ciągłości i kompleksowości uzyskiwanych danych nie 

zrezygnowaliśmy z realizacji badania po roku od ukończenia studiów. Kolejne roczniki 

absolwentów będą więc badane trzykrotnie. 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wartość merytoryczna raportu miała charakter 

możliwie uniwersalny, charakter prezentowanych treści jest więc z konieczności uproszczony, 

mamy jednak nadzieję, że pozwoli on Czytelnikom na wyciąganie wartościowych wniosków 

zgodnie z indywidualnymi zapatrywaniami.  

Zapraszamy do lektury. 

 

Zespół Biura Karier 
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Rozdział 1. {Metodologia i organizacja badania} 
 

1.1. Cele i założenia badania  
Drugi pomiar pierwszej edycji badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach był skierowany do absolwentów roku akademickiego 2007/2008. Byli to 

absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, 

zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, którzy dwa lata wcześniej (w 2009 roku) 

po raz pierwszy wzięli udział w badaniu. Celem niniejszego badania było poznanie sytuacji 

zawodowej absolwentów UŚ po trzech latach od ukończenia studiów i porównanie jej z sytuacją 

zaobserwowaną na rok po studiach (1. pomiar). 

 

1.2. Techniczne aspekty badania 

Respondenci wypełniali ankietę między 1 października a 31 grudnia 2011 roku poprzez 

specjalnie do tego celu zaprojektowany internetowy serwis badań ankietowych. Na adresy 

uczestników 1. pomiaru wysłane zostało zaproszenie do udziału w badaniu zawierające link, 

który prowadził do ankiety. Mogła być ona wypełniana w dowolnym momencie; czas potrzebny 

do jej ukończenia został oszacowany na 5 do 10 minut. 

 

1.3. Metoda i narzędzie badawcze 

Badanie losów zawodowych absolwentów przeprowadzono techniką sondażową  

z wykorzystaniem internetowego kwestionariusza ankiety składającego się z pięciu części.  

Część pierwsza została skierowana do wszystkich absolwentów. Zawierała pytania o płeć, 

wiek, wielkość obecnego miejsca zamieszkania, niepełnosprawność, ukończony wydział  

i kierunek studiów wraz z trybem i rodzajem studiów. Były to także pytania dotyczące 

dotychczasowej ścieżki edukacji, mobilności przestrzennej i zawodowej, preferencji dotyczących 

miejsca pracy oraz aktualnego statusu zawodowego. 

Część druga skierowana była do osób pracujących w organizacjach. Skupiono się  

w niej na charakterystyce procesu poszukiwania pracy, liczbie dotychczasowych i obecnych 

miejsc pracy, wymaganiach pracodawców, charakterystyce firm zatrudniających respondentów 

i warunkach ich zatrudnienia, celach zawodowych, a także zadowoleniu z pracy i zarobków. 

Na część trzecią złożyły się pytania skierowane do respondentów prowadzących własną 

działalność gospodarczą. Obok pytań o charakterystykę firm przez nich prowadzonych zapytano 
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ich również o powody jej założenia, cele kariery, mobilność zawodową i przestrzenną, poziom 

zarobków i związane z nim zadowolenie. 

Absolwentów niepracujących, poszukujących pracy dotyczyła czwarta część ankiety. 

Tutaj w centrum uwagi znalazły się sposoby poszukiwania pracy, cele zawodowe oraz 

preferencje dotyczące przyszłego zatrudnienia tej grupy respondentów. 

Absolwenci niepracujący i nieposzukujący pracy udzielali odpowiedzi na pytania zawarte  

w piątej części ankiety. Pytano ich o powody nieposzukiwania pracy, przewidywany moment 

podjęcia pracy, cele zawodowe oraz fakt posiadania (lub nie) pracy po studiach. 

Pytania zawarte w kwestionariuszu w większości były pytaniami zamkniętymi,  

z określoną kafeterią odpowiedzi. Tam, gdzie było to uzasadnione odwoływano się do formuły 

pytania półotwartego pozostawiającego respondentom, obok klasycznej kafeterii, możliwość 

sformułowania własnej odpowiedzi. W kwestionariuszu umieszczono również pytania-skale 

odwołujące się do pięciostopniowej skali ocen (1 – minimalny poziom, 5 – maksymalny poziom 

danej cechy) oraz nieliczne pytania otwarte.  
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Rozdział 2. {Absolwenci roku akademickiego 2007/2008} 
 

W rozdziale tym zawarto podstawowe informacje na temat uczestników 1. i 2. pomiaru  

w zestawieniu z liczbami dotyczącymi zbiorowości generalnej, którą stanowili absolwenci UŚ 

studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich z roku akademickiego 2007/2008.  

W 2. pomiarze badania udział wzięło 609 respondentów, w tym 72,1% kobiet i 27,9% 

mężczyzn (patrz tabela 1). Byli to absolwenci przede wszystkim jednolitych studiów 

magisterskich (40%) oraz studiów II stopnia (38,5%) – patrz tabela 2. Respondenci najczęściej 

studiowali w trybie stacjonarnym (67,2%) – patrz tabela 3. Podobnie jak w 1. pomiarze 

najsilniejszą reprezentację w badaniu uzyskali absolwenci Wydziału Nauk Społecznych (19,9%), 

Filologicznego (16,4%), Pedagogiki i Psychologii (12,9%) oraz Prawa i Administracji (11,4%) – 

patrz tabela 4. Kierunkami studiów, które ukończyła największa liczba badanych, podobnie jak 

poprzednim razem, były: pedagogika (14,1%), socjologia (10%), filologie nowożytne (7,2%), 

politologia (6,2%) oraz prawo (6,2%) – patrz tabela 5. 

 

 

 

Płeć Absolwenci 2007/2008 1. pomiar 2. pomiar 

kobieta 6202 73,8% 662 72,3% 439 72,1% 

mężczyzna 2205 26,2% 254 27,7% 170 27,9% 

Ogółem 8407 100% 916 100% 609 100% 

Tabela 1. Struktura populacji generalnej i respondentów wg płci  

 

 

 

Rodzaj studiów Absolwenci 2007/2008 1. pomiar 2. pomiar 

I stopnia 2445 29,1% 201 21,9% 128 21,4% 

II stopnia 3039 36,1% 351 38,3% 230 38,5% 

magisterskie jednolite 2923 34,8% 364 39,7% 239 40% 
braki danych - - - - 12 - 

Ogółem 8407 100% 916 100% 609 100% 

Tabela 2. Struktura populacji generalnej i respondentów wg rodzaju studiów 
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Tryb studiów Absolwenci 2007/2008 1. pomiar 2. pomiar 

stacjonarne 4873 58% 605 66% 401 67,2% 
niestacjonarne 3534 42% 311 34% 196 32,8% 

braki danych - - - - 12 - 

Ogółem 8407 100% 916 100% 609 100% 

Tabela 3. Struktura populacji generalnej i respondentów wg trybu studiów 

 
 
 
 

Nazwa wydziału Absolwenci 2007/2008 1. pomiar 2. pomiar 

Artystyczny 184 2,19% 16 1,7% 8 1,3% 

Biologii i Ochrony Środowiska 544 6,47% 67 7,3% 43 7,2% 

Etnologii i Nauk o Edukacji 882 10,49% 57 6,2% 40 6,7% 
Filologiczny 1726 20,53% 170 18,6% 98 16,4% 

Informatyki i Nauki o Materiałach 298 3,54% 42 4,6% 29 4,9% 

Matematyki, Fizyki i Chemii 349 4,15% 60 6,6% 50 8,4% 

Nauk o Ziemi 459 5,46% 51 5,5% 40 6,7% 
Nauk Społecznych 1524 18,13% 191 20,9% 119 19,9% 

Pedagogiki i Psychologii 977 11,62% 121 13,2% 77 12,9% 

Prawa i Administracji 1148 13,66% 108 11,8% 68 11,4% 

Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 73 0,87% 3 0,3% 4 0,7% 
Teologiczny 92 1,09% 8 0,9% 4 0,7% 

Szkoła Zarządzania 107 1,27% 18 2,0% 15 2,5% 

Międzynarodowa Szkoła Nauk Polit. 19 0,23% 1 0,1% 1 0,2% 

MISH 19 0,23% 3 0,3% 1 0,2% 
MISMP  3 0,04% 0 0% 0 0% 

Kolegium Języka Biznesu 3 0,04% 0 0% 0 0% 

Ogółem 8407 100% 916 100% 609 100% 

Tabela 4. Struktura populacji generalnej i respondentów wg wydziałów i pozostałych jednostek dydaktycznych 
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Nazwa kierunku studiów Absolwenci 2007/2008 1. pomiar 2. pomiar 

Administracja 626 7,4% 52 5,9% 30 5,0% 

Biologia 195 2,3% 23 2,6% 15 2,5% 

Biotechnologia 186 2,2% 22 2,5% 12 2,0% 

Chemia 60 0,7% 5 0,6% 5 0,8% 
Edu. art. w zakresie sztuki muzycznej 71 0,8% 4 0,5% 2 0,3% 

Edu. art. w zakresie sztuk plastycznych 92 1,1% 9 1,0% 5 0,8% 

Edukacja techniczno-informatyczna 103 1,2% 13 1,5% 6 1,0% 

Ekonofizka 19 0,2% 5 0,6% 1 0,2% 
Etnolog 57 0,7% 5 0,6% 6 1,0% 

Filologia polska 403 4,8% 51 5,8% 27 4,5% 

Filologia nowożytna 1078 12,8% 67 7,6% 44 7,4% 

Filozofia 117 1,4% 11 1,2% 3 0,5% 
Fizyka 34 0,4% 6 0,7% 8 1,3% 

Fizyka medyczna 39 0,5% 5 0,6% 6 1,0% 

Fizyka informatyczna 11 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Geografia 353 4,2% 38 4,3% 28 4,7% 
Geologia 146 1,7% 12 1,4% 10 1,7% 

Grafika 17 0,2% 3 0,3% 1 0,2% 

Historia 178 2,1% 22 2,5% 17 2,8% 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 160 1,9% 25 2,8% 20 3,4% 
Instrumentalistyka 4 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Informatyka 257 3,1% 35 4,0% 28 4,7% 

Kulturoznawstwo 88 1,0% 10 1,1% 8 1,3% 

Matematyka 129 1,5% 32 3,6% 25 4,2% 
Ochrona środowiska 118 1,4% 22 2,5% 16 2,7% 

Org. produkcji filmowej i telewizyjnej 63 0,7% 3 0,3% 4 0,7% 

Pedagogika 1543 18,3% 124 14,0% 86 14,4% 

Politologia 575 6,8% 71 8,0% 38 6,4% 
Praca socjalna 103 

 
1,2% 14 1,6% 8 1,3% 

Psychologia 183 2,2% 36 4,1% 20 3,4% 

Prawo 522 6,2% 55 6,2% 38 6,4% 

Realizacja obrazu filmowego, 
telewizyjnego i fotografia 10 0,1% 1 0,1% 0 0,0% 

Socjologia 673 8,0% 81 9,1% 61 10,2% 

Teologia 92 1,1% 8 0,9% 4 0,7% 
Zarządzanie 107 1,3% 16 1,8% 15 2,5% 

braki danych - - 30 - 12 - 

Ogółem 8412 100% 916 100% 609 100% 

Tabela 5. Struktura populacji generalnej i respondentów wg kierunków studiów 
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Rozdział 3. {Absolwenci na rynku pracy} 
 

3.1. Charakterystyka zatrudnienia respondentów 

Liczba respondentów pracujących w odniesieniu do 1. pomiaru zwiększyła się. Po trzech 

latach od ukończenia studiów w organizacjach pracowało 86,1% badanych – odsetek ten wzrósł  

o 10,4%. Grupa respondentów poszukujących pracy zmalała do 7,5%, spadek w tym obszarze 

wyniósł 4,4%. Nieznacznie wzrósł też odsetek osób prowadzących własną działalność 

gospodarczą z 3,1% do 3,5%. Zdecydowanie zmniejszył się natomiast odsetek niepracujących  

i nieposzukujących pracy (z 9,4% do 2,8%) – patrz wykres 1. Ta ostatnia zmiana wiąże się przede 

wszystkim z wyjściem z systemu edukacji na rynek pracy znacznej części respondentów z tej 

grupy. Naukę kontynuowało jedynie 18,8% badanych (poprzednio było to 45,2%), najwięcej  

z nich w ramach studiów podyplomowych (46,5%) i III stopnia (41,2%) – patrz tabela 6. 

 

 

 
 

 

Wykres 1. 
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Studia realizowane aktualnie  1. pomiar 2. pomiar 

tak: 427 - 45,2% - 114 - 18,8% - 
 I stopień - 32 - 7,5% - 11 - 9,2% 

 II stopień - 179 - 41,9% - 6 - 5,3% 

 jednolite studia magisterskie - 48 - 11,2% - 1 - 0,9% 

 III stopień - 12 - 2,8% - 47 - 41,2% 
 podyplomowe - 170 - 39,8% - 53 - 46,5% 

 MBA - 2 - 0,5% - 1 - 0,9% 

nie 502 - 54,8% - 494 - 81,3% - 

braki danych - - - - 12 - - - 

Ogółem 916 443 100% 103,7% 609 119 100% 104,4% 

Tabela 6. Studia realizowane w momencie badania w podziale na 1. i 2. pomiar  

 

Dla większości respondentów (55,1%) ich obecna praca była 2-3 pracą od czasu 

ukończenia studiów. Co trzeci badany (34,8%) wykonywał swoją pierwszą pracę po studiach 

(patrz wykres 2). W badaniu realizowanym po roku od ukończenia studiów liczby te były, co 

zrozumiałe, wyższe. Wówczas w przypadku 57,9% badanych wykonywana praca była ich 

pierwszą, a dla 38,8% stanowiła 2-3 miejsce pracy (patrz wykres 2). 

 

 

 

Wykres 2. 
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W grupie respondentów, którzy zmieniali pracę, najczęściej ich kolejna praca była 

tematycznie powiązana z poprzednią (59,3%) – całkowitą zgodność zadeklarowało 22,3%, 

natomiast częściową 37% badanych (patrz wykres 3).  

 

 

Wykres 3. 

 

Respondenci, podobnie jak po roku od ukończenia studiów, najczęściej wskazywali na 

rodzinę/znajomych jako źródło informacji o obecnie wykonywanej pracy (38,5% do 36% 

obecnie). W następnej kolejności był to Internet (24,8% do 26% obecnie). Największa zmiana 

dotyczyła bezpośredniego kontaktu z pracodawcą jako sposobu poszukiwania pracy. Obecnie 

znalazł się on na trzecim miejscu z 20,5% respondentów, którzy zadeklarowali, że właśnie ten 

sposób okazał się skuteczny. Wcześniej wybrało go tylko 13,4% ankietowanych. Mniej skuteczne 

okazały się z kolei praktyki, staże i wolontariat. Skuteczność tej strategii zmniejszyła się (z 10,1% 

do 6,3%) zapewne z powodu spadku zainteresowania tą formą aktywności zawodowej wraz z 

upływem czasu spędzonego na rynku pracy (patrz wykres 4).  

Porównując sposób znalezienia obecnie wykonywanej przez respondentów pracy do 

informacji o tym, którą z kolei jest to praca, można zauważyć interesującą zależność. W grupie 

respondentów, których obecna praca nie była pierwszą, najskuteczniejszymi sposobami 

znalezienia pracy okazywały się tzw. metody aktywne, polegające na komunikacji typu face-to-

face. Były to: bezpośredni kontakt z pracodawcą oraz poszukiwania w gronie znajomych/rodziny 

(patrz tabela 7). Zależność ta prawdopodobnie wynika z tego, że wraz z upływem czasu 

spędzonego na rynku pracy oraz liczbą obejmowanych w przeszłości stanowisk rośnie też liczba 

kontaktów zawodowych, podobnie jak wiedza na temat poziomu skuteczności poszczególnych 

metod. 

22,3% 

37,0% 

40,8% 

Tematyczny związek obecnego miejsca pracy z poprzednim 

całkowity 
częściowy 
brak związku 
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Wykres 4. 
 
 

Sposób znalezienia pracy  
a kolejność obecnego miejsca pracy 1 2-3 4-5 powyżej 5 

Internet 32,3% 31,5% 22,6% 0% 
rodzina/znajomi 25,2% 36% 19,4% 33,3% 

bezpośredni kontakt z pracodawcą 21,3% 19,8% 38,7% 50% 

urząd pracy 11,8% 5,1% 6,5% 0% 

kontynuacja praktyk, stażu, wolontariatu 4,7% 3% 3,2% 0% 
prasa 3,1% 1,5% 3,2% 0% 

biuro karier 0,8% 0% 3,2% 0% 

agencja pośrednictwa pracy 0,8% 0,5% 3,2% 16,7% 

polecenie 0% 2,5% 0% 0% 

Ogółem 100% 100% 100% 100% 

Tabela 7. 

 

Większość respondentów, którzy zmienili pracę, zmieniło ją z własnej inicjatywy, przed 

zakończeniem umowy zatrudnienia (57,1%) – patrz wykres 5. Najczęstszym motywem była tutaj 

chęć rozwoju swoich kompetencji zawodowych/zainteresowań (39,9%), perspektywa lepiej 

płatnej pracy (39,4%), niesatysfakcjonujące warunki zatrudnienia (36,7%) oraz zła atmosfera w 

pracy (25,7%) – patrz wykres 6. Konieczność zmiany pracy w przypadku 33,2% badanych 

wynikała z faktu wygaśnięcia umowy zatrudnienia. Tylko niespełna 10% ankietowanych utraciło 

pracę z „winy” pracodawcy (przyczyną tego mogła być, np. upadłość firmy) – patrz wykres 5. 
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Wykres 5 

 

 

 

Wykres 6. 

 

Zdecydowana większość respondentów (82,4%) pracowała w jednym miejscu. W 2-3 

miejscach pracowało tylko 17,2% badanych (patrz wykres 7). Porównanie ich obecnej sytuacji do 

sytuacji po roku od ukończenia studiów nie wykazało większych różnic. Wówczas również 

zdecydowana większość badanych (87,6%) miała jedną pracę, w 2-3 miejscach pracowało 11,4% 

ankietowanych. Można więc zaobserwować niewielki wzrost liczby respondentów pracujących  

w więcej niż jednym miejscu o wartość 5,2%.  
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Wykres 7. 

 

Najczęściej łączny staż pracy respondentów w obecnym miejscu był dłuższy niż 36 

miesięcy (38,7%) – patrz wykres 8. Jednocześnie ponad 40% ankietowanych chciałoby w nim 

pracować tak długo, jak będzie to możliwe (43,2%) – patrz wykres 9. Było to zgodne z rodzajem 

umowy, w oparciu o którą pracowała największa liczba badanych. Dla większości z nich była to 

umowa o pracę na czas nieokreślony (56%) – patrz wykres 10. W stosunku do sytuacji po roku od 

ukończenia studiów nastąpił wzrost o 16% liczby umów o pracę na czas nieokreślony. Liczba 

respondentów utrzymujących się w oparciu o umowy cywilno-prawne pozostała na podobnym 

poziomie (obecnie wynosi 4,3%, na rok po studiach było to 4,9%). Sytuację zatrudnieniową 

większości respondentów charakteryzowała więc większa stabilność zatrudnienia, a na poziomie 

postaw, prawdopodobnie cenna lojalność wobec pracodawcy.  
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Wykres 8. 

 

Wykres 9. 

 

 

 

Wykres 10. 
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W grupie czynników uwzględnianych przez respondentów przed podjęciem pracy 

najczęściej wskazywana była stabilność zatrudnienia (44%). Siłę tego czynnika podkreśla fakt, iż 

największą grupę respondentów stanowiły osoby posiadające stabilne warunki zatrudnienia. Na 

tej podstawie można stwierdzić, że po trzech latach od ukończenia studiów to właśnie ten 

czynnik stanowi wartość najczęściej poszukiwaną przez respondentów, a pozytywny sposób jej 

postrzegania utrzymuje się w trakcie zatrudnienia. W następnej kolejności były to: zgodność 

pracy z zainteresowaniami (37,7%), możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (36,2%), stałe 

godziny pracy (33,7%), lokalizacja firmy (32,1%). Zgodność pracy z ukończonym kierunkiem 

studiów była dopiero na szóstym miejscu z wynikiem 31,7%, znalazła się jednak przed 

atrakcyjnym wynagrodzeniem (29,4%) – patrz wykres 11.  

Test chi-kwadrat wykazał istotną statystycznie zależność między płcią  

a zidentyfikowanymi przyczynami podjęcia pracy (patrz tabela 8). Kobiety częściej od mężczyzn 

(45,6% do 39,6%) kierowały się stabilnością zatrudnienia, ważniejsze były również dla nich stałe 

godziny pracy (35,2% do 29,5%). Dla kobiet zdecydowanie ważniejsza była zgodność pracy  

z ukończonym kierunkiem studiów (35,5% do 21,6%) oraz możliwość pogodzenia życia 

prywatnego z zawodowym (30,7% do 20,9%). W grupie mężczyzn przewagę miały takie czynniki 

jak: atrakcyjne wynagrodzenie (38,1% do 26,1%), dobra atmosfera w pracy (29,5% do 24,5%), 

prestiż firmy (27,3% do 15,5%) oraz elastyczny czas pracy (17,3% do 9,9%) – patrz wykres 11. 

 

 

Test chi-kwadrat Pearsona Wartość 

Chi-kwadrat 84,42 

df (stopnie swobody) 30 

istotność  0,00 
poziom istotności α 0,05 

Tabela 8. Test niezależności między płcią  
a przyczynami podjęcia pracy 
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Wykres 11. 
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W przypadku większości badanych (66,5%) ich praca była zgodna z ukończonym 

kierunkiem studiów – 37,4% określiło ją jako całkowitą, a 29,1% jako częściową. Co trzeci badany 

nie wykonywał pracy zgodnej ze swoim wykształceniem – patrz wykres 12. Tabela 9. przedstawia 

zależność między ukończonym kierunkiem studiów, a wykonywaną pracą. Respondenci, którzy 

najczęściej deklarowali, że ich praca jest całkowicie zgodna z uzyskanym wykształceniem, byli 

absolwentami następujących kierunków: administracja, informacja naukowa i biblioteko-

znawstwo, informatyka, pedagogika, psychologia i prawo (wymieniono tylko te kierunki, które 

były reprezentowane przez więcej niż 5 badanych). Brak zgodności najczęściej deklarowali 

absolwenci socjologii, politologii i geografii. 

W związku ze zmianami wprowadzonymi do narzędzia badawczego bezpośrednie 

porównanie aktualnych wyników z wynikami uzyskanymi w 1. pomiarze nie jest możliwe. Po 

roku od ukończenia studiów związek kierunku z wykonywaną pracą był ustalany na podstawie 

branży zatrudnienia. Obecnie można jedynie stwierdzić, że w większości byli oni zatrudnieni  

w tych branżach, które najlepiej odpowiadają ich wykształceniu. Największa, blisko 23% grupa 

respondentów pracowała wówczas w branży związanej z edukacją, nauką i szkoleniami. 

Administracja publiczna zatrudniała 13% badanych (obecnie sytuacja kształtuje się podobnie, 

patrz wykres 15). 

 

 

 

 

Wykres 12. 

 

 

 

 

37,4% 

29,1% 

33,5% 

Zgodność pracy z kierunkiem studiów 

całkowita 
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Zgodność pracy z kierunkiem studiów całkowita częściowa brak Ogółem 

Administracja 12 10 4 26 
Biologia 4 3 5 12 

Biotechnologia 1 2 4 7 

Chemia 1 3 0 4 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2 0 0 2 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 0 1 2 3 

Edukacja techniczno-informatyczna 0 2 4 6 

Ekonofizka 0 1 0 1 

Etnologia 1 0 3 4 
Filologia 11 18 10 39 

Filologia polska 7 6 9 22 

Filozofia 0 0 1 1 

Fizyka 0 1 5 6 
Fizyka medyczna 3 0 1 4 

Geografia 4 8 12 24 

Geologia 3 2 3 8 

Grafika 1 0 0 1 
Historia 5 1 8 14 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 14 2 2 18 

Informatyka 16 9 0 25 

Kulturoznawstwo 0 4 3 7 
Matematyka 8 8 7 23 

Ochrona środowiska 3 5 6 14 

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 1 1 0 2 

Pedagogika 46 14 16 76 
Politologia 2 12 22 36 

Praca socjalna 2 4 1 7 

Psychologia 12 3 4 19 

Prawo 18 12 4 34 
Socjologia 7 9 34 50 

Teologia 1 2 1 4 

Zarządzanie 4 7 3 14 

 Ogółem 189 150 174 513 

Tabela 9. Stopień zgodność pracy z ukończonym kierunkiem studiów 

 

W kontekście pytania o stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na 

studiach sytuacja przedstawia się nieco inaczej. W sumie 81,4% badanych uznało, że korzysta  

z nich w obecnej pracy (w dużym stopniu – 26,4%, w umiarkowanym stopniu – 32,8% i w małym 

stopniu – 22,2%), tylko 18,6% odpowiedziało, że nie robi tego wcale (patrz wykres 13). Duży 

stopień wykorzystywania wiedzy i umiejętności deklarowali najczęściej absolwenci 

następujących kierunków: administracja, filologie nowożytne, historia, informacja naukowa  

i bibliotekoznawstwo, pedagogika, psychologia i prawo (wymieniono tylko te kierunki, które były 

reprezentowane przez więcej niż 5 badanych) – patrz tabela 10.  
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Wykres 13. 

Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności 
zdobytych na studiach a kierunek studiów duży średni mały brak Ogółem 

Administracja 12 6 7 1 26 

Biologia 2 4 2 4 12 
Biotechnologia 1 2 1 3 7 

Chemia 0 4 0 0 4 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2 0 0 0 2 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 0 0 0 3 3 
Edukacja techniczno-informatyczna 1 2 3 0 6 

Ekonofizka 0 1 0 0 1 

Etnologia 1 0 0 3 4 

Filologia 16 15 5 3 39 
Filologia polska 5 6 4 7 22 

Filozofia 0 0 1 0 1 

Fizyka 0 1 2 3 6 

Fizyka medyczna 0 2 1 1 4 
Geografia 4 7 5 8 24 

Geologia 1 4 0 3 8 

Grafika 1 0 0 0 1 

Historia 5 3 4 2 14 
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 9 5 2 2 18 

Informatyka 5 13 5 2 25 

Kulturoznawstwo 1 2 2 2 7 

Matematyka 0 8 13 2 23 
Ochrona Środowiska 3 3 3 5 14 

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 0 2 0 0 2 

Pedagogika 29 25 10 12 76 

Politologia 3 9 16 8 36 
Praca socjalna 2 4 0 1 7 

Psychologia 8 8 1 2 19 

Prawo 16 12 5 1 34 

Socjologia 5 12 16 17 50 
Teologia 2 1 0 1 4 

Zarządzanie 0 7 6 1 14 

 Ogółem 134 168 114 97 513 

 Tabela 10. Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach a kierunek studiów 

26,4% 

32,8% 

22,2% 

18,6% 

Stopień wykorzystania wiedzy/umiejętności  
wyniesionych ze studiów w obecnej pracy 

duży 

średni 

mały 

brak 
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Stanowiska pracy respondentów w zdecydowanej mierze należały do grupy stanowisk 

wykonawczych (45,3%) oraz samodzielnych (44,9%). Taka struktura została osiągnięta już po 

roku od ukończenia studiów. Wtedy stanowiska wykonawcze stanowiły 46,9% a samodzielne 

46,3%. Można zaobserwować niewielki wzrost liczby stanowisk kierowniczych z 6,8% do 9,7% 

(patrz wykres 14). 

 

 
Wykres 14. 

 

 

Branżami, w których była zatrudniona największa liczba ankietowanych były: 

edukacja/kursy/szkolenia (22,5%) oraz administracja publiczna (14,8%). Pozostałe branże  

z osobna nie zatrudniały więcej niż 7% respondentów, a więc podobnie jak w przypadku  

1. pomiaru strukturę zatrudnienia badanych charakteryzowało duże rozproszenie (patrz wykres 

15). Wówczas branże edukacja/kursy/szkolenia i administracja publiczna uzyskały podobny 

udział w strukturze zatrudnienia. 
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Wykres 15. 
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Firmy zatrudniające respondentów najczęściej należały do kategorii dużych 

przedsiębiorstw (34,2%), a następnie do średnich (28,7%) i małych (27,3%). Jak więc widać, 

udział powyższych kategorii firm w strukturze zatrudnienia ankietowanych był do siebie mniej 

więcej podobny, jedynie mikroprzedsiębiorstwa wyraźnie rzadziej zatrudniały respondentów 

(9,8%) – patrz wykres 16. 

 

 

Wykres 16. 

Respondenci pracowali głównie w przedsiębiorstwach o zasięgu lokalnym (32,2%), 

międzynarodowym (28,5%) oraz krajowym (23,4%). Region najrzadziej określał zasięg 

działalności danego przedsiębiorstwa (15,8%) – patrz wykres 17. W stosunku do 1. pomiaru 

można zaobserwować niewielki spadek liczby pracujących w województwie śląskim (z 87,6% na 

84,6%), które nadal podostaje naturalnym źródłem miejsc pracy dla absolwentów Uniwersytetu 

Śląskiego (patrz wykres 18). 

 

 

Wykres 17. 
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Wykres 18. 

W dziedzinie zarobków respondentów nie odnotowano szczególnego wzrostu ich 

poziomu w stosunku do sytuacji sprzed 2 lat. Tak teraz, jak i wówczas zdecydowana liczba 

badanych osiągała zarobki na poziomie nieprzekraczającym średniego wynagrodzenia w kraju, 

które w 2011 roku wyniosło 3399,52 zł brutto. Jak się okazuje, 78,9% respondentów zarabiało 

poniżej tego poziomu. 

 

 

Wykres 19. 
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3.2. Respondenci prowadzący własną działalność gospodarczą 

W stosunku do badania realizowanego po roku od ukończenia studiów w obecnym 

badaniu nieznacznie wzrósł odsetek osób prowadzących własną działalność gospodarczą z 3,1% 

do 3,5% (patrz wykres 1). Niemal wszyscy respondenci prowadzący własną firmą (20) założyli ją 

dopiero po zakończeniu studiów (patrz wykres 20). W tej grupie najwięcej było absolwentów 

pedagogiki (3), filologii nowożytnych (2), historii (2) oraz organizacji produkcji filmowej  

i telewizyjnej (2). Jeszcze na studiach firmę otworzyło jedynie 2 badanych – był to absolwent 

filologii nowożytnej i prawa (patrz tabela 11). 

 

Wykres 20. 

 

Moment założenia firmy a kierunek studiów na studiach po studiach Ogółem 

Filologia 0 2 2 

Filozofia 1 0 1 

Fizyka medyczna 0 1 1 

Geografia 0 1 1 
Geologia 0 1 1 

Historia 0 2 2 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 0 1 1 

Kulturoznawstwo 0 1 1 
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 0 2 2 

Pedagogika 0 3 3 

Politologia 0 1 1 

Psychologia 0 1 1 
Prawo 1 1 2 

Socjologia 0 1 1 

Zarządzanie 0 1 1 

 braki danych - - 1 

 Ogółem 2 19 22 

Tabela 11. Moment założenia firmy w podziale na kierunki studiów 

2 

20 

Moment założenia firmy 

w trakcie studiów 
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Najwięcej ankietowanych (10), którzy prowadzili firmę, odpowiedziało, że ukończenie 
studiów na UŚ było niezbędne do założenia firmy. Wśród nich najwięcej było absolwentów 
pedagogiki (3) i historii (2) – patrz tabela 12. Odpowiedzi odwrotnej udzieliło 8 badanych,  
a 3 miało trudność z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi (patrz wykres 21).  

 

 

Wykres 21. 

 

Wpływ ukończenia studiów na UŚ na decyzję  
o założeniu firmy tak nie trudno 

powiedzieć Ogółem 

Filologia 1 1 0 2 

Filozofia 1 0 0 1 

Fizyka medyczna 0 1 0 1 
Geografia 0 0 1 1 

Geologia 0 1 0 1 

Historia 2 0 0 2 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 1 0 0 1 
Kulturoznawstwo 0 1 0 1 

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 0 1 1 2 

Pedagogika 3 0 0 3 

Politologia 0 1 0 1 
Psychologia 0 1 0 1 

Prawo 1 1 0 2 

Socjologia 1 0 0 1 

Zarządzanie 0 0 1 1 
 braki danych - - - 1 

 Ogółem 10 8 3 22 

Tabela 12. 
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Z kolei w pytaniu o związek prowadzonej działalności z ukończonym kierunkiem studiów 

większość respondentów (15) wskazała na jego występowanie – w 9 przypadkach była to 

całkowita, a w 6 częściowa zgodność. 7 ankietowanych odpowiedziało, że profil działalności ich 

firmy nie ma związku z ukończonymi studiami (patrz wykres 22). 

 

 

Wykres 22. 

 

Prowadząc firmę większość respondentów (18) wykorzystywała wiedzę i umiejętności 

wyniesione ze studiów – 8 w dużym, 6 w średnim, a 4 w małym stopniu. Odpowiedzi negatywnej 

udzieliło jedynie 4 respondentów (patrz wykres 23). 

 

 

Wykres 23. 
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Wszyscy respondenci, którzy założyli firmę po zakończeniu studiów, mieli doświadczenie 

zawodowe zdobyte w oparciu o zatrudnienie. Większość z nich (11) pracowała w 2-3 miejscach,  

a nieco mniej w jednym (8). Tylko jeden z respondentów miał doświadczenie w więcej niż  

5 miejscach pracy (patrz wykres 24). 

 

Wykres 24. 

 

Wśród powodów założenia firmy respondenci wskazywali najczęściej na możliwość 

realizowania własnych pomysłów i zainteresowań (12), chęć osiągania wysokich dochodów (9), 

małą atrakcyjność pracy „etatowej” (8) oraz chęć pracy „na swoim” (7). 10 respondentów 

wskazało na czynniki zewnętrze, takie jak: wymóg pracodawcy (6) oraz trudności ze znalezieniem 

pracy (4) – patrz wykres 25. 

 

 

Wykres 25. 
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Większość firm (16) należała do kategorii jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorstwami w skali mikro były 4 firmy, z kolei małe firmy prowadziło 2 respondentów 

(patrz wykres 26). Najwięcej firm należało do branż: edukacja/kursy/szkolenia (3), 

rozrywka/sztuka/media (2), medycyna/zdrowie (2) oraz bankowość i finanse (2). Pozostałe firmy 

przynależały do 13 różnych branż (patrz tabela 13.). W porównaniu do 1. pomiaru w badaniu 

zmianie uległa struktura wielkości przedsiębiorstw prowadzonych przez respondentów. Obniżył 

się procentowy udział mikroprzedsiębiorstw na korzyść jednoosobowych działalności 

gospodarczych, pojawiły się również małe przedsiębiorstwa (patrz wykres 26). 

 

 

 
Wykres 26. 

 
 
 
 

Branża firmy Liczba firm 

Edukacja/Kursy/Szkolenia 3 
Bankowość i finanse 2 

Medycyna/Zdrowie 2 

Rozrywka/Sztuka/Media 2 

Budownictwo/Geodezja 1 
Geologia/Hydrologia/Tektonika 1 

Internet/Multimedia 1 

It 1 

Logistyka/Zakupy/Transport 1 
Pr/Reklama/Marketing 1 

Prawo 1 

Produkcja/Przemysł 1 

Tłumaczenia 1 
Ubezpieczenia 1 

Wydawnictwo/Dziennikarstwo 1 

Badania i rozwój 1 

inna 1 

Ogółem 22 

Tabela 13.  
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W dziedzinie zarobków można zauważyć, iż rozkład dochodów respondentów 

prowadzących własną firmę był mniej regularny od rozkładu wynagrodzeń respondentów 

zatrudnionych w organizacjach. Najczęściej dochody przedsiębiorców zawierały się w przedziale 

5500-6000 zł brutto (dla pracujących w organizacjach był to przedział 1500-2000 zł brutto) – 

patrz wykres 27. Poziom średniego wynagrodzenia w kraju (w 2011 roku wyniosło 3399,52 zł 

brutto) stanowił granicę, która podzieliła tę grupę badanych na dwie równe części (w grupie 

respondentów pracujących w organizacjach poniżej tego poziomu zarabiało aż 78,9% z nich). 

 

 

Wykres 27. 
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3.3. Respondenci niepracujący, poszukujący pracy 

W porównaniu do badania realizowanego w 2009 roku liczba respondentów 

poszukujących pracy spadła z 11,9% do 7,5% (patrz wykres 1). W tej grupie większość badanych 

pracowała po studiach: 39,1% w 2-3 miejscach, 32,6% w 1 miejscu oraz 2,2% w 4-5 miejscach. 

26,1% respondentów z tej grupy (który stanowili 2% wszystkich badanych) nie miała pracy po 

studiach (patrz wykres 28). Największy odsetek stanowili absolwenci socjologii (17,8%), 

pedagogiki (15,6%) oraz filologii polskiej (8,9%) – patrz wykres 29, a więc absolwenci jednych 

z najliczniejszych kierunków w ofercie Uniwersytetu Śląskiego (patrz tabela 5). 

 

Wykres 28. 

 

 

Wykres 29. 
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Największy odsetek stanowili respondenci pozostający bez pracy nie dłużej niż  

3 miesiące (23,9%), a następnie powyżej 12 do 24 miesięcy (21,7%) oraz powyżej 3 do 6 miesięcy 

(19,6%) – patrz wykres 30. Warto jednak zauważyć, że 43,5% badanych w obecnym procesie 

poszukiwania pracy odrzuciło co najmniej jedną propozycję pracy (patrz wykres 31). 

 

 

Wykres 30. 

 

 

Wykres 31. 
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W pytaniu o wykorzystywane sposoby poszukiwania pracy odpowiedzi respondentów 

najczęściej wskazywały na Internet (91,3%), urzędy pracy (63%) oraz rodzinę/znajomych (45,7%) 

– patrz wykres 32. Porównując powyższe wyniki do odpowiedzi respondentów, którzy znaleźli 

pracę, można zauważyć, że najczęściej wykorzystywane sposoby poszukiwania pracy zazwyczaj 

nie należały do grupy najskuteczniejszych – dotyczy to zwłaszcza urzędów pracy. Z kolei 

niedoceniane okazało się poszukiwanie pracy bezpośrednio u wybranego pracodawcy. 

 

 

Wykres 32. 

 

 
Przyglądając się respondentom niepracującym, poszukującym pracy, którzy byli 

zatrudnieni po studiach, można zauważyć, że pod względem czasu ostatniego zatrudnienia jest 

to grupa niejednorodna. Znaczny udział mają w niej osoby, które przepracowały nie dłużej niż  

3 miesiące (26,5%), kolejnymi przedziałami były: powyżej 3 do 6 miesięcy (20,6%), powyżej  

6 do 12 miesięcy (20,6%) oraz powyżej 12 do 24 miesięcy (20,6%). Najmniej było respondentów, 

których okres zatrudnienia przekraczał 24 miesiące (11,8%) – patrz wykres 33. 
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Wykres 33. 

 

Większość respondentów poszukujących pracy swoją ostatnią pracę wykonywało  

w oparciu o umowę o pracę. Najczęściej była to umowa na czas określony (40%), dopiero  

w następnej kolejności z wynikiem 10%, wymieniono umowę na czas nieokreślony oraz na okres 

próbny (6,7%). Ostatnia praca największej części respondentów odbywała się również na 

postawie umowy cywilno-prawnej (43,3%) – patrz wykres 34. 

 

Wykres 34. 

 

Utrata pracy większości respondentów z tej grupy (64,7%) nastąpiła z dniem wygaśnięcia 

ich ostatniej umowy zatrudnienia. Warto jednak zauważyć, że co trzeci ankietowany odszedł  

z pracy z własnej inicjatywy (patrz wykres 35). Wśród motywów odejścia z pracy najczęściej 

wskazywane były niesatysfakcjonujące warunki pracy (np. umowa zatrudnienia) – 43,5%, zła 

atmosfera w pracy (34,8%) i niekomfortowe fizyczne warunki pracy (34,8%). Dla 21,7% 

respondentów były nim niesatysfakcjonujące warunki finansowe (patrz wykres 36). Uwagę 
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przykuwa duża liczba respondentów, którzy zmienili pracę z powodu złej atmosfery w pracy. 

Istotna rola tego czynnika wyszła także na jaw w pytaniu skierowanym do respondentów 

pracujących w organizacjach, a dotyczącym przyczyn, które skłoniły ich do zmiany pracy. Znalazł 

się on bowiem w grupie najczęściej wybieranych odpowiedzi (wybrało go 25,9% respondentów), 

a od pozostałych odróżniał go jego związek z emocjami. 

 

Wykres 35. 

 

 

 

Wykres 36. 
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W pytaniu o poziom miesięcznego wynagrodzenia, za które ankietowani poszukujący 

pracy byliby gotowi ją podjąć, większość wybrała przedział powyżej 1500 do 2000 zł brutto 

(53,5%). Kolejne wartości mieściły się w przedziałach: do 1500 zł (25,6%) oraz powyżej 2000 do 

2500 zł (16,3%) – patrz wykres 37. Były więc to kwoty bardzo niskie, nie przekraczające poziomu 

średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce odnotowanego w 2011 roku. 

 

 

Wykres 37. 
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3.3. Respondenci niepracujący, nieposzukujący pracy 

W porównaniu do sytuacji po roku od ukończenia studiów znacznie spadła liczba 

respondentów z grupy niepracujących i nieposzukujących pracy (z 9,4% do 2,8%) – patrz wykres 

1. W ostatnim badaniu najczęstszym powodem bierności zawodowej było kontynuowanie nauki 

(11), a następnie fakt zajścia w ciążę lub opieka nad dzieckiem (3). W 1. pomiarze odpowiedzi 

były podobne. Również wskazywano na: kontynuowanie nauki (79) oraz ciąża/opieka nad 

dzieckiem (5) – patrz wykres 38. Niemal wszyscy respondenci byli w stanie określić przedział 

czasowy, w którym chcieliby podjąć pracę. Najczęściej był to okres powyżej 6 do 12 miesięcy (4) 

oraz powyżej 3 do 6 miesięcy (3) – patrz wykres 39. 
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Większość przedstawicieli grupy biernych zawodowo (9) pracowała po studiach (patrz 

wykres 40). Zazwyczaj był to stosunek pracy w oparciu o umowy na czas określony (3)  

i nieokreślony (3). 2 respondentów było zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych 

(patrz wykres 41). W porównaniu do sytuacji po roku od ukończenia studiów wzrósł procentowy 

udział respondentów, którzy pracowali po studiach. 

 

 

Wykres 40. 

 

 

Wykres 41. 
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Rozdział 4. {Cele zawodowe respondentów}  
 

 Jednym z istotnych elementów planowania ścieżki kariery zawodowej są indywidualne 

cele zawodowe. Ich formułowanie jest przejawem samoregulacji podmiotu, dzięki nim dochodzi 

bowiem do ukierunkowania i utrzymania określonego zachowania. Zdecydowana większość 

respondentów pracujących w organizacjach (88,3%) oraz prowadzących własną firmę (86,4%) 

wyznaczała sobie takie cele (patrz wykres 42). Średnio w obu tych grupach 87,5% respondentów 

deklarowało, że posiada takie cele. W badaniu realizowanym po roku od ukończenia studiów 

wynik ten był nieznacznie wyższy i wyniósł 89,5%. 

 

 

Wykres 42. 

 

 Zapytaliśmy respondentów również o to, czy ich obecna praca pozwala im realizować 

swoje cele zawodowe. Tutaj również większość udzieliła pozytywnej odpowiedzi. W przypadku 

pracujących w organizacjach było to 81,5%, w grupie prowadzących własną firmę wynik ten był 

wyraźnie wyższy i osiągnął poziom 94,7% (patrz wykres 43). Średni wynik wyniósł 82%.  

W odniesieniu do sytuacji na rok po studiach praktycznie nie uległ on zmianie (wówczas  

wyniósł 82,5%). 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

średnia (I pomiar) 

średnia (II pomiar) 

prowadzący własną firmę 

pracujący w organizacjach 

89,5% 

87,5% 

86,4% 

88,3% 

10,5% 

12,5% 

13,6% 

11,7% 

Wyznaczanie celów zawodowych 

tak 

nie 



 

41 
 
Biuro Karier, Badanie losów zawodowych absolwentów UŚ 

 

Wykres 43. 

 

Wśród celów zawodowych, jakie najczęściej wskazywali respondenci pracujący  

w organizacjach, na pierwszym miejscu znalazło się bycie specjalistą w swojej dziedzinie (60,8%), 

praktycznie ex aequo z osiąganiem wysokich zarobków (60,4%). Dalej były to: równowaga 

między życiem prywatnym i zawodowym (tzw. work-life balance) – 56,8%, posiadanie stabilnego 

zatrudnienia (54,8%) oraz wykonywanie pracy zgodnej z zainteresowaniami (52,9%). Pozostałe 

cele były zdecydowanie mniej popularne (patrz wykres 44).  

Odpowiedzi respondentów prowadzących własną firmę były bardziej skoncentrowane – 

zdecydowanie częściej od pozostałych celów wybierali osiąganie wysokich dochodów (73,7%) 

oraz bycie specjalistą w swojej dziedzinie (68,4%). Na trzecim miejscu znalazło się prowadzenie 

własnej firmy (42,1%). W ich przypadku częściej od stabilności zatrudnienia, równowagi między 

życiem prywatnym i zawodowym oraz pracy zgodnej z zainteresowaniami było wybierane 

wykonywanie pracy wymagającej kreatywności (36,8%) – patrz wykres 44. 
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Wykres 44. 

 W porównaniu do sytuacji po roku od ukończenia studiów zmieniła się pozycja 

rankingowa poszczególnych celów. Przede wszystkim na znaczeniu straciło wykonywanie pracy 

zgodnej z zainteresowaniami (spadek z pozycji 1. na 5.). Natomiast najważniejsze okazały się 

wysokie zarobki (patrz tabela 15). W przypadku pozostałych celów sytuacja pozostała 

praktycznie bez zmian. Wygląda więc na to, że pragmatyka życia codziennego wpłynęła na 

oczekiwania respondentów względem rynku pracy, najsilniej stało się tak w obszarze oczekiwań 

finansowych. Można przypuszczać, że została ona spowodowana czynnikami zewnętrznymi 

wobec respondentów, a więc sytuacją społeczno-gospodarczą kraju. Najbardziej wyraźnym 

bodźcem w tym czasie był globalny kryzys finansowy z 2008 roku. Być może atmosfera 

niepewności z nim związana wzbudziła w ankietowanych bardziej pragmatyczne oczekiwania 

wobec pracy.  
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Cele zawodowe 
Ranking celów 

po roku –  
rok 2007/2008 

Ranking celów 
po 3 latach – 

rok 2007/2008 

Ranking celów 
po roku -  

rok 2008/2009 

wykonywanie pracy zgodnej z zainteresowaniami 1 5 4 
bycie specjalistą w swojej dziedzinie 2 2 2 

równowaga między życiem prywatnym a zawodowym 3 3 3 

stabilność zatrudnienia 4 4 5 

osiąganie wysokich zarobków 5 1 1 
wykonywanie pracy zgodnej z kierunkiem studiów 6 7 7 

wykonywanie pracy wymagającej kreatywności 7 6 6 

objęcie wysokiego stanowiska 8 9 10 

wykonywanie pracy o istotnym społ. znaczeniu 9 8 9 
prowadzenie własnej firmy 10 10 8 

międzynarodowa kariera 11 11 12 

praca w firmie o wysokim prestiżu - - 11 

Tabela 15. Ranking celów zawodowych respondentów w podziale na 1. i 2. pomiar  

 

 

 Respondentów zapytano również o zadowolenie z osiąganych dochodów. Można 

zauważyć, że w porównaniu do badania realizowanego po roku od ukończenia studiów 

zmniejszyła się nieznacznie liczba badanych uznających swoje zarobki za zadowalające. Dotyczyło 

to zarówno respondentów zatrudnionych w organizacjach, jak i prowadzących własną firmę.  

W przypadku tych pierwszych liczba odpowiedzi pozytywnych zmniejszyła się o 6,8%. Z kolei  

u respondentów prowadzących własną firmę wartość ta wyniosła 2,4%. W tej grupie pojawiły się 

też po raz pierwszy oceny zdecydowanie negatywne (patrz wykres 45).  

 

Wykres 45. 
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Podsumowanie 
 

W badaniu udział wzięło 609 respondentów – absolwentów UŚ roku akademickiego 

2007/2008. W porównaniu do pierwszego pomiaru (realizowanego po roku od ukończenia 

studiów) liczba respondentów zmniejszyła się o 307 osób. Podobnie jak za pierwszym razem, 

większość ankietowanych stanowiły kobiety (72,1%) – co odpowiada strukturze populacji 

generalnej absolwentów tego rocznika. Największy odsetek respondentów stanowili absolwenci 

pedagogiki (14,4%), socjologii (10,2%), filologii nowożytnych (7,4%) oraz prawa (6,4%). 

Liczba respondentów pracujących w odniesieniu do 1. pomiaru zwiększyła się. Po trzech 

latach od ukończenia studiów w organizacjach pracowało 86,1% badanych – odsetek ten wzrósł  

o 10,4%. Grupa respondentów poszukujących pracy zmalała do 7,5%, spadek w tym obszarze 

wyniósł 4,4%. Nieznacznie wzrósł odsetek osób prowadzących własną działalność gospodarczą  

z 3,1% do 3,5%. Zdecydowanie zmniejszył się natomiast odsetek niepracujących  

i nieposzukujących pracy (z 9,4% do 2,8%) – w 1. pomiarze w największej mierze za wielkość tej 

grupy odpowiadał fakt kontynuowania nauki. 

Zdecydowana większość respondentów (82,4%) pracowała cały czas tylko w jednym 

miejscu. Sytuacja ta nie uległa znacznej zmianie od momentu realizacji 1. pomiaru. Wówczas 

również zdecydowana większość z nich (87,6%) miała jedną pracę. Odnotowano jednak 

niewielki, 5% wzrost liczby respondentów utrzymujących się w oparciu o więcej niż jedno 

miejsce pracy. 

W przypadku większości badanych (66,5%) ich praca była zgodna z ukończonym 

kierunkiem studiów – 37,4% określiło ją jako całkowitą, a 29,1% jako częściową. Co trzeci badany 

nie wykonywał pracy zgodnej ze swoim wykształceniem – patrz wykres 12. Respondentami, 

którzy najczęściej deklarowali, że ich praca jest całkowicie zgodna z ukończonym kierunkiem 

studiów, byli absolwenci: administracji, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, informatyki, 

pedagogiki, psychologii i prawa (wymieniono tylko te kierunki, które były reprezentowane przez 

więcej niż 5 badanych). Brak zgodności najczęściej deklarowali absolwenci socjologii, politologii  

i geografii. 

Branżami, w których była zatrudniona największa liczba ankietowanych były: 

edukacja/kursy/szkolenia (22,5%) oraz administracja publiczna (14,8%). Pozostałe branże  

z osobna nie zatrudniały więcej niż 7% respondentów – podobnie jak w przypadku 1. pomiaru 

strukturę zatrudnienia badanych charakteryzowało duże rozproszenie (patrz wykres 15). 



 

45 
 
Biuro Karier, Badanie losów zawodowych absolwentów UŚ 

Wówczas branże edukacja/kursy/szkolenia i administracja publiczna zatrudniały podobny do 

obecnego odsetek respondentów.  

Po trzech latach od ukończenia studiów wartością najbardziej pożądaną przez 

respondentów przy podejmowaniu zatrudnienia okazała się stabilność zatrudnienia (44%). 

Jednocześnie większość badanych (56%) była zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na czas 

nieokreślony. W pytaniu o planowany czasu pracy u obecnego pracodawcy największą grupę 

(43,2%) stanowiły osoby, które chciałyby utrzymać zatrudnienie tak długo, jak będzie to możliwe.  

Większość respondentów poszukujących pracy miała pracę po studiach – tylko 26,1%  

w tym czasie w ogóle nie pracowało. Wśród przyczyn utraty pracy najczęściej wskazywali oni na 

wygaśnięcie umowy, którą zawarli ze swoim poprzednim pracodawcą (64,7%). W drugiej 

kolejności były to jednak własnowolne odejścia z pracy (32,4%). Blisko połowa respondentów 

wśród motywów takiej decyzji wskazała niesatysfakcjonujące warunki pracy (43,5%), a następnie 

na niekomfortowe fizyczne warunki pracy (34,8%) i złą atmosferę w pracy (34,8%).  

Wśród celów zawodowych, jakie najczęściej wyznaczali sobie respondenci pracujący  

w organizacjach, na pierwszym miejscu znalazło się bycie specjalistą w swojej dziedzinie (60,8%) 

praktycznie ex aequo z osiąganiem wysokich zarobków (60,4%). Dalej były to: równowaga 

między życiem prywatnym i zawodowym (tzw. work-life balance) – 56,8%, posiadanie stabilnego 

zatrudnienia (54,8%) oraz wykonywanie pracy zgodnej z zainteresowaniami (52,9%).  

Porównując sytuację zawodową respondentów po roku od ukończenia studiów  

z sytuacją po trzech latach można stwierdzić, że nieuległa ona większym zmianom. Jednym  

z wyjątków był wyraźny wzrost poziomu zatrudnienia. Na obecnym etapie trudno jednak poddać 

zebrane dane wyczerpującej interpretacji. Dopiero po przeprowadzeniu ostatniego pomiaru, 

który będzie miał miejsce po 5 latach od ukończenia studiów, będzie można podjąć próbę 

identyfikacji trendów charakteryzujących przebieg kariery zawodowej absolwentów UŚ danego 

rocznika. 
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