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Wstęp 
 

Raport powstał w ramach 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 2008/2009. Pierwszy 

pomiar odbył się w 2011 roku (po roku od ukończenia przez respondentów studiów). Aktualna edycja 

odbyła się 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 2008/2009. Byli to absolwenci 

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

stacjonarnych jak i niestacjonarnych, którzy dwa lata wcześniej (w 2011 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 początkiem lutego a końcem marca 2013 roku poprzez 

zaprojektowany w tym celu 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 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.  

  



 
 

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 200/2009.  

W 2. pomiarze badania udział wzięło 292 respondentów. Większość z nich była kobietami (81,1%), 

mężczyźni stanowili tylko 18,9% badanych (patrz tabela 1). Byli to absolwenci jednolitych studiów 

magisterskich (36,3%), studiów II stopnia (33%) oraz studiów I stopnia (30,7%) – patrz tabela 2. 

Respondenci najczęściej studiowali w trybie stacjonarnym (63,3%) – patrz tabela 3. Najsilniejszą 

reprezentację w badaniu uzyskali absolwenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii (31,5%) oraz 

Filologicznego (26,2%) – patrz tabela 4. Kierunkami studiów, które ukończyła największa liczba badanych 

były: pedagogika (25,4%) i filologie nowożytne (16%) – patrz tabela 5. 

 

 

 

 

Płeć Absolwenci 2008/2009 1. pomiar 2. pomiar 

kobieta 6363 76% 519 77% 236 81,1% 
mężczyzna 2015 24% 155 23% 55 18,9% 
Ogółem 8378 100% 674 100% 291 100% 

Tabela 1. Struktura populacji generalnej i respondentów wg płci  
 

 

 

Tryb studiów Absolwenci 2008/2009 1. pomiar 2. pomiar 

stacjonarne 4318 52% 453 67% 169 63,3% 
niestacjonarne 4060 48% 221 33% 98 36,7% 
Ogółem 8378 100% 674 100% 267 100,0% 

Tabela 3. Struktura populacji generalnej i respondentów wg trybu studiów 
 

  



 
 
 

 

Typ studiów Absolwenci 2008/2009 1. pomiar 2. pomiar 

I stopnia 2609 31% 206 31% 82 30,7% 
II stopnia 3218 38% 196 29% 88 33,0% 
magisterskie jednolite 2551 30% 272 40% 97 36,3% 
Ogółem 8378 100% 674 100% 267 100,0% 

Tabela 2. Struktura populacji generalnej i respondentów wg rodzaju studiów 
 

 

 

Nazwa wydziału Absolwenci 
2008/2009 1. pomiar 2. pomiar 

Artystyczny 183 2,2% 31 4,6% 9 3,4% 
Biologii i Ochrony Środowiska 531 6,3% 44 6,5% 14 5,2% 
Etnologii i Nauk o Edukacji 653 7,8% 13 1,9% 1 0,4% 
Filologiczny 2122 25,3% 158 23,4% 70 26,2% 
Informatyki i Nauki o Materiałach 271 3,2% 13 1,9% 2 0,7% 
Matematyki, Fizyki i Chemii 291 3,5% 62 9,2% 26 9,7% 
Nauk o Ziemi 396 4,7% 45 6,7% 3 1,1% 
Nauk Społecznych 1683 20,1% 68 10,1% 3 1,1% 
Pedagogiki i Psychologii 965 11,5% 139 20,6% 84 31,5% 
Prawa i Administracji 973 11,6% 36 5,3% 19 7,1% 
Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 115 1,4% 16 2,4% 10 3,7% 
Teologiczny 59 0,7% 21 3,1% 9 3,4% 
Szkoła Zarządzania 78 0,9% 26 3,9% 16 6% 
MISH 34 0,4% 1 0,1% 0 0% 
Międzynarodowa Szkoła Nauk Polit. 23 0,3% 1 0,1% 1 0,4 
Kolegium Języka Biznesu 1 0,01% 0 0,0% 0 0% 

Ogółem 8378 100% 674 100% 292 100% 

Tabela 4. Struktura populacji generalnej i respondentów wg wydziałów i pozostałych jednostek 
d d k h  

  



 
 
 

 

Nazwa kierunku studiów Absolwenci 
2008/2009 1. pomiar 2. pomiar 

Administracja 524 6,3% 5 0,7% 0 0% 
Biologia 158 1,9% 12 1,8% 4 1,5% 
Biotechnologia 204 2,4% 23 3,4% 2 0,7% 
Chemia 61 0,7% 8 1,2% 3 1,1% 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

 
80 1,0% 7 1,0% 2 0,7% 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
 

74 0,9% 22 3,3% 6 2,2% 
Edukacja techniczno-informatyczna 98 1,2% 3 0,4% 0 0% 
Etnologia 66 0,8% 4 0,6% 0 0% 
Filologia 1502 18,0% 90 13,4% 43 16% 
Filologia polska 373 4,5% 33 4,9% 9 3,4% 
Filozofia 132 1,6% 4 0,6% 0 0% 
Fizyka 98 1,2% 17 2,5% 4 1,5% 
Fizyka medyczna 9 0,1% 9 1,3% 2 0,7% 
Geografia 279 3,3% 27 4,0% 3 1,1% 
Geologia 117 1,4% 19 2,8% 0 0% 
Grafika 12 0,1% 2 0,3% 1 0,4% 
Historia 210 2,5% 9 1,3% 0 0% 
Informacja naukowa i 

 
154 1,8% 19 2,8% 11 4,1% 

Informatyka 211 2,5% 16 2,4% 6 2,2% 
Instrumentalistyka 5 0,1% 0 0,0% 0 0% 
Kulturoznawstwo 103 1,2% 14 2,1% 7 2,6% 
Matematyka 85 1,0% 23 3,4% 12 4,5% 
Ochrona Środowiska 168 2,0% 9 1,3% 8 3% 
Organizacja produkcji filmowej i 

 
95 1,1% 16 2,4% 10 3,7% 

Pedagogika 1377 16,5% 118 17,5% 68 25,4% 
Politologia 671 8,0% 19 2,8% 3 1,1% 
Prawo 183 2,2% 30 4,5% 19 7,1% 
Psychologia 441 5,3% 32 4,7% 16 6% 
Realizacja obrazu filmowego, 

   
13 0,2% 0 0,0% 0 0% 

Reżyseria 5 0,1% 0 0,0% 0 0% 
Socjologia 695 8,3% 38 5,6% 1 1% 
Teologia 59 0,7% 20 3,0% 9 3,4% 
Wychowanie muzyczne 4 0,0% 0 0,0% 0 0% 
Wychowanie plastyczne 8 0,1% 0 0,0% 0 0% 
Zarządzanie 78 0,9% 26 3,9% 17 6,3% 

Ogółem 8352 100% 674 100% 292 100% 

Tabela 5. Struktura populacji generalnej i respondentów wg kierunków studiów 
 

 

  



 
 

Rozdział 3. {Absolwenci na rynku pracy} 
 
3.1. Wybór kierunku studiów 

Po 3 latach od ukończenia studiów większość badanych wybrałaby ponownie ten sam kierunek 

studiów – odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 20,5% badanych, natomiast odpowiedzi „raczej tak” – 

38,4% badanych (patrz wykres 1). Odpowiedzi negatywnej udzieliło natomiast 30,2% respondentów – 

odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 14,2%, a „raczej nie” – 16% z nich. Tabela 6 przedstawia 

odpowiedzi respondentów w podziale na kierunki studiów. 

 

 

 

Wykres 1 
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Nazwa kierunku studiów Zdecydowanie 
tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie 

nie 
Trudno 

powiedzieć Ogółem 

Pedagogika 9 25 12 12 10 68 
Filologia 9 15 7 7 5 43 
Prawo 5 7 5 1 1 19 
Zarządzanie 1 11 2 2 1 17 
Psychologia 5 6 3 1 1 16 
Matematyka 4 5 0 0 3 12 
Inform. naukowa i bibliotekoznawstwo 0 5 2 3 1 11 
Org. produkcji filmowej i telewizyjnej 6 3 0 1 0 10 
Filologia polska 0 2 2 4 1 9 
Teologia 3 5 0 0 1 9 
Ochrona Środowiska 2 2 1 3 0 8 
Kulturoznawstwo 0 4 2 1 0 7 
Edu. art. (sztuki plastyczne) 2 2 0 1 1 6 
Informatyka 4 2 0 0 0 6 
Biologia 1 0 2 0 1 4 
Fizyka 1 3 0 0 0 4 
Chemia 0 2 1 0 0 3 
Geografia 1 1 1 0 0 3 
Politologia 0 0 1 2 0 3 
Biotechnologia 0 1 1 0 0 2 
Edu. art. (sztuka muzyczna) 0 1 0 0 1 2 
Fizyka medyczna 0 0 0 0 2 2 
Ekonofizka 1 0 0 0 0 1 
Grafika 0 1 0 0 0 1 
Praca socjalna 0 0 1 0 0 1 
Socjologia 1 0 0 0 0 1 

Ogółem 55 103 43 38 29 268 

Tabela 6. Chęć ponownego wyboru tego samego kierunku studiów wg kierunków studiów 
 

 

 

 

  



 
 
3.2. Zapotrzebowanie rynku pracy 

Opis poziomu zadowolenia respondentów z ukończonego kierunku studiów warto odnieść do ich 

opinii na temat występowania na rynku pracy zapotrzebowania na absolwentów o ich profilu wykształcenia. 

Jak się okazuje odsetek odpowiedzi pozytywnych (43%) i negatywnych (45,3%) był niemal identyczny, z 

niewielką przewagą tych ostatnich (patrz wykres 2). Wykres 3 przedstawia odpowiedzi respondentów w 

postaci średniej arytmetycznej w podziale na kierunki studiów (uwzględniono wyłącznie kierunki 

reprezentowane na poziomie przynajmniej 5%). Wartości średniej zawierały się w przedziale od -2 

(najgorsza ocena) do +2 (najlepsza ocena). Średni wynik dla wszystkich uczestników badania wyniósł 0. 

Szczegółowe odpowiedzi wszystkich respondentów zawarto w tabeli 7. 
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Wykres 3 
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Nazwa kierunku studiów Zdecydowanie 
tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie 

nie 
Trudno 

powiedzieć Ogółem 

Pedagogika 6 13 28 9 7 63 
Filologia 11 13 11 4 2 41 
Prawo 2 11 2 1 1 17 
Zarządzanie 0 6 6 2 2 16 
Psychologia 3 4 7 1 0 15 
Matematyka 1 4 2 1 4 12 
Inform. naukowa i bibliotekoznawstwo 0 3 3 3 1 10 
Org. produkcji filmowej i telewizyjnej 2 2 2 0 3 9 
Filologia polska 0 2 3 2 1 8 
Ochrona Środowiska 1 4 0 2 1 8 
Teologia 3 1 2 1 1 8 
Kulturoznawstwo 0 1 5 1 0 7 
Edu. art. (sztuki plastyczne) 1 0 3 1 1 6 
Informatyka 3 1 0 0 1 5 
Biologia 0 0 3 1 0 4 
Fizyka 1 2 0 0 1 4 
Chemia 0 1 1 1 0 3 
Geografia 0 0 1 0 2 3 
Politologia 0 0 1 2 0 3 
Biotechnologia 0 0 2 0 0 2 
Edu. art. (sztuka muzyczna) 0 1 1 0 0 2 
Fizyka medyczna 0 1 0 0 1 2 
Ekonofizka 0 1 0 0 0 1 
Grafika 0 1 0 0 0 1 
Praca socjalna 0 0 0 0 1 1 
Socjologia 0 1 0 0 0 1 
Ogółem 34 73 83 32 30 252 

Tabela 7. Opinia na temat zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów danego kierunku wg kierunków 
d ó  

 

 

 

  



 
 
3.3. Charakterystyka zatrudnienia respondentów 

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

ukończenia studiów w organizacjach pracowało 83,1% badanych – odsetek ten wzrósł o 13,2%. Grupa 

respondentów poszukujących pracy zmalała do 6,7%, spadek w tym obszarze wyniósł 12,4%. Wyraźnie 

wzrósł odsetek osób prowadzących własną działalność gospodarczą z 3,7% do 7,5%. Zmniejszył się również 

odsetek niepracujących i nieposzukujących pracy (z 7,3% do 2,7%) – patrz wykres 4. Ta ostatnia zmiana 

wiąże się przede wszystkim z wyjściem z systemu edukacji na rynek pracy znacznej części respondentów z 

tej grupy. Naukę kontynuowało jedynie 19,2% badanych (poprzednio było to 47,7%), najwięcej z nich w 

ramach studiów podyplomowych (52,8%), a następnie III stopnia (22,6%) i II stopnia (18,9%) – patrz tabela 

8. 

 

 

Wykres 4 

 

 

Studia realizowane aktualnie  1. pomiar 2. pomiar 

tak: 323 - 47,9% - 51 - 19,2% - 
 I stopień - 18 - 5,3% - 2 - 3,8% 
 II stopień - 176 - 51,6% - 10 - 18,9% 
 jednolite studia 

 

- 8 - 2,3% - 1 - 1,9% 
 III stopień - 50 - 14,7% - 12 - 22,6% 
 podyplomowe - 88 - 25,8% - 28 - 52,8% 
 MBA - 1 - 0,3% - 0 - 0 
nie 351 - 52,1% - 214 - 80,8% - 
Ogółem 674 323 100% 105,6% 265 53 100% 103,9% 

Tabela 8. Studia realizowane w momencie badania w podziale na 1. i 2. pomiar  
 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Po roku Po 3 latach 

69,9% 
83,1% 

3,7% 

7,5% 19,1% 

6,7% 7,3% 
2,7% 

Status na rynku pracy 

niepracujący, 
nieposzukujący pracy 
niepracujący, 
poszukujący pracy 
prowadzący własną 
działalność gospodarczą 
pracujący w organizacji 



 
 

Dla większości respondentów (49,3%) ich obecna praca była 2-3 pracą od czasu ukończenia 

studiów. Kolejna była grupa pracujących w jednym miejscu (37,2%). Co dziesiąty badany pracował w 4-5 

miejscu. W więcej niż 5 miejscach pracowało jedynie 3,4% ankietowanych (patrz wykres 5). 

 

 

 

Wykres 5 

 

 

Respondenci, którzy zmieniali pracę pomiędzy pomiarami, na ogół (dotyczyło to 71,3% badanych) 

wybierali stanowiska tematycznie związane z ich poprzednią pracą – w 25,3% przypadków były one 

całkowicie powiązane, najczęściej jednak (35,5%) związek ten był częściowy. Brak takiego związku dotyczył 

38,7% stanowisk – patrz wykres 6. 

 

 

 

Wykres 6 

 

Respondentom zmieniającym pracę zadano również pytanie o przyczynę zmiany pracy. Okazało się, 

że ponad połowa badanych sama zainicjowała ten proces (53,8%). Kolejną grupę stanowili badani, z którymi 

pracodawca nie przedłużył umowy po jej wygaśnięciu (40,9%). Zwolnionych zostało jedynie 4,3% badanych. 

Respondenci stale pracujący w kilku miejscach stanowili 1,1% omawianej grupy (patrz wykres 7). 
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Wykres 7 

 

Wśród motywów odejścia z pracy najczęściej wskazywane była perspektywa lepiej płatnej pracy 

(48,4%), niesatysfakcjonujące warunki pracy (45,2%) oraz chęć rozwoju swoich kompetencji zawodowych 

(35,5%). Wśród istotniejszych czynników znalazły się również: zła atmosfera w pracy (22,6) oraz chęć pracy 

w firmie o większym prestiżu (21,5%) – patrz wykres 8. 

 

 

Wykres 8 
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W porównaniu do pierwszego pomiaru badania, realizowanego po roku od ukończenia studiów,  

praktycznie nie zmieniła się struktura zatrudnia respondentów. Nadal zdecydowana większość pracowała w 

jednym miejscu (81,2% do 79,1%), a następnie 2-3 miejscach (17,3% do 19,4%) – patrz wykres 9. 

 

 

Wykres 9 

 

Znaczny odsetek respondentów (41,1%) pracował ponad 3 lata w swojej obecnej pracy. Była więc 

to ich pierwsza praca po zakończeniu studiów. Kolejną grupę stanowili ankietowani zatrudnieni w tym 

samym miejscu przez okres od roku do 2 lat (24,8%), a następnie od 2 do 3 lat (17,8%) – patrz wykres 10. 

 

 

Wykres 10 

 
Podsumowując analizę powyższych wyników można zauważyć, że mniej więcej połowa 

respondentów realizuje tradycyjną formę zatrudnienia – posiadają pracę od ponad 3 lat (patrz wykres 10) i 

w najbliższym czasie nie planują jej zmieniać lub też nie potrafią sprecyzować swoich planów w tym 

obszarze (patrz wykres 11). Drugą grupę badanych stanowili respondenci, którzy w okresie od zakończenia 

powyżej 5 

4-5 

2-3 

1 

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

0,5% 

1,0% 

17,3% 

81,2% 

0,2% 

1,3% 

19,4% 

79,1% 

Liczba obecnych miejsc pracy 

po roku 

po 3 latach 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

2% 
5,9% 8,4% 

24,8% 
17,8% 

41,1% 

Staż pracy u aktualnego pracodawcy 



 
 
studiów zmieniali pracę kilka razy (patrz wykres 5), najczęściej jednak działo się to z ich inicjatywy (patrz 

wykres 7). Sytuacja tych respondentów wskazuje na stosunkowo dużą swobodę wyboru pracodawcy, 

najprawdopodobniej wynika to również z niskiej jakości oferowanych im stanowisk pracy. Do grupy tej 

zaliczali się przede wszystkim absolwenci pedagogiki (18%), filologii nowożytnych (16%), zarządzania (12%), 

matematyki (10%) i filologii polskiej (10%) – patrz wykres 12. Były to więc kierunki pozwalające znaleźć 

zatrudnienie w wielu branżach, sprzyjające częstym zmianom zatrudnienia zwłaszcza na wstępnym etapie 

rozwoju zawodowego. 

 

 

Wykres 11 
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Respondenci najczęściej pracowali w oparciu o umowę o pracę na czas określony (62,1%). Umowy o 

pracę na czas określony stanowiły 29,7%. Porównanie wyników badania zrealizowanego po roku od 

ukończenia studiów pozwala zauważyć różnice, jakie zaszły pomiędzy pomiarami (patrz wykres 13). Co 

ciekawe obniżył się odsetek umów o pracę na czas określony (-6,4%). Największy wzrost dotyczył natomiast 

umów o prace na czas określony (+17,7%). Można przypuszczać, że wzrost umów czasowych odbył się 

kosztem umów cywilno prawnych (-7,3%). Spadek liczby umów pracy bez limitu czasowego można wiązać z 

wyborem elastycznych form zatrudnienia, jak i z utratą stałej pracy. 

 

  

Wykres 13 

 

Większość badanych pracowała w pracy zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów (77,2%). 

Zgodność ta była jednak realizowana w różnym stopniu: całkowicie (46%) i częściowo (31,2%). Pracę 

niezwiązaną z kierunkiem wykonywał co piąty badany (22,8%) – patrz wykres 14. W porównaniu do badania 

realizowane po roku od ukończeni studiów odsetek respondentów w poszczególnych grupa zmienił się 

nieznacznie – zmalał odsetek pracujących w pracy niegodnej z kierunkiem studiów (-2,1%) na korzyść pracy 

całkowicie zgodnej z wykształceniem. Tabela 9 przedstawia odpowiedzi respondentów w podziale na 

kierunki studiów. 
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Zgodność pracy z kierunkiem studiów całkowita częściowa brak Ogółem 

Biologia 0 2 2 4 
Biotechnologia 0 0 1 1 
Chemia 1 2 0 3 
Edu. art. (sztuka muzyczna) 1 0 0 1 
Edu. art. (sztuki plastyczne) 2 1 1 4 
Ekonofizka 0 1 0 1 
Filologia 11 11 7 29 
Filologia polska 1 3 4 8 
Fizyka 2 1 0 3 
Fizyka medyczna 0 1 0 1 
Geografia 1 0 0 1 
Grafika 0 1 0 1 
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 6 1 3 10 
Informatyka 3 2 0 5 
Kulturoznawstwo 1 3 3 7 
Matematyka 2 4 3 9 
Ochrona Środowiska 1 1 2 4 
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 3 2 2 7 
Pedagogika 30 12 10 52 
Politologia 1 0 2 3 
Psychologia 8 3 1 12 
Prawo 12 1 0 13 
Socjologia 0 1 0 1 
Teologia 6 1 0 7 
Zarządzanie 0 7 4 11 
 Ogółem 92 61 45 198 

Tabela 9. Stopień zgodność pracy z ukończonym kierunkiem studiów 

 

 

Większość respondentów wykorzystywała w pracy umiejętności i wiedzę zdobyte na studiach – 

32,7% w stopniu dużym, 32,2% w stopniu średnim oraz 22,3% w stopniu małym (patrz wykres 15). W 

porównaniu do 1. pomiaru nieznacznie spadł odsetek badanych niewykorzystujących w pracy zawodowej 

wiedzy i umiejętności pozyskanych w czasie studiów (-3,1%). Tabela 10 przedstawia odpowiedzi 

respondentów w podziale na kierunki studiów.  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Wykres 15 

 
 

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

Biologia 0 1 2 1 4 
Biotechnologia 0 0 1 0 1 
Chemia 1 1 0 1 3 
Edu. art. (sztuka muzyczna) 1 0 0 0 1 
Edu. art. (sztuki plastyczne) 0 2 2 0 4 
Ekonofizka 1 0 0 0 1 
Filologia 13 7 6 3 29 
Filologia polska 0 4 2 2 8 
Fizyka 3 0 0 0 3 
Fizyka medyczna 1 0 0 0 1 
Geografia 0 1 0 0 1 
Grafika 1 0 0 0 1 
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 5 1 3 1 10 
Informatyka 1 2 1 1 5 
Kulturoznawstwo 1 1 4 1 7 
Matematyka 3 3 2 1 9 
Ochrona Środowiska 0 1 0 3 4 
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 3 2 2 0 7 
Pedagogika 19 17 9 7 52 
Politologia 0 1 2 0 3 
Psychologia 5 4 3 0 12 
Prawo 3 8 1 1 13 
Socjologia 1 0 0 0 1 
Teologia 2 3 2 0 7 
Zarządzanie 1 5 3 2 11 

 Ogółem 65 64 45 24 198 

 Tabela 10. Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach a kierunek studiów 
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Stanowiska obejmowane przez respondentów najczęściej zaliczały się do grupy stanowisk 

specjalistycznych/samodzielnych (56,8%), a następnie wykonawczych (35,8%) oraz kierowniczych (7,4%) – 

patrz wykres 16. W porównaniu do sytuacji po roku od ukończenia studiów wzrósł odsetek stanowisk 

specjalistycznych (+6,5%) oraz kierowniczych (2,6%) kosztem stanowisk wykonawczych (-9,2%). 

 

 

 

Wykres 16 

 

 

W grupie czynników uwzględnianych przez respondentów przed podjęciem pracy najczęściej 

wskazywana była stabilność zatrudnienia (45,6%). 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. W następnej kolejności były to: zgodność pracy z zainteresowaniami 

(39,9%), zgodność pracy z ukończonym kierunkiem studiów (38,9%), możliwość rozwoju kompetencji 

zawodowych (37,3%) oraz stałe godziny pracy (35,8%). Nieco mniejsze znaczenie miała lokalizacja firmy 

(30,6%), podobnie jak dobra atmosfera w pracy (29%), możliwość utrzymania równowagi pomiędzy pracą a 

życiem prywatnym (tzw. work life-balance) oraz atrakcyjne wynagrodzenie 26,2%) – patrz wykres 16. Na 

wykresie można również zaobserwować różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami. Przede wszystkim 

wyraźne są różnice w podejściu do stabilności zatrudnienia, ta była bowiem ważniejsza dla kobiet (49,4% do 

24,1%). Podobna zależność wystąpiła w obszarze oczekiwań dotyczących stabilność godzin pracy (37,8% do 

24,1%), lokalizacji firmy (32,3% do 20,7%), dobrej atmosfer w pracy (30,5% do 20,7%) oraz work-life balance 

(30,5% do 17,2%). Mężczyźni z kolei kierowali się przede wszystkim zgodnością pracy z zainteresowaniami 

(51,7% do 37,8%), jej zgodnością z ukończonym kierunkiem studiów (44,8% do 37,8%), możliwością rozwoju 

zawodowego (44,8% do 36%) oraz atrakcyjnością wynagrodzenia (34,5% do 25%). 
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Wykres 17 
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Respondenci byli najczęściej zatrudniani w branży edukacja/kursy/szkolenia (28%) oraz 
administracji publicznej (12,4%) – patrz wykres 18. Sytuacja ta nie uległa zmianie w stosunku do 1. pomiary 
badania (realizowanego po roku od ukończenia studiów). 

 

 

Wykres 18 
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Struktura wielkości firm zatrudniających respondentów nieznacznie się zmieniła w stosunku do 1. 

pomiaru. W obu przypadkach największy udział w zatrudnienie miały firmy małe (31,4% i 26,9%) oraz 

średnie (30% i 33,3%). Firmy duże zatrudniały 25,3% badanych (w 1. pomiarze było to 24,1%), a 

mikroprzedsiębiorstwa – 14,5% (w 1. pomiarze – 14,5%) – patrz wykres 19. 

 

 

Wykres 19 

 

Zasięg działalności firm, w których pracowali respondenci, również kształtował się podobnie, jak po 

roku od ukończeni studiów (patrz wykres 20). Największa różnica w tym wymiarze dotyczyła wzrostu liczby 

firm o zasięgu międzynarodowym (+5,9%) i spadku liczby firm o zasięgu regionalnym (-5,7%). 

 

 

Wykres 20 

 

Stabilna okazała się również lokalizacja firm zatrudniających respondentów. Tutaj niezmiennie 

zdecydowana większość z nich pracowała na terenie województwa śląskiego (84,5% do 83,4%). Poza 

granicami naszego kraju pracowało jedynie 1,4% badanych (patrz wykres 21). 
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Wykres 21 

 

 

Wykres 22 

 

Wynagrodzenia respondentów wzrosły, nadal pozostawały jednak na relatywnie niskim poziomie. 

Najczęściej zarobki respondentów znajdowały się w przedziale 2000 – 2500 zł brutto, a następnie 1500 – 

2000 zł brutto – patrz wykres 23. W przedziale nieprzekraczającym poziomu przeciętnego wynagrodzenia, 

które w pierwszym kwartale 2013 r. wyniosło 3 740,05 zł brutto, zarabiało 84% respondentów 

(uwzględniono wynagrodzenie do poziomu 4000 zł brutto). W porównaniu do 1.pomiaru wynik ten był 

nieznacznie lepszy (-2%).  
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Wykres 23 
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Rozdział 4. {Respondenci prowadzący własną firmę} 
 

Wśród respondentów było 18 osób prowadzących własną działalność gospodarczą i stanowiącą ich 

główne źródło utrzymania. W większości przypadków (17) została ona założona dopiero po zakończeniu 

studiów (patrz wykres 24). Zdaniem większości (10) fakt ich ukończenia nie miał wpływu na decyzję o 

założeniu firmy. Odwrotnej odpowiedzi udzieliło 5 ankietowanych, 3 badanych natomiast wybrało 

odpowiedź „trudno powiedzieć” – patrz wykres 24. 

 

 

Wykres 24 

 

 

 

 

Wykres 25 

 

Większość respondentów prowadziła działalność zgodną z ukończonym kierunkiem studiów: w 9 

przypadkach była to całkowita, a w 4 częściowa zgodność (patrz wykres 26). W 4 przypadkach profil firmy 

nie miał żadnego związku w wykształceniem jej właściciela. Wszyscy respondenci wykorzystywali wiedzę 

zdobytą na studiach: 9 w dużym, 4 w miarkowanym i 4 w małym stopniu (patrz wykres 27). 
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Wykres 26 

 
 

 

Wykres 27 

 
Doświadczenie zawodowe tej grupy respondentów nie wiązało się wyłącznie z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Większość z nich miała również doświadczenie z pracy na „etacie”: 11 pracowało 

w 2 – 3 firmach, 5 – w jednej, a 1 – w 4 – 5 firmach (patrz wykres 28).  

 

 

Wykres 28 
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W pytaniu odnoszącym się do powodów założenia firmy najczęściej pojawiającymi się 

odpowiedziami były: możliwość realizowania własnych pomysłów (16) oraz chęć pracy na swoim (13). 

Kolejnymi powodami były: chęć pogodzenia życia prywatnego z zawodowym (9), mała atrakcyjność pracy 

etatowej (8) oraz chęć osiągania wysokich dochodów (7) - patrz wykres 29. 

 

 

 

Wykres 29 

 

 

Firmy prowadzone przez respondentów w większości przypadków (13) należały do kategorii 

jednoosobowej działalności gospodarczej (patrz wykres 30). Trzech badanych prowadziło mikro 

przedsiębiorstwo oraz jeden małe przedsiębiorstwo. Struktura wielkości firm, jak i ich proporcje nie uległy 

istotnym zamianom w porównaniu do 1. pomiaru.  
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Branże firm były bardzo zróżnicowane i jedynie trzy z nich zgromadziły więcej niż jednego respon- 

denta. Były to: Edukacja/Kursy/Szkolenia (3), Prawo (2) oraz Usługi (2) (patrz tabela 13). 

 

 

Branża firmy Liczba firm 

Edukacja/Kursy/Szkolenia 3 
IT 1 
Medycyna/Zdrowie 1 
Ochrona środowiska 1 
Opieka 1 
Prawo 2 
Rozrywka/Sztuka/Media 1 
Sprzedaż 1 
Tłumaczenia 1 
Usługi 2 
inna 3 

Ogółem 17 

Tabela 13.  

 

 

 

 

  



 
 

Rozdział 5. {Respondenci niepracujący, nieposzukujący pracy} 
 

Wśród uczestników badania znalazła się niewielka grupa osób niepracujących i nie poszukujących 

pracy (2,7%, czyli 7 respondentów). Najczęściej (5) było to spowodowane ciążą lub pełnieniem obowiązków 

rodzica. Pozostali respondenci nie poszukiwali pracy ponieważ zamierzali założyć własną działalność 

gospodarczą (2) – patrz wykres 31. 

 

 

 

 

Wykres 31 

 

Większość respondentów z tej grupy pracowała po studiach (6). Najczęściej była to praca na umowę 

o pracę na cza określony (4), następnie na umowę o pracę na zastępstwo (1) i umowę cywilno-prawną (1) – 

patrz wykres 32. 
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Wszyscy z nich zadeklarowali chęć podjęcia pracy w przyszłości. Większość (4) potrafiła 

sprecyzować moment planowanego powrotu na rynek pracy. Pozostali ankietowani wybrali odpowiedź 

„trudno powiedzieć” (patrz wykres 33). 

 

 

Wykres 33 
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Rozdział 6. {Respondenci niepracujący, poszukujący pracy} 
 

Większość respondentów niepracujących, poszukujących pracy miała pracę po studiach. Tylko 2 

badanych nigdzie nie pracowało – patrz wykres 34. W tych sytuacjach przyczyną utraty zatrudnienia było 

najczęściej wygaśniecie u umowy z pracodawcą; zwolnienia dotknęły jedynie 2 respondentów, podobnie 

było z własnowolnym odejście z pracy – tylko 2 badanych znalazło się w takiej sytuacji (patrz wykres 35). 

 

 

 

Wykres 34 

 

 

Wykres 35 

 

Ostatnia praca niemal wszystkich respondentów (za wyjątkiem jednego) miała charakter 

zatrudnienia czasowego. W większości były to umowy o pracę (5 badanych), a następnie umowy cywilno-

prawne (4 badanych) – patrz wykres 36.  

Najczęściej okres ostatniego zatrudnienia nie przekraczał 6 miesięcy (7 badanych), a następnie 12 

miesięcy (3 badanych). Tylko 1 respondent były zatrudniony dłużej niż 24 miesiące (patrz wykres 37). 
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Wykres 36 

 

 

 

Wykres 37 

 

Czas pozostawania bez pracy w przypadku większości badanych z tej grupy nie przekraczał  

6 miesięcy. Tylko 2 respondentów nie pracowało od 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Powyżej 

24 miesięcy pracy nie miało 3 ankietowanych (patrz wykres 38). 
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Respondenci najczęściej szukali pracy w internecie (12), a następnie u wybranych pracodawców  

(8) oraz w urzędzie pracy (7). Rodzina i znajomi, jako źródło informacji o pracy, znaleźli się dopiero na 

czwarty miejscu (5) – patrz wykres 39. 

 

 

Wykres 39 

 

Wynagrodzenie minimalne, jakiego oczekiwali respondenci, nie było wygórowane. Najczęściej 

wybierany był przedział powyżej 1500 do 2000 zł (7) – patrz wykres 40. Był to przedział zawierający poziom 

minimalnej płacy za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. 

 

 

Wykres 40 

targi pracy 

inne 

biuro karier UŚ  

agencje pośrednictwa pracy 

prasa 

rodzina/znajomi 

urzędy pracy 

u wybranych pracodawców 

Internet 

0 5 10 15 

1 

1 

2 

2 

3 

5 

7 

8 

12 

Sposoby poszukiwania pracy 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

2 

7 

2 
1 1 

Akceptowany minimalny  
poziom wynagrodzenia 



 
 

Podsumowanie 

 
W badaniu udział wzięło 292 respondentów – absolwentów UŚ roku akademickiego 2008/2009.  

W porównaniu do pierwszego pomiaru (realizowanego po roku od ukończenia studiów) liczba 

respondentów zmniejszyła się o 382 osób. Podobnie jak za pierwszym razem, większość ankietowanych 

stanowiły kobiety (81,1%) – co odpowiada strukturze populacji generalnej absolwentów tego rocznika. 

Największy odsetek respondentów był absolwentami pedagogiki (25,4%), filologii nowożytnych (16%) oraz 

prawa (7,1%). 

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

ukończenia studiów w organizacjach pracowało 83,1% badanych – odsetek ten wzrósł  

o 13,2%. Grupa respondentów poszukujących pracy zmalała do 6,7%, spadek w tym obszarze wyniósł 

12,4%. Wzrósł natomiast odsetek osób prowadzących własną działalność gospodarczą  

z 3,7% do 7,5%. Odsetek respondentów niepracujących i nieposzukujących pracy zmalał z 7,3% do 2,7% –  

w 1. pomiarze w największej mierze za wielkość tego wskaźnika odpowiadał fakt kontynuowania nauki 

przez respondentów. 

Zdecydowana większość respondentów (81,2%) po studiach pracowała tylko w jednym miejscu. 

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

większość z nich (79,1%) miała jedną pracę.  

W przypadku większości badanych (77,2%) ich praca była zgodna z ukończonym kierunkiem studiów 

– 46% określiło ją jako całkowitą, a 31,2% jako częściową. Co czwarty badany (22,8%) nie wykonywał pracy 

zgodnej ze swoim wykształceniem. Jeszcze większy odsetek badanych (88,1%) wykorzystywał w swojej 

pracy wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach: w stopniu dużym – 32,7%, średnim – 33,2% i małym – 

22,3%. 

Podobnie jak w przypadku 1. pomiaru strukturę zatrudnienia badanych charakteryzowało duże 

rozproszenie. Wówczas tylko dwie branże wyróżniały się na tle pozostałych branż, były to: 

edukacja/kursy/szkolenia oraz administracja publiczna. Obecnie branże te również zatrudniały najwięcej 

badanych – edukacja/kursy/szkolenia 28%, a administracja publiczna 12,4%. 

Po trzech latach od ukończenia studiów wartością najbardziej pożądaną przez respondentów przy 

podejmowaniu zatrudnienia okazała się stabilność zatrudnienia (45,6%). Następnie były to: zgodność  

z zainteresowaniami (39,9%), zgodność z ukończonym kierunkiem studiów (38,9%), możliwość rozwoju 

kompetencji zawodowych (37,3%) i stałe godziny pracy (35,8%). 

Porównując sytuację zawodową respondentów po roku od ukończenia studiów  

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

dotyczyła wyraźnego wzrostu poziomu zatrudnienia, jak również odsetka badanych prowadzących własną 

działalność gospodarczą. Wzrosło również wynagrodzenie uzyskiwane przez respondentów.  


