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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 w grupie absolwentów roku akademickiego 

2009/2010 po roku od ukończenia przez respondentów studiów.  

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 zaproszona do udziału w badaniu jeszcze 

dwa razy: po 3 i 5 latach od ukończenia studiów. Jednocześnie kierując się chęcią zachowania 

ciągłości i kompleksowości uzyskiwanych danych nie zrezygnowaliśmy z realizacji badania po roku od 

ukończenia studiów. Wszystkie roczniki absolwentów, począwszy od 2007/2008, będą więc badane 

trzykrotnie. 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wartość merytoryczna raportu miała charakter możliwie 

uniwersalny, tj. aby informacje w nim zawarte były przydatne dla kandydatów na studia, obecnych 

studentów, absolwentów, a także osób profesjonalnie zajmujących się tematyką rynku pracy. 

Charakter prezentowanych treści jest więc z konieczności uproszczony, mamy jednak nadzieję, że 

pozwoli on Czytelnikom wyciągnąć wartościowe wnioski 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  

Pierwszy pomiar trzeciej edycji badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach był skierowany do absolwentów roku akademickiego 2009/2010.  Byli to 

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

studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Celem badania było poznanie sytuacji zawodowej 

absolwentów UŚ po roku od ukończenia studiów. 

 

1.2. Techniczne aspekty badania 

Respondenci wypełniali ankietę między 1 stycznia a końcem lutego 2012 roku poprzez 

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

respondentów zostało wysłane zaproszenie do udziału w badaniu zawierające link prowadzący do 

ankiety. Czas potrzebny do jej wypełnienia 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 miejsca zamieszkania, niepełnosprawność, ukończony wydział i kierunek studiów wraz 

z trybem i rodzajem studiów, a także pytania dotyczące wiedzy na temat kluczowych obszarów 

związanych z poszukiwaniem pracy, 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, poziom zarobków i związane z nim zadowolenie oraz 

mobilność zawodową i przestrzenną. 
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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 pozostawania bez 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 2009/2010 

 
W rozdziale tym zawarto porównanie podstawowych parametrów populacji respondentów  

z populacją generalną absolwentów UŚ z roku akademickiego 2009/2010. 

W badaniu udział wzięło 635 respondentów w tym 73,1% kobiet i 26,9% mężczyzn (patrz 

tabela 1). Byli to przede wszystkim absolwenci jednolitych studiów magisterskich (41,7%) oraz 

studiów II stopnia (35%) – patrz tabela 2. Respondenci najczęściej studiowali w trybie stacjonarnym 

(58,8%) – patrz tabela 3. Najsilniejszą reprezentację w badaniu uzyskali absolwenci Wydziału 

Pedagogiki i Psychologii (20,8%), Prawa i Administracji (18,9%) oraz Filologicznego (15,3%) – patrz 

tabela 4. Z kolei kierunkami studiów, które ukończyła największa liczba badanych, były: pedagogika 

(17,4%), prawo (11,4%) oraz administracja (7,7%) – patrz tabela 5. 

 

 

Płeć Absolwenci 2009/2010 Respondenci 

kobieta 6600 75% 464 73,1% 
mężczyzna 2197 25% 171 26,9% 

Ogółem 8797 100% 635 100,0% 

Tabela 1. Struktura populacji generalnej i respondentów wg płci  

 

 

 

Rodzaj studiów Absolwenci 2009/2010 Respondenci 

I stopnia 3229 36,7% 143 23,3% 
II stopnia 3011 34,2% 215 35,0% 

magisterskie jednolite 2557 29,1% 256 41,7% 

braki danych - - 21 - 

Ogółem 8797 100% 635 100,0% 

Tabela 2. Struktura populacji generalnej i respondentów wg rodzaju studiów 
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Tryb studiów Absolwenci 2009/2010 Respondenci 

stacjonarne 5153 

 

58,6% 

 

361 58,8% 
niestacjonarne 3644 

 

41,4% 

 

253 41,2% 

braki danych - - 21 - 

Ogółem 8797 100% 635 100,0% 

Tabela 3. Struktura populacji generalnej i respondentów wg trybu studiów 

 

 

 

Jednostka dydaktyczna Absolwenci 2009/2010 Respondenci 

Artystyczny 224 2,5% 23 3,7% 

Biologii i Ochrony Środowiska 477 5,4% 1 0,2% 
Etnologii i Nauk o Edukacji 787 8,9% 18 2,9% 

Filologiczny 2155 24,5% 94 15,3% 

Informatyki i Nauki o Materiałach 280 3,2% 43 7% 

Matematyki, Fizyki i Chemii 414 4,7% 58 9,4% 
Nauk o Ziemi 407 4,6% 35 5,7% 

Nauk Społecznych 1769 

 

20,1% 77 12,5% 

Pedagogiki i Psychologii 945 10,7% 128 20,8% 

Prawa i Administracji 982 11,2% 116 18,9% 
Teologiczny 101 1,1% 14 2,3% 

Szkoła Zarządzania 76 0,9% 6 1% 

Międzynarodowa Szkoła Nauk Polit. 32 0,4% 1 0,2% 
Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

106 

 

1,2% 0 0% 
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

42 

 

0,5% 0 0% 

braki danych - - 21 - 

Ogółem 8797 100% 635 100% 

Tabela 4. Struktura populacji generalnej i respondentów wg wydziałów 
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Kierunek studiów Absolwenci 2009/2010 Respondenci 

Administracja 449 5,1% 47 7,7% 

Biologia 161 1,8% 1 0,2% 

Biotechnologia 173 2% 0 0% 

Chemia 85 1% 8 1,3% 
Edukacja art. w zakresie sztuk  plastycznych 108 1,2% 5 0,8% 

Edukacja art. w zakresie sztuki  muzycznej 82 0,9% 16 2,6% 

Edukacja techniczno- informatyczna 109 1,2% 17 2,8% 

Etnologia 63 0,7% 1 0,2% 
Filologia 1319 15% 23 3,7% 

Filologia polska 527 6% 42 6,8% 

Filozofia 148 1,7% 4 0,7% 

Fizyka 71 0,8% 9 1,5% 
Fizyka medyczna 26 0,3% 10 1,6% 

Geografia 282 3,2% 28 4,6% 

Geologia 125 1,4% 4 0,7% 

Grafika 31 0,4% 2 0,3% 
Historia 277 3,2% 15 2,4% 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 107 1,2% 14 2,3% 

Informatyka 222 2,5% 33 5,4% 

Instrumentalistyka 3 0,03% 0 0% 
Kulturoznawstwo 201 2,3% 16 2,6% 

Matematyka 181 2,1% 23 3,7% 

Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne 41 0,5% 0 0% 

Ochrona środowiska 144 1,6% 0 0% 
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 98 1,1% 0 0% 

Pedagogika 1488 16,9% 107 17,4% 

Politologia 739 8,4% 25 4,1% 

Prawo 531 6% 70 11,4% 
Psychologia 179 2% 35 5,7% 

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 1 0,01% 0 0% 

Reżyseria 7 0,1% 0 0% 

Socjologia 633 7,2% 28 4,6% 
Teologia 101 1,1% 14 2,3% 

Zarządzanie 76 0,9% 6 1% 

Praca socjalna - - 8 1,3% 

Geofizyka - - 3 0,5% 

braki danych 9 - 21 - 

Ogółem 8797 100% 635 100% 

Tabela 5. Struktura populacji generalnej i respondentów wg kierunków studiów 
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Rozdział 3. Wejście na rynek pracy 

 
W przypadku zdecydowanej większości badanych studia wiązały się z jednoczesnym 

podejmowaniem pracy. Najczęściej była ona podejmowana w Polsce (87,1%), za granicą pracowało 

jedynie 10,4% badanych (patrz wykres 1). W porównaniu do II edycji badania skierowanej do 

absolwentów roku akademickiego 2008/2009 odsetek pracujących na studiach w Polsce wzrósł (z  

81% do 87,1%). Odnotowano natomiast spadek odsetka respondentów pracujących za granicą 

(wówczas wyniósł 16%, obecnie był równy 10,4%).  

Praca wykonywana w czasie studiów w Polsce w 51% przypadków nie była związana z 

kierunkiem studiów badanych, wiązała się z nim natomiast w 39,1% przypadków (patrz wykres 2). 

Poprzednio było to odpowiednio: 54% i 34%. Respondenci wykonujący pracę zgodną z kierunkiem 

studiów za granicą stanowili jedynie 7,7% (patrz wykres 3). 

 

 

 

Wykres 1 

 

 
Wykres 2 

87,1% 

10,4% 
11,7% 

Praca na studiach 

w Polsce 
za granicą 
nie 

39,1% 

51,0% 
24,4% 

15,6% 

21,3% 

Rodzaj pracy podejmowanej w trakcie studiów w Polsce 

praca związana z kierunkiem studiów 

praca niezwiązana z kierunkiem studiów 

praktyki (nieobowiązkowe) 

staż 

wolontariat 
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Wykres 3 

 

 
 

Wśród respondentów korzystanie z dodatkowych form kształcenia w trakcie studiów było 

powszechne. Prawie połowa brała udział w tym czasie w nieobowiązkowych szkoleniach i kursach 

(patrz wykres 4). Zazwyczaj były one związane z podjętym kierunkiem studiów (49%). Na drugim 

miejscy pod względem popularności znalazły się kursy językowe (40,1%), a następnie kursy 

specjalistyczne, niezwiązane z kierunkiem studiów (29,3%).  Niemal identyczny odsetek 

respondentów (26,6%) zdobywał umiejętności dotyczące obszaru umiejętności interpersonalnych 

(patrz wykres 5). 

 

 
 

 
Wykres 4 

 

7,7% 

83,1% 

10,8% 
6,2% 4,6% 

Rodzaj pracy podejmowanej w trakcie studiów za granicą 

praca związana z kierunkiem studiów 

praca niezwiązana z kierunkiem studiów 

praktyki (nieobowiązkowe) 

staż 

wolontariat 

48,6% 
51,4% 

Kursy realizowane w trakcie studiów 

tak 

nie 
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Wykres 5 

 

 

 
Po zakończeniu studiów odsetek respondentów korzystających z różnego typu  form 

dokształcania się wzrósł do 52,9% (patrz wykres 6). Co ciekawe, w tym okresie na popularności 

zyskały kursy niezwiązane z ukończonym kierunkiem studiów (32%) przy jednoczesnym spadku 

popularności kursów z nim związanych. Znacznie zmalało z kolei zainteresowanie kursami językowymi 

(23,6%) oraz nieznacznie – treningiem umiejętności interpersonalnych (22,4%).  Zwiększył się za to 

udział odpowiedzi „inne” (12,7%) – patrz wykres 7. 

 

 

 

 
Wykres 6 

 

49% 

29,3% 26,6% 

40,1% 

7,6% 

Rodzaje kursów realizowanych w trakcie studiów 

związane z kierunkiem studiów 

niezwiązane z kierunkiem studiów 

dotyczące umiejętności interpersonalnych 

językowe 

inne 

52,9% 
47,1% 

Kursy realizowane po zakończeniu studiów 

tak 

nie 
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Wykres 7 

 
Respondentów poproszono również o dokonanie oceny swojej wiedzy posiadanej  

w momencie ukończenia studiów w pięciu obszarach związanych z poszukiwaniem pracy. Ogólnie 

wiedza ta był oceniana dość wysoko. Pierwszym obszarem była wiedza na temat sporządzania 

dokumentów aplikacyjnych. Respondenci ocenili ją wysoko, najczęściej wybierali 4 i 5 (patrz wykres 

8). Średnia ocena wyniosła 4. Kolejnym obszarem była wiedza związana z odbywaniem rozmów 

kwalifikacyjnych. Respondenci najczęściej (38,4%) wybierali tutaj 4 pozycję na skali (patrz wykres 9). 

Średnia ocena wyniosła 3,6. Wiedza na temat metod poszukiwania pracy również najczęściej (37,9%) 

była oceniana na 4 (patrz wykres 10). Średnia ocena wyniosła 3,8. Respondenci oceniali także swoją 

wiedzę dotyczącą możliwych dla siebie obszarów zatrudnienia. Tutaj 34,4% respondentów wybrało  

4 (patrz wykres 11). Średnia wyniosła 3,6. Ostatnim poddanym ocenie obszarem była wiedza na 

temat zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem własnej firmy. Ankietowani ocenili ją 

najgorzej, najwięcej z nich (36%) wybrało najniższą oceną (patrz wykres 12). Średnia była równa 2,3. 

 

 

Wykres 8 
 

46,5% 

32,0% 
22,4% 

23,6% 
12,7% 

Rodzaje kursów realizowanych po zakończeniu studiów 

związane z kierunkiem studiów 

niezwiązane z kierunkiem studiów 

dotyczące umiejętności interpersonalnych 

językowe 

inne 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

1 2 3 4 5 

4,0% 4,5% 

14,8% 

38,3% 38,4% 

Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych 

min max 
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Wykres 9 

 

 

 
Wykres 10 

 

 

 
Wykres 11 

 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

1 2 3 4 5 

5,0% 
11,1% 

22,7% 

38,4% 

22,8% 

Rozmowa kwalifikacyjna 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

1 2 3 4 5 

4,7% 
7,9% 

21,5% 

37,9% 

28,0% 

Metody poszukiwania pracy 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

1 2 3 4 5 

4,7% 

12,5% 

26,5% 

34,4% 

21,9% 

Wiedza o możliwych obszarach zatrudnienia 

min max 

min max 

min max 
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Wykres 12 

 

 
Kolejny elementem przygotowania zawodowego, który może ułatwić młodemu absol-

wentowi wejście na rynek pracy jest doświadczenie zdobywane w ramach obowiązkowych praktyk 

studenckich – zazwyczaj stanowiących integralną część poszczególnych programów nauczania. 

Najwięcej respondentów raczej pozytywnie oceniło ich przydatność dla swojego doświadczenia 

zawodowego (24%). Warto jednak zauważyć, że aż 21,9% badanych odpowiedziało, że nie odbywało 

takich praktyk. Kolejnymi odpowiedziami były: raczej nie (17,2%), zdecydowanie tak (15,3%) oraz 

zdecydowanie nie (12,7%). Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 9% respondentów. Odpowiedzi 

pozytywnych udzieliło 39,3%, a 29,9% negatywnych (patrz wykres 13). 

 

 

Wykres 13 

 
 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

1 2 3 4 5 

36,0% 

22,8% 23,3% 

11,4% 
6,4% 

Zagadnienia związane z prowadzeniem firmy 

15,3% 

24,0% 

17,2% 
12,7% 

9,0% 

21,9% 

Ocena przydatności obowiązkowych praktyk studenckich 

zdecydowanie tak 

raczej tak 

raczej nie 

zdecydowanie nie 

trudno powiedzieć 

nie odbywałem/odbywałam takich praktyk 

min max 
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Respondentów zapytano również o to, jaką pracę w kontekście ukończonych studiów 

chcieliby wykonywać w przyszłości. Zdecydowana większość z nich odpowiedziała, że miałaby to być 

praca zgodna z uzyskanym wykształceniem. W sumie odpowiedzi pozytywnych udzieliło 81,7% 

badanych: 51,6% wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 30,1% „raczej tak”. Wybory negatywne 

stanowiły jedynie 8,8% wszystkich odpowiedzi (patrz wykres 14). 

 

 
Wykres 14 

 

  

51,6% 
30,1% 

6,9% 
1,9% 

9,5% 

Chęć wykonywania pracy zgodnej z wykształceniem 

zdecydowanie tak 

raczej tak 

raczej nie 

zdecydowanie nie 

trudno powiedzieć 
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Rozdział 4. Absolwenci na rynku pracy 

 

 

Wykres 15 
 

 
Większość respondentów w momencie realizacji badania pracowała. Stanowili oni 80,5% 

badanych, w tym 75,6% (470 osób) pracowało w organizacjach, a 3,9% (24 osoby) prowadziło własną 

działalność gospodarczą. Pracy poszukiwało 16,4% badanych (102 osoby). Respondenci niepracujący i 

nieposzukujący pracy stanowili 4,2% ankietowanych (26 osób). W porównaniu do poprzedniego 

rocznika absolwentów (2008/2009) wzrósł odsetek respondentów pracujących w chwili badania 

(wówczas stanowili 74% badanych, w tym: 69,9% to osoby pracujące w organizacji, a 3,7% – 

prowadzące własną firmę), tym samym obniżył się odsetek niepracujących poszukujących (19,1%) 

oraz nieposzukujących pracy (7,3%) – patrz wykres 15. 

Analizując respondentów pod kątem ich aktywności na rynku pracy warto zwrócić uwagę na 

fakt, iż prawie 40% z nich kontynuowało naukę (patrz wykres 16). Zazwyczaj na studiach II stopnia 

(50,6%), a następnie podyplomowych (33,6%) – patrz wykres 17. Najczęstszą przyczyną 

nieposzukiwania pracy przez respondentów niepracujących było właśnie kontynuowanie nauki 

(odpowiedziało tak 84,6% respondentów niepracujących i niepuszkujących pracy) – patrz wykres 18.  
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O postrzeganiu atrakcyjności danej pracy przez respondentów decydowało głównie kilka 

czynników. Ich rozkład różnił się w zależności od ich statusu na rynku pracy (patrz wykres 19).  

Respondenci pracujący w organizacjach najczęściej wybierali atrakcyjne wynagrodzenie 

(72,6%) oraz dobrą atmosferę w pracy (65,5%). Cechy takie, jak: możliwość rozwoju kompetencji 

zawodowych (58,5%), stabilność zatrudnienia (53%) i zgodność pracy z zainteresowaniami (53%), 

znalazły się nieco niżej, można je jednak zakwalifikować  do grupy cech najsilniej wpływających na 

atrakcyjność pracy. 

Respondenci prowadzący własną firmę inaczej wyobrażali sobie cechy atrakcyjnej pracy.  

W ich przypadku wysokie zarobki, z wynikiem wyższym niż w grupie omawianej powyżej (83,3%), 

również znalazły się na pierwszym miejscu. Odróżniało ich za to duże przywiązanie do wykonywania 

pracy zgodnej z zainteresowaniami (66,7%) oraz elastycznego czasu pracy (62,5%) – ten ostatni 

czynnik był ważny jedynie dla 16,8% ankietowanych pracujących w organizacjach. Dla 

przedsiębiorców, w porównaniu do pozostałych respondentów, zdecydowanie większe znaczenie 

miały takie cechy jak: lokalizacja firmy i praca w środowisku wysokiej klasy specjalistów.  

Trzema najczęściej wybieranymi cechami wpływającymi na atrakcyjność pracy w przypadku 

respondentów niepracujących i szukających pracy były: możliwość rozwoju kompetencji zawodowych 

(67,6%), stabilność zatrudnienia (65,7%) oraz atrakcyjne wynagrodzenie (63,7%). Dwa ostatnie, 

zwłaszcza stabilność zatrudnienia, były dla nich ważniejsze niż dla respondentów pracujących  

w organizacjach. Zgodność pracy z zainteresowaniami (58,8%) oraz dobra atmosfera w pracy (57,8%) 

zamknęły zbiór najwyżej cenionych przez nich czynników.  

Respondenci niepracujący i nieposzukujący pracy najczęściej wskazywali atrakcyjność 

wynagrodzenia (69,2%), a następnie możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (53,8%), zgodność 

pracy z zainteresowaniami (53,8%) oraz możliwość utrzymania równowagi między życiem prywatnym 

a zawodowym (53,8%). Ten ostatni czynnik, był dla nich ważniejszy, niż dla pozostałych grup 

respondentów.  
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4.1. Respondenci pracujący w organizacjach 

 

Dla 47% respondentów pracujących w organizacjach aktualne zatrudnienie było ich 2 lub 3 po 

studiach. Swoją pierwszą pracę wykonywało niewiele mniej badanych, bo 45,5%. Większe 

doświadczenie miało tylko 7,6% badanych: w sumie na 4 lub 5 stanowisku pracowało 5,7%, a na 

powyżej 5 – 1,9% ankietowanych (patrz wykres 20). 

 

 

 
Wykres 20 

 

 
 
 

Najskuteczniejszym sposobem poszukiwania pracy okazało się wykorzystywanie sieci swoich 

kontaktów osobistych (32,3%). Za pomocą bezpośredniego kontaktu z pracodawcą znalazło pracę 

23,4% badanych, podobnie jak za pośrednictwem Internetu (22,3%) – patrz wykres 21. Powyższe 

metody były równie skuteczne dla uczestników badania skierowanego do absolwentów roku 

akademickiego 2008/2009. Można zaobserwować jednak niewielki wzrost skuteczności osobistych 

kontaktów i spadek bezpośrednich kontaktów z pracodawcą i Internetu.  
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Wykres 21 

 

Liczba złożonych przez respondentów aplikacji w procesie poszukiwania obecnej pracy 

zawierała się najczęściej w przedziale od 1 do 5 (33,5%) oraz powyżej 50 (32,4%) – patrz wykres 22. Z 

kolei liczba odbytych rozmów kwalifikacyjnych najczęściej (35,9%) mieściła się w przedziale od 2 do 5, 

a następnie powyżej 10 (29,6%). Co piąty ankietowanych wziął udział tylko w jednej rozmowie (patrz 

wykres 23). Warto również podkreślić, że prawie połowa pracujących respondentów w procesie 

poszukiwania obecnie wykonywanej pracy odrzuciła co najmniej jedną propozycję zatrudnienia (patrz 

wykres 24). 
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Wykres 23 

 

 

 
Wykres 24 

 

 

Większość respondentów podjęło swoją obecną pracę dopiero po zakończeniu studiów 

(56,2%). W trakcie studiów zatrudnienie znalazł jednak znaczny odsetek badanych (31,9%). Przed 

podjęciem studiów pracowało już 11,9% ankietowanych (patrz wykres 25). 

Respondenci szybko znajdowali pracę. 67,7% nie szukało jej dłużej niż 3 miesiące, a 16,4% 

poszukiwanie pracy zajęło maksymalnie 6 miesięcy. Tylko 15,9% badanych szukało pracy dłużej niż 6 

miesięcy (patrz wykres 26). 
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Wykres 25 

  

 
 

 

 
Wykres 26 

 
 

Zdecydowana większość badanych pracowała w jednym miejscu w chwili badania (81,1%). Co 

piąty badany był zatrudniony jednocześnie w 2-3 miejscach (patrz wykres 27). Respondentów 

charakteryzowało też duże przywiązanie do obecnego miejsca pracy. Prawie połowa z nich 

zadeklarowała, że chciałaby utrzymać w nim zatrudnienie tak długo, jak będzie to możliwe. Kolejna 

pod względem liczebności grupa (23,8%) wybrała odpowiedź „nie wiem” (patrz wykres 28). 
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Wykres 27 

 

 

 
 

 
Wykres 28 

 

 

 
Zatrudnienie zdecydowanej większości badanych odbywało się w oparciu o umowę o pracę: 

w 42,8% przypadków była to umowa o pracę na czas nieokreślony, w 41,9% na czas określony, 

następnie na okres próbny (2,6%) i na zastępstwo (0,6%). Udział umów cywilno-prawnych nie 

przekroczył 10% – patrz wykres 29. 
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Wykres 29 

 
 

 

Praca respondentów najczęściej była zgodna z ich kierunkiem studiów: w 44,5% przypadków 

całkowicie, a w 30,2% częściowo. Brak zgodności zadeklarowało 25,3% badanych (patrz wykres 30).  

Tabela 6 zawiera informacje na temat stopnia zgodności wykonywanej pracy z ukończonym 

kierunkiem studiów wg kierunków studiów. 

 
 
 

 
Wykres 30 
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Kierunek studiów Całkowita 
zgodność 

Częściowa 
zgodność 

Brak 
zgodności 

Administracja 14 33,3% 23 54,8% 5 11,9% 

Biologia 0 0% 0 0% 1 100% 

Chemia 4 100% 0 0% 0 0% 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1 10% 7 70% 2 20% 

Edukacja techniczno-informatyczna 4 28,6% 7 50% 3 21,4% 

Etnologia 0 0% 0 0% 1 100,0% 

Filologia 5 33,3% 4 26,7% 6 40,0% 

Filologia polska 7 25,9% 12 44,4% 8 29,6% 

Filozofia 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Fizyka 2 40,0% 3 60,0% 0 0,0% 

Fizyka medyczna 3 75,0% 1 25,0% 0 0,0% 

Geografia 1 7,1% 6 42,9% 7 50,0% 

Geologia 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 

Geofizyka 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 

Historia 4 30,8% 2 15,4% 7 53,8% 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 8 72,7% 1 9,1% 2 18,2% 

Informatyka 22 75,9% 6 20,7% 1 3,4% 

Kulturoznawstwo 2 15,4% 3 23,1% 8 61,5% 

Matematyka 4 26,7% 8 53,3% 3 20,0% 

Pedagogika 41 48,8% 16 19,0% 27 32,1% 

Politologia 3 18,8% 6 37,5% 7 43,8% 

Praca socjalna 1 16,7% 4 66,7% 1 16,7% 

Psychologia 23 74,2% 8 25,8% 0 0,0% 

Prawo 40 71,4% 10 17,9% 6 10,7% 

Socjologia 0 0,0% 8 42,1% 11 57,9% 

Teologia 9 69,2% 0 0,0% 4 30,8% 

Zarządzanie 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 

Ogółem 201 - 139 - 115 - 

Tabela 6. Zgodność pracy z ukończonym kierunkiem studiów wg kierunków studiów 

 

 

W pytaniu dotyczącym wykorzystywania zdobytej na studiach wiedzy i umiejętności w pracy 

zawodowej większość ankietowanych (85,8%) również udzieliła pozytywnej odpowiedzi. Badani  

w swojej obecnej pracy najczęściej w dużym stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte na 

studiach (31,1%). Kolejna grupa wybrała stopień średni (29,4%) oraz mały (25,3%). Osoby, które 

odpowiedziały, że nie wykorzystują zdobytej na studiach wiedzy stanowiły jedynie 14,3% pracujących 

w organizacjach respondentów (patrz wykres 31).  Tabela 7 przedstawia powyższe odpowiedzi  

w podziale na kierunki studiów. 
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Wykres 31 

 

 

Kierunek studiów Duży  Średni Mały Brak 

Administracja 13 31% 16 38,1% 9 21,4% 4 9,5% 
Biologia 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

Chemia 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 

Edu. art. w zakresie sztuki muzycznej 2 66,7% 0 0% 0 0% 1 33,3% 

Edu. art. w zakresie sztuk plastycznych 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 
Edukacja techniczno-informatyczna 3 21,4% 7 50% 3 21,4% 1 7,1% 

Etnologia 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 

Filologia 8 53,3% 2 13,3% 1 6,7% 4 26,7% 

Filologia polska 7 25,9% 11 40,7% 7 25,9% 2 7,4% 
Filozofia 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

Fizyka 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 

Fizyka medyczna 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 

Geografia 0 0% 4 28,6% 4 28,6% 6 42,9% 
Geologia 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 

Geofizyka 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 

Historia 5 38,5% 2 15,4% 4 30,8% 2 15,4% 

Inform. naukowa i bibliotekoznawstwo 5 45,5% 3 27,3% 2 18,2% 1 9,1% 
Informatyka 7 24,1% 9 31% 10 34,5% 3 10,3% 

Kulturoznawstwo 1 7,7% 3 23,1% 5 38,5% 4 30,8% 

Matematyka 2 13,3% 4 26,7% 6 40% 3 20% 

Pedagogika 23 27,4% 26 31% 22 26,2% 13 15,5% 
Politologia 1 6,3% 8 50% 5 31,3% 2 12,5% 

Praca socjalna 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 

Psychologia 12 38,7% 10 32,3% 9 29% 0 0% 

Prawo 36 64,3% 13 23,2% 6 10,7% 1 1,8% 
Socjologia 1 5,3% 3 15,8% 9 47,4% 6 31,6% 

Teologia 8 61,5% 0 0% 2 15,4% 3 23,1% 

Zarządzanie 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 

Ogółem 201 - 139 - 115 -   

Tabela 7. Stopień wykorzystania w pracy zawodowej wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach wg kierunków studiów 
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W pytaniu o powody podjęcia obecnej pracy respondenci wskazywali najczęściej zgodność 

pracy z ukończonym kierunkiem studiów (40,6%), zgodność pracy z zainteresowaniami (39,6%), 

możliwość rozwoju zawodowego (39,4%), stabilność zatrudnienia (38,1%) oraz lokalizację firmy 

(36,4%). Nieco mniej popularne były takie powody, jak: stałe godziny pracy (31,3%), atrakcyjne 

wynagrodzenie (30,4%), dobra atmosfera (29,6%) i możliwość pogodzenia życia prywatnego z 

zawodowym (27%) – patrz wykres 32. 

 

 
Wykres 32 

 
Wymagania, jakie w procesie rekrutacji stawiali respondentom ich obecni pracodawcy, 

najczęściej dotyczyły kompetencji osobistych, takich jak: umiejętności interpersonalne (44,5%), 

samodzielność (41,1%) oraz umiejętność uczenia się (41,1%), ale również ukończenia konkretnego 

kierunku studiów (42,6%). W grupie nieco rzadziej poszukiwanych atrybutów znalazły się: wysoka 

motywacja do pracy (34,9%), wiedza specjalistyczna (33,8%),  odporność na stres (29,8%) oraz 

dyspozycyjność (28,3%). Co ciekawe pracodawcy rzadko wymagali znajomości języków obcych (17%), 

a jeszcze rzadziej – posiadania prawa jazdy (7,9%). W pracy podjętej przez respondentów rzadko 
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oczekiwano również doświadczenia zawodowego (21,9%) – (patrz wykres 33). Wymagania stawiane 

respondentom przez pracodawców okazały się związane z ich  poziomem zarobków1. Od grupy 

zarabiających najwięcej (punktem podziału był poziom średniego miesięcznego wynagrodzenia w 

Polsce), wymagano częściej wiedzy specjalistycznej, doświadczenia zawodowego, znajomości języków 

obcych oraz umiejętności analitycznego myślenia. Natomiast respondenci, którzy zarabiali poniżej 

poziomu średniego krajowego wynagrodzenia (stanowili 87,4%), byli częściej rekrutowani na 

stanowiska wymagające dyspozycyjności oraz umiejętności interpersonalnych. Wynika z tego, że 

właśnie tymi cechami powinni charakteryzować się młodzi absolwenci UŚ, aby znaleźć szybko pracę. 

Szanse na wyższe zarobki zwiększają się wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego, zwłaszcza  

pozwalającego uzyskać status specjalisty w danej dziedzinie oraz znajomości języków obcych. 

 

Wykres 33 

 

                                                           
1 Stwierdzono to na podstawie testu chi-kwadrat (wynik testu wyniósł 210,332 przy 28 stopniach swobody i 
poziomie istotności α 0,05) oraz testu- z poprawką Bonferroniego (dla poziomu istotności α 0,05). 
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Większość respondentów deklarowała, że pracuje na stanowiskach specjalistycznych (51,8%), 

a następnie wykonawczych (40,7%) oraz kierowniczych (7,6%) – patrz wykres 34. W porównaniu do 

poprzedniego rocznika absolwentów nieznacznie wzrósł udział respondentów pracujących na 

stanowiskach kierowniczych (z 5% do 7,6%). Niewielki wzrost dotyczył również stanowisk 

specjalistycznych (z 50% do 51,8%). Tym samym odsetek stanowisk wykonawczych (z 45% do 40,7%).  

 

 
Wykres 34 

 

 
 

Branżami, w których zatrudnienie znalazło najwięcej respondentów były: branża 

edukacja/kursy/szkolenia (21,4%) oraz administracja publiczna (11,3%) – patrz wykres 35. Podobne 

wyniki uzyskano w badaniach skierowanych do poprzednich roczników absolwentów.  
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Wykres 35 
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Firmy, w których pracowali ankietowani działały najczęściej na lokalnym rynku (35,1%), a 

następnie na krajowym (24,8%) i międzynarodowym (23,1%). Najmniej firm operowało na rynku 

regionalnym (16,9%) – patrz wykres 36. 

 

 
Wykres 36 

 

Respondenci najczęściej (32,3%) pracowali w firmach zaliczających się  do kategorii małych 

przedsiębiorstw – zatrudniających nie więcej niż 49 pracowników. Podobny udział miały firmy duże 

(28,1%) oraz średnie (27,2%). Zdecydowanie mniejsze znaczenie miały mikroprzedsiębiorstwa 

(12,4%) – patrz wykres 37. 

 

 
Wykres 37 

 
Już tradycyjnie respondenci byli zatrudnieni głównie na terenie województwa śląskiego. 

Tendencja ta utrzymuje się z niewielkimi zmianami począwszy od pierwszego badanego rocznika 

absolwentów. Poza granicami Polski pracowało jedynie 14 ankietowanych  (patrz wykres 38). 
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Wykres 38 

 
 

Zarobki w grupie respondentów pracujących w organizacjach najczęściej (24,5%) zawierały 

się w przedziale 2000 – 2500 zł brutto – (patrz wykres 39). Kolejnymi przedziałami były: do 1500 zł 

(22,9%) oraz 1500 – 2000 zł (22%). W przedziale nieprzekraczającym poziomu przeciętnego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które w IV kwartale 2011 r. wyniosło 3,587 zł brutto, 

zarabiało 87,4% respondentów. Medianę stanowił przedział 2000 – 2500 zł. Z danych zgromadzonych 

przez firmę Sedlak & Sedlak w 2010 roku w „Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń” wynika, że w 

województwie śląskim mediana wynagrodzeń osób z wyższym wykształceniem wyniosła 2100 zł 

brutto. Wynik dla całego kraju wyniósł 2550 zł brutto. Zarobki respondentów znajdowały się więc w 

granicach odpowiednich dla ich wykształcenia. 
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Wykres 39 

 

 
Mimo relatywnie niskich zarobków większość respondentów była z nich zadowolona (54,1%), 

w tym 47,9% udzieliło odpowiedzi „raczej tak”, a 6,2% wybrało „zdecydowanie tak”. Odpowiedzi 

negatywnych udzieliło w sumie 38,5% badanych, w tym 21,7% stanowiły odpowiedzi „raczej nie”, a 

16,8% „zdecydowanie nie”. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 7,4% respondentów (patrz 

wykres 40). 
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4.2. Respondenci prowadzący własną działalność gospodarczą 

 
Dla zdecydowanej większości respondentów prowadzących własną firmę (22) obecna 

działalność była ich pierwszą w życiu (patrz wykres 41). W większości przypadków (20) została 

założona dopiero po zakończeniu studiów (patrz wykres 42). 

 

 
Wykres 41 

 
 
 

 
Wykres 42 

 
 

Respondenci prowadzący firmę byli najczęściej absolwentami pedagogiki (4), prawa (4) oraz 

matematyki (3). Trzeba jednak stwierdzić, że w grupie kierunków studiów, których absolwentami byli 

respondenci, żaden kierunek nie zdobył wyraźnej przewagi (patrz tabela 8).  
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Kierunek studiów Ogółem 

Edukacja art. w zakresie sztuki muzycznej 1 
Edukacja art. w zakresie sztuk plastycznych 1 
Edu. techniczno-informatyczna 1 
Filologia 1 
Filologia polska 2 
Filozofia 2 
Geografia 1 
Grafika 1 
Informatyka 1 
Matematyka 3 
Pedagogika 4 
Politologia 2 
Prawo 4 
Socjologia 1 
Ogółem 25 

Tabela 8. 

 
 

Warto zwrócić uwagę, że większość ankietowanych przedsiębiorców miało doświadczenie 

związane z pracą w innej firmie. Najwięcej z nich (7) pracowało wcześniej tylko w jednym miejscu;  

w 2-3 miejscach pracowało 6, a w więcej niż 3 miejscach – 2 respondentów (patrz wykres 43). 

 

 
Wykres 43 
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Wśród przyczyn założenia firmy największa grupa respondentów wybrała możliwość 

realizowania własnych pomysłów (56%). Następnie były to: chęć pracy „na swoim” (36%), chęć 

pogodzenia życia prywatnego z zawodowym  (32%),  jak również trudności ze znalezieniem pracy 

(32%) – patrz wykres 44. 

 

 
Wykres 44 

 

 
Profil działalności prowadzonej firmy był w 13 przypadkach związany z ukończonym przez 

respondentów kierunkiem studiów. Niemal identyczna liczba badanych (12) odpowiedziała jednak, że 

taki związek nie występuje (patrz wykres 45). Odmiennie kształtował się stopień wykorzystania 

wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach w obecnej działalności. Tutaj zdecydowana większość 

badanych (22) odpowiedziała, że korzysta z nich, najwięcej jednak w stopniu małym (10), a następnie 

w umiarkowanym (7) i dużym (5).  Odpowiedzi negatywnej udzieliło tylko 2 ankietowanych (patrz 

wykres 46). O ile więc respondenci często nie rozwijali swoich firm w kontekście wytyczonym przez 

ich wykształcenie, to jednak stanowiło ono kapitał dla jej prowadzenia.  
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Wykres 45 

 

 

 
Wykres 46 

 

 

 
Większość firm (18) zaliczało się do kategorii jednoosobowych działalności gospodarczych. 

Następnie były to mikroprzedsiębiorstwa (5) oraz małe (1) i średnie firmy (1) – patrz wykres 47. 

Ciekawe, że mimo tak dużego udziału jednoosobowych działalności gospodarczych, tak wielu 

respondentów nie związało aktywności zawodowej z dziedziną swojego wykształcenia. Można 

przypuszczać, że wynikało to z jego specyfiki, pozwalającej podejmować inicjatywy w szerokim 

zakresie i tylko w niewielkim stopniu determinującej ich obszar (a więc należącej do sfery 

kompetencji ogólnych). Teza ta znajduje uzasadnienie w wynikach zaprezentowanych w tabeli 9. 

Można zauważyć, że byli to głównie absolwenci kierunków humanistycznych i społecznych. 
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Wykres 47 

 

 

Kierunek studiów jednoosobowa 
działalność 

mikro 
przedsiębiorstw

 

małe 
przedsiębiorstw

 

średnie 
przedsiębiorstw

 

Ogółem 

Edukacja art. (sztuka muzyczna) 1 0 0 0 1 

Edukacja art. (sztuki plastyczne) 1 0 0 0 1 
Edukacja techniczno-informatyczna 0 1 0 0 1 
Filologia 1 0 0 0 1 
Filologia polska 2 0 0 0 2 
Filozofia 2 0 0 0 2 
Geografia 1 0 0 0 1 
Grafika 1 0 0 0 1 
Informatyka 0 0 0 1 1 
Matematyka 2 0 1 0 3 
Pedagogika 2 2 0 0 4 
Politologia 2 0 0 0 2 
Prawo 3 1 0 0 4 
Socjologia 0 1 0 0 1 
Ogółem 18 5 1 1 25 

Tabela 9. Struktura kategorii przedsiębiorstw respondentów w podziale na ich kierunki studiów  

 
 

Branże, w których działały firmy respondentów były bardzo zróżnicowane. Praktycznie żadna 

z nich nie uzyskała wyraźnej przewagi (jak miało to miejsce w przypadku respondentów pracujących 

w organizacjach). Najczęściej były to branże: edukacja/kursy/szkolenia, grafika/fotografia/kreacja, 

PR/reklama/marketing oraz prawo. Każda z nich była reprezentowana przez 3 ankietowanych  (patrz 

wykres 48).  
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Wykres 48 

 
Respondenci po zakończeniu studiów wiązali swoje losy zawodowe z województwem śląskim. 

Większość firm (23) była bowiem zlokalizowana właśnie w jego obszarze  (patrz wykres 49). 

 

 
Wykres 49 

 
Zarobki w grupie respondentów prowadzących własną firmę najczęściej zawierały się  

w dwóch przedziałach: do 1500 zł (5) i  1500 – 2000 zł brutto (5) – patrz wykres 50. Kolejnymi 

przedziałami były: 3000 – 3500 zł (3) oraz 2500 – 3000 zł (2). W przedziale nieprzekraczającym 

poziomu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które w IV kwartale 2011 r. 

wyniosło 3,587 zł brutto, zarabiało 15 na 17 respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie.  
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Wykres 50 

 
Mimo relatywnie niskich zarobków największa liczba respondentów (11) była zadowolona z 

ich poziomu: 9 było raczej, a 2 zdecydowanie zadowolonych. Niezadowolonych było 7 respondentów: 

5 raczej, a 2 zdecydowanie. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 7 ankietowanych (patrz wykres 

51). 

 
Wykres 51 

 

 

  

1 

1 

3 

2 

5 

5 

0 1 2 3 4 5 6 

powyżej 5000 zł 

powyżej 4000 do 4500 zł 

powyżej 3000 do 3500 zł 

powyżej 2500 do 3000 zł 

powyżej 1500 do 2000 zł 

do 1500 zł 

Zarobki respondentów prowadzących własną firmę 

2 

9 

5 
2 

7 

Zadowolenie z zarobków 

zdecydowanie tak 
raczej tak 
raczej nie 
zdecydowanie nie 
trudno powiedzieć 



42 
 

4.3. Respondenci niepracujący, nieposzukujący pracy 

 
Powodem nieposzukiwania pracy przez zdecydowaną większość respondentów 

niepracujących było kontynuowanie nauki (84,6%). Pozostałe odpowiedzi miały niewielkie znaczenie 

(patrz wykres 52). 

 

Wykres 52 

 
Większość respondentów z tej grupy (65,4%) nie podjęła żadnej pracy po ukończeniu 

studiów. Pozostali respondenci w tym czasie byli aktywni zawodowo: 19,2% uzyskało zatrudnienie  

w jednym, a 15,4% w 2-3 miejscach (patrz wykres 53). 

 

 
Wykres 53 
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Warto zwrócić uwagę, że większość ankietowanych z tej grupy już wiedziała kiedy chciałaby 

podjąć pracę (tylko 11,5% z nich nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi). Zazwyczaj 

planowany moment podjęcia pracy (42,3%) miałby znaleźć się w przedziale między 6 a 12 miesięcy 

(dla ankietowanych kontynuujących studia II stopnia był to okres mniej więcej zbieżny z końcem 

studiów) – patrz wykres 54.  

 

 
Wykres 54 

 
Podobnie wyglądały odpowiedzi na pytanie o pożądany związek przyszłej pracy z 

ukończonym kierunkiem studiów. Większość badanych odpowiedziała, że powinna być ona z nim 

zgodna – 38,5% ankietowanych z tej grupy zdecydowanie, a 34,6% raczej zależało na wykonywaniu 

takiej pracy – patrz wykres 55. 

 

 
Wykres 55 
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4.4. Respondenci niepracujący, poszukujący pracy 

 
Większość respondentów z grupy niepracujących i poszukujących pracy była zatrudniona po 

studiach. 35,7% pracowało w jednym, 18,8% w 2 – 3, a 5,4% w więcej niż 3 miejscach. Żadnego 

zatrudnienia w tym czasie nie podjęło 40,2% ankietowanych (patrz wykres 56).  

 

 
Wykres 56 

 

Co dziesiąty bezrobotny w momencie realizacji badania odbywał staż, praktykę lub 

wolontariat (patrz wykres 57). 

 

 

 
Wykres 57 
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Niemal wszyscy respondenci niepracujący zazwyczaj poszukiwali pracy poprzez Internet. 

Kolejnym źródłem informacji o ofertach pracy były: urzędy pracy (41,1%), rodzina/znajomi (37,5%), 

wybrani pracodawcy (29,5%) oraz prasa (27,7%) – patrz wykres 58. Porównując najczęściej 

wykorzystywane metody poszukiwania pracy z metodami znalezienia pracy przez respondentów 

pracujących można zauważyć, iż były od siebie rożne (dotyczyło to wszystkich dotychczas zbadanych 

roczników absolwentów) – poszukiwania respondentów bezrobotnych charakteryzował 

niewspółmiernie duży udział, w odniesieniu do ich skuteczności, Internetu, urzędów pracy i prasy. 

Wynika to zapewne z łatwości wykorzystania Internetu i prasy w procesie poszukiwania pracy oraz z 

formalno-prawnych korzyści wiążących się z uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej w urzędzie pracy.  

 

 

 

 
Wykres 58 
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innej pracy. Warto zwrócić uwagę na znaczny odsetek respondentów (30,4%), dla których związek 

przyszłej pracy z wykształceniem nie miał znaczenia (patrz wykres 59).  
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Wykres 59 

 

 
Co ciekawe, aż 30,4% badanych w obecnym procesie poszukiwania odrzuciło co najmniej  

jedną propozycję pracy. Może to oznaczać, że ich sytuacja życiowa umożliwiała im poszukiwanie 

pracy zgodnej z oczekiwaniami i preferencjami (patrz wykres 60). 

 

 
Wykres 60 
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Rozdział 5. Cele zawodowe respondentów 

 
Cele zawodowe wyznaczała sobie większość respondentów. Status respondentów na rynku 

pracy nie miał wpływu na ten fakt. Dotyczyło to bowiem zarówno respondentów pracujących w 

organizacjach, prowadzących własną firmę, jak i niepracujących (patrz wykres 61). W przypadku 

respondentów pracujących w organizacjach (91,7%) oraz prowadzących firmę (95,8%) odsetek ten 

był jednak wyższy, niż u badanych niepracujących (81,4% w grupie poszukujących i 76,9% 

nieposzukujących pracy). 

 

Wykres 61 

 

Rodzaj celów zawodowych respondentów był różny w zależności od ich sytuacji na rynku 

pracy (patrz wykres 62). W grupie respondentów pracujących w organizacjach najczęściej 

wskazywane były: osiąganie wysokich zarobków (65,2%), bycie specjalistą w swojej dziedzinie 

(61,3%), utrzymanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym (tzw. work-life balance) – 

58,2%. Następnie były to: posiadanie pracy gwarantującej stabilność zatrudnienia (56,1%) oraz 

wykonywanie pracy zgodnej z zainteresowaniami (55%). W porównaniu do dwóch poprzednich 

roczników absolwentów (2007/2008 i 2008/2009) skład najczęściej wybieranych celów nie zmienił 

się. 

Dwa najczęściej wybierane cele przez respondentów prowadzących własną firmę były 

identyczne jak u pracujących w organizacjach (osiąganie wysokich zarobków – 87%, bycie specjalistą 

w swojej dziedzinie – 69,6%). W następnej kolejności zależało im na wykonywaniu pracy zgodnej  
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(56,5%). W porównaniu do absolwentów roku akademickiego 2008/2009 zmniejszył się odsetek 

ankietowanych z tej grupy wskazujących prowadzenie własnej firmy jako swój cel zawodowy (spadek 

z 41% do 30,4%).  

W grupie respondentów niepracujących, poszukujących pracy najczęściej wybierano cele: 

utrzymanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym (66,3%), wykonywanie pracy 

zgodnej z zainteresowaniami (65,1%), bycie specjalistą w swojej dziedzinie (62,7%) oraz stabilność 

zatrudnienia (59%). Osiąganie wysokich zarobków znalazło się na piątym miejscu z wynikiem (44,6%). 

Ich odpowiedzi były podobne do tych udzielanych przez absolwentów roku akademickiego 

2008/2009.  

Podobnie ukształtował się rozkład odpowiedzi udzielonych przez respondentów 

niepracujących i nieposzukujących pracy. W ich przypadku najważniejsze były: praca zgodna  

z zainteresowaniami (60%) oraz równowaga między życiem prywatnym i zawodowym (60%). Kolejne 

były: osiąganie wysokich dochodów (50%), osiągnięcie statusu specjalisty (50%). Na piątym miejscu 

znalazła się praca wymagająca kreatywności (45%).  

Ciekawie kształtowały się odpowiedzi respondentów dotyczące chęci wykonywania pracy 

zgodnej z kierunkiem studiów. W grupie potencjalnych celów zawodowych ta odpowiedź nie była 

często wybierana. Na ogół cel ten wybierali respondenci niepracujący, poszukujący pracy (27,7%), 

tylko nieco rzadziej byli to respondenci pracujący w organizacjach (26%). Na pracy zgodnej  

z kierunkiem najrzadziej zależało respondentom prowadzącym własną firmę (21,7%) oraz 

niepracującym i nieposzukującym pracy (20%). Widać więc, że kierunek studiów nie pełnił, 

przynajmniej w kontekście celów zawodowych, pierwszoplanowej roli. Być może wynikało to  

z przekonania, że w wielu przypadkach praca w pełni zgodna z kierunkiem studiów jest dostępna 

tylko dla nielicznych. Może to wynikać również z przeświadczenia, że ukończenie takiego lub innego 

kierunku studiów nie determinuje decyzji pracodawców o zatrudnieniu absolwenta. Z drugiej jednak 

strony, na pierwszym miejscu wśród przyczyn podjęcia obecnej pracy przez respondentów 

pracujących w organizacjach, znalazła się jej zgodność z ukończonym kierunkiem studiów (patrz 

wykres 32). Czynnik ten był więc ważny, jednak w większości przypadków nie uczestniczył  

w formułowaniu celów zawodowych.  
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Respondentów zapytano również o to, czy w obecnej pracy realizują swoje cele zawodowe. 

Pozytywnie odpowiedziało 75,7% pracujących w organizacjach i wszyscy prowadzący własną firmę 

(patrz wykres 63).  

 
Wykres 63 

 
Możliwości zawodowe wynikające z ukończenia danego kierunku studiów zostały przez 

ponad połowę respondentów pracujących ocenione pozytywnie (odpowiedzi takiej udzieliło 58,3% 
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wykres 64). Ankietowani niepracujący byli mniej zadowoleni ze swoich możliwości zawodowych niż 

badani posiadający pracę.  

 

 
Wykres 64 

 

  

100,0% 

75,7% 24,3% 

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

prowadzący własną firmę 

pracujący w organizacjach 

Realizacja celów zawodowych w obecnej pracy 

tak 

nie 

23,1% 

3,9% 

4,2% 

15,7% 

19,2% 

21,6% 

50,0% 

42,6% 

34,6% 

33,3% 

20,8% 

23,2% 

7,7% 

29,4% 

4,2% 

8,9% 

15,4% 

11,8% 

20,8% 

9,6% 

0% 25% 50% 75% 100% 

niepracujący, nieposzukujący pracy 

niepracujący, poszukujący pracy 

pracujący w organizacjach 

pracujący w organizacjach  

Zadowolenie z możliwości zawodowych 

zdecydowanie tak  raczej tak 
raczej nie zdecydowanie nie 
trudno powiedzieć 



51 
 

Podsumowanie 

 
Większość respondentów, którzy wzięli udział w tegorocznym badaniu, pracowała – 75,6% w 

organizacjach, a 3,9% prowadząc własną firmę. W grupie niepracujących, pracy poszukiwało jedynie 

16,4% respondentów, przy czym nie byli oni bardzo zdeterminowani, gdyż aż 30,4% z nich w 

obecnym procesie poszukiwania pracy odrzuciło przynajmniej jedną propozycję pracy. Nie pracuje i 

nie poszukuje pracy 4,2% badanych – powodem było tutaj zazwyczaj kontynuowanie nauki.  

Respondenci byli aktywni zawodowo już w czasie studiów – 87,1% pracowało w Polsce,  

a 10,4% za granicą. Prawie połowa z nich uczestniczyła w tym czasie również w różnego rodzaju 

dodatkowych kursach i szkoleniach. Po ukończeniu studiów odsetek ten wzrósł do 52,9%. Jak więc 

widać ankietowani poświęcali czas nie tylko na studia, zdobywali również dodatkową wiedzę  

i umiejętności, w tym językowe i dotyczące umiejętności interpersonalnych. 

Respondenci szybko znajdowali pracę. Podobnie jak przed rokiem respondentów pracujących 

w organizacjach charakteryzował krótki czas poszukiwania pracy. Zazwyczaj (67,7%) nie przekraczał 

on 3 miesięcy. W tej grupie odsetek badanych, którzy odrzucili przynajmniej jedną propozycję pracy 

był również wysoki i wyniósł 49,4%. Respondenci poszukiwali więc pracy o konkretnych cechach i nie 

przyjmowali propozycji, które im nie odpowiadały.  

Większość respondentów niepracujących, poszukujących pracy (59,8%) była zatrudniona po 

studiach przynajmniej w jednym miejscu. Jednocześnie warto podkreślić, że w tej grupie blisko 10% 

badanych odbywało staż lub praktykę.  

Najskuteczniejszym sposobem poszukiwania pracy był tzw. networking, czyli 

wykorzystywanie sieci kontaktów osobistych (32,3%), a następnie bezpośredni kontakt z wybranym 

pracodawcą (23,4%) oraz Internet (22,3%). Respondenci niepracujący, poszukujący pracy 

wykorzystywali przede wszystkim Internet (97,3%), natomiast w o wiele mniejszym stopniu 

odwoływali się do metod bezpośrednich (networking – 37,5%, bezpośredni kontakt z pracodawcą – 

29,5%).  

Zdecydowana większość respondentów (81,7%) chciałaby wykonywać pracę zgodną ze swoim 

kierunkiem studiów, stąd możliwość podjęcia pracy zgodnej z kierunkiem studiów wpływała 

najczęściej na decyzję o podjęciu danej pracy (40,6%). W grupie respondentów pracujących w 

organizacjach, wśród cech wpływających na postrzeganie danej pracy, jako atrakcyjnej, jej zgodność 

ze zdobytym wykształceniem, została wybrana jednak tylko przez 29,6% z nich. Tutaj decydowały 

inne czynniki, były to: poziom wygrodzenia, dobra atmosfera w pracy, możliwość rozwoju 
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kompetencji zawodowych oraz zgodność pracy z zainteresowaniami. Schemat ten został również 

zaobserwowany w badaniu skierowanym do wcześniejszego rocznika absolwentów. 

Respondenci pracujący w organizacjach najczęściej wykonywali pracę zgodną z kierunkiem 

studiów (74,7%). Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiów również był 

duży. W sumie 85,7% badanych odpowiedziało, że wykorzystuje w pracy wiedzę zdobytą na studiach. 

W przypadku respondentów prowadzących własną firmę jej związek z ukończonym kierunkiem 

również dotyczył większości z nich, podobnie jak wysoki stopień wykorzystania wiedzy akademickiej.  

Branżami, w jakich znalazł zatrudnienie największy odsetek respondentów były: 

Edukacja/Kursy/Szkolenia (21,4%) oraz Administracja publiczna (11,3%). Taki rozkład branż wydaje się 

zbieżny z faktem udziału w badaniu głównie absolwentów kierunków humanistycznych, dla których 

branże te pozostają naturalnym obszarem zatrudnienia. 

Respondenci w większości wykazywali też zadowolenie ze swojej sytuacji zawodowej. Dla 

zdecydowanej większości pracujących ich sytuacja zawodowa pozwalała na realizację celów 

zawodowych. Najczęściej wskazywali oni cele stanowiące zewnętrzne wskaźniki rozwoju kariery 

zawodowej, takie jak: osiąganie wysokich dochodów oraz osiągniecie statusu specjalisty. Obok nich 

wybierali również cele wskazujące na preferencje dotyczące stylu życia, chęć samorealizacji oraz 

zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, ale także stabilność zatrudnienia. 

 


