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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 2010/2011 po roku od ukończenia przez 

nich 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 raportu miała możliwie uniwersalny charakter, 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 czwartej edycji badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach był skierowany do absolwentów roku akademickiego 2010/2011. 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 listopada a końcem grudnia 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 (przedsiębiorstwa i instytucje). 

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. 

Absolwentów niepracujących, poszukujących pracy dotyczyła czwarta część ankiety. Tutaj  

w centrum uwagi znalazły się sposoby poszukiwania pracy, cele zawodowe oraz preferencje dotyczące 
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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 danej cechy, 5 – maksymalny poziom danej cechy) oraz nieliczne pytania otwarte.  
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Rozdział 2. Absolwenci roku akademickiego 2010/2011 

 

Rozdział zawiera porównanie podstawowych parametrów populacji respondentów z populacją 

generalną absolwentów UŚ z roku akademickiego 2010/2011. 

Do udziału w badaniu zaprosiliśmy 1901 absolwentów, którzy jeszcze na studiach wyrazili na to 

zgodę przekazując nam swój adres e-mail. W badaniu udział wzięło 548 osób z tej grupy, a więc 28,8%  

(6,6% wszystkich absolwentów).  

Większość respondentów (76,6%) stanowiły kobiety, udział mężczyzn wyniósł 23,4%  

(patrz tabela 1). Ukończone przez nich studia zaliczały się zazwyczaj do typu jednolitych studiów 

magisterskich (38,3%), a następnie studiów II stopnia (32,7%) – patrz tabela 2. Warto również zauważyć, że 

studia II stopnia były zazwyczaj (78,8%) realizowane w ramach kontynuacji studiów I stopnia (patrz wykres 

1). Respondenci najczęściej kończyli studia stacjonarne (78,5%) – patrz tabela 3.  

 

Płeć Absolwenci 2010/2011 Respondenci 

kobieta 6274 75,8% 420 76,6% 

mężczyzna 2004 24,2% 128 23,4% 

Ogółem 8278 

 

100% 548 100% 

Tabela 1. Struktura populacji generalnej i respondentów wg płci  

 

 

Rodzaj studiów Absolwenci 2010/2011 Respondenci 

I stopnia 3079 37,2% 159 29,0% 

II stopnia 2827 34,2% 179 32,7% 
magisterskie jednolite 2372 28,7% 210 38,3% 

Ogółem 8278 100% 548 100% 

Tabela 2. Struktura populacji generalnej i respondentów wg rodzaju studiów 

 

 
Wykres 1 

78,8% 

21,2% 

Kontynuacja studiów I stopnia 

tak 

nie 
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Tryb studiów Absolwenci 2010/2011 Respondenci 

stacjonarne 3299 39,9% 430 78,5% 

niestacjonarne 4979 60,1% 118 21,5% 

Ogółem 8278 100% 548 100% 

Tabela 3. Struktura populacji generalnej i respondentów wg trybu studiów 

 

 

 

W badaniu największą grupę stanowili absolwenci Wydziału Filologicznego (34,3%), a następnie, 

Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (12,8%), Etnologii i Nauk o Edukacji (10,9%) oraz (10,2%) Pedagogiki  

i Psychologii – patrz tabela 4. Z kolei kierunkami studiów, które ukończyła największa liczba badanych, były: 

filologia polska (17,7%), pedagogika (15,7%), informatyka (8,9%) oraz filologie nowożytne (8,2%) – patrz 

tabela 5. 

 

 

 

Jednostka dydaktyczna Absolwenci 2010/2011 Respondenci 

Wydział Filologiczny 2090 25,2% 188 34,3% 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 382 4,6% 70 12,8% 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 770 9,3% 60 10,9% 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 1117 13,5% 56 10,2% 
Wydział Nauk o Ziemi 303 3,7% 47 8,6% 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 201 2,4% 47 8,6% 

Wydział Artystyczny 222 2,7% 34 6,2% 

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego 142 1,7% 33 6,0% 
Szkoła Zarządzania 64 0,8% 7 1,3% 

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych 14 0,2% 3 0,5% 

Wydział Nauk Społecznych 1586 19,2% 2 0,4% 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne 36 0,4% 1 0,2% 
Wydział Prawa i Administracji 848 10,2% 0 0,0% 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 390 4,7% 0 0,0% 

Wydział Teologiczny 111 1,3% 0 0,0% 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze 2 0,02% 0 0,0% 
Ogółem 8278 100% 548 100% 

Tabela 4. Struktura populacji generalnej i respondentów wg wydziałów 
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Kierunek studiów Absolwenci 2010/2011 Respondenci 

filologia polska 515 6,2% 97 17,7% 

pedagogika 1594 19,3% 86 15,7% 

informatyka 164 2,0% 49 8,9% 

filologia 1275 15,4% 45 8,2% 
geografia 223 2,7% 42 7,7% 

matematyka 163 2,0% 37 6,8% 

kulturoznawstwo 189 2,3% 33 6,0% 

organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 131 1,6% 33 6,0% 
edukacja artystyczna w zakresie sztuki  muzycznej 73 0,9% 26 4,7% 

psychologia 234 2,8% 24 4,4% 

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 121 1,5% 14 2,6% 

fizyka medyczna 12 0,1% 9 1,6% 
zarządzanie 61 0,7% 7 1,3% 

fizyka 33 0,4% 7 1,3% 

chemia 144 1,7% 6 1,1% 

etnologia 66 0,8% 6 1,1% 
politologia 647 7,8% 4 0,7% 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk  plastycznych 125 1,5% 4 0,7% 

edukacja techniczno- informatyczna 46 0,6% 4 0,7% 

grafika 22 0,3% 4 0,7% 
ekonofizyka 4 0,1% 4 0,7% 

geologia 81 1,0% 3 0,5% 

geofizyka 1 0,0% 2 0,4% 

socjologia 597 7,2% 1 0,2% 
inżynieria biomedyczna 17 0,2% 1 0,2% 

prawo 483 5,8% 0 0,0% 

administracja 365 4,4% 0 0,0% 

historia 211 2,5% 0 0,0% 
biotechnologia 181 2,2% 0 0,0% 

filozofia 135 1,6% 0 0,0% 

biologia 111 1,3% 0 0,0% 

teologia 111 1,3% 0 0,0% 
ochrona środowiska 98 1,2% 0 0,0% 

historia sztuki 20 0,2% 0 0,0% 

filologia klasyczna 9 0,1% 0 0,0% 

reżyseria 7 0,1% 0 0,0% 
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 4 0,05% 0 0,0% 

zarządzanie i marketing 3 0,04% 0 0,0% 

wychowanie plastyczne 2 0,02% 0 0,0% 
Ogółem 8278 100% 548 100% 

Tabela 5. Struktura populacji generalnej i respondentów wg kierunków studiów 
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Znaczna część respondentów (42,7%), gdyby mogła cofnąć czas, zmieniłaby przynajmniej jeden 

element swojego wyboru studiów. Przeciwnej odpowiedzi udzieliła blisko połowa badanych. Z kolei co 

dziesiąty ankietowany wybrał odpowiedź „nie wiem” (patrz wykres 2). 

 

 

 
Wykres 2 

 
 

Elementem wyboru studiów, który najchętniej zmieniliby respondenci był kierunek studiów 

(68,5%). W drugiej kolejności byłaby to uczelnia (38,5%), a w trzeciej – tryb studiów (20%). Warto 

zaznaczyć, że 8% badanych z tej grupy nie podjęłoby w ogóle studiów wyższych (patrz wykres 3 – 

respondenci mieli możliwość wyboru dowolnej liczby odpowiedzi, dlatego wartości nie sumują się do 

100%). 

 

 

 
Wykres 3 

 

 

  

42,7% 

47,3% 

10% 

Chęć zmiany elementu w wyborze studiów 

tak 

nie 

nie wiem 

8,0% 

20,0% 

38,5% 

68,5% 

0% 20% 40% 60% 80% 

całkowita rezygnacja ze studiów 

tryb studiów 

uczelnia 

kierunek studiów 

Deklarowany obszar chęci zmiany wyboru studiów 
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Deklaracje dotyczące chęci zmiany kierunku studiów można traktować jako przyczynek do 

głębszego zbadania sytuacji absolwentów danej dziedziny akademickiej, ale także jej samej, z perspektywy 

rynku pracy. Jest to co prawda miara subiektywna, podkreśla ona jednak wymiar roli, jaką odgrywa 

świadomy wybór drogi kształcenia, a więc doradztwo kariery na wszystkich etapach edukacji, ale też 

dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Efektywny system doradztwa zawodowego 

jest ważnym czynnikiem wpływającym na pozycję absolwentów na rynku pracy, a tym samym pozycję 

Uczelni na rynku edukacyjnym.   

Tabela 6 przestawia procentowy udział respondentów, którzy nie wybraliby ponownie tego samego 

kierunku, z uwzględnieniem ukończonego przez nich kierunku studiów. Zawarto w niej również informację 

o liczbie absolwentów danego kierunku dla poprawienia czytelności wyników – należy pamiętać, że wyniki 

nie są reprezentatywne, stąd subiektywną ocenę ich wartości pozostawiamy Czytelnikowi. 

 

 

Kierunek studiów 
Absolwenci 

2010/2011 

Liczebność 

respondentów 

Odsetek 

respondentów 

Liczebność 

respondentów 

deklarujących 

chęć zmiany 

 

Odsetek 

respondentów 

deklarujących 

chęć zmiany 

   Inżynieria biomedyczna 17 1 5,9% 1 100,0% 

Edukacja techniczno-informatyczna 46 4 8,7% 2 50,0% 
Filologia polska 515 97 18,8% 46 47,4% 

Kulturoznawstwo 189 33 17,5% 12 36,4% 

Geografia 223 42 18,8% 15 35,7% 

Etnologia 66 6 9,1% 2 33,3% 
Chemia 144 6 4,2% 2 33,3% 

Matematyka 163 37 22,7% 12 32,4% 

Filologia 1275 45 3,5% 13 28,9% 

Politologia 647 4 0,6% 1 25,0% 
Pedagogika 1594 86 5,4% 21 24,4% 

Fizyka medyczna 12 9 75,0% 2 22,2% 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 121 14 11,6% 3 21,4% 

Psychologia 234 24 10,3% 5 20,8% 
Informatyka 164 49 29,9% 9 18,4% 

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 131 33 25,2% 6 18,2% 

Fizyka 33 7 21,2% 1 14,3% 

Edukacja art. w zakresie sztuk plastycznych 125 26 20,8% 2 7,7% 
Ogółem 5699 523 9,2% 155 29,6% 

Tabela 6. Deklaracja chęci zmiany kierunku studiów wg kierunków studiów  
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Najczęściej wskazywaną przyczyną chęci zmiany kierunku studiów były trudności ze znalezieniem 

pracy zgodnej z wykształceniem (66,1%). W przypadku 14,8% respondentów powodem był zbyt ogólny 

charakter nauczania, co w konsekwencji zostało przez nich uznane za nieprzydatne z punktu widzenia 

wykonywania konkretnej pracy. Wśród odpowiedzi pojawiły się również takie przyczyny, jak: niski poziom 

nauczania (7%), zmiana zainteresowań edukacyjnych (6,1%) oraz niskie zarobki (2,6%) – patrz wykres 4. 

 

 

 
Wykres 4 

 

Zdecydowana większość ankietowanych chciałaby wykonywać pracę zgodną z ukończonym 

kierunkiem studiów: odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 53,5% a „raczej tak” – 30,1% badanych (patrz 

wykres 5). Wykres 6 przedstawia odpowiedzi respondentów w postaci średniej arytmetycznej. Im wyższy 

wynik, tym częściej respondenci udzielali odpowiedzi pozytywnych, a więc bardziej zależało im na 

wykonywaniu pracy zgodnej z ich kierunkiem studiów.  

 

 
Wykres 5 
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6,1% 

7,0% 

14,8% 

66,1% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Inne 

Niskie zarobki 

Zmiana zainteresowań edukacyjnych 

Niski poziom nauczania 

Niepraktyczny charakter nauczania 

Brak pracy zgodnej z kierunkiem studiów 
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Wykres 6 

 

Absolwenci poszczególnych kierunków różnie postrzegali swoje możliwości zawodowe. Zbadano je 

przy wykorzystaniu sześciu pytań, w oparciu o które zbudowano następnie indeks pozwalający przedstawić 

odpowiedzi respondentów w postaci jednej zmiennej. Pytania stanowiły sześć czynników służących ocenie 

możliwości zawodowych w następujących obszarach:  

 

1. podjęcia pracy zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów,  

2. założenia działalności gospodarczej,  

3. osiągania wysokich zarobków,  

4. swobodnego wyboru pracodawcy,  

5. podjęcia pracy w wielu branżach oraz  

6. wykonywania specjalistycznych zadań na stanowiskach pracy zgodnych z kierunkiem studiów.  

 

Współczynnik alfa Cronbacha określający rzetelność skal osiągnął poziom 0,842 – co pozwala stwierdzić, że 

skale są rzetelne i wspólnie badają to samo zjawisko (zmienną ukrytą, którą w tym wypadku jest percepcja 

możliwości zawodowych). 
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Respondenci swoje możliwości zawodowe określali najczęściej jako umiarkowane (34,7%), 

następnie jako dobre (26,4%) oraz złe (22,1%). Najmniej było respondentów postrzegających je jako bardzo 

złe (6,4%) i tylko nieco więcej jako bardzo dobre (10,5%) - patrz wykres 7. Średnia arytmetyczna wyniosła  

 = 3. Wykres 8 zawiera średni wynik dla poszczególnych kierunków studiów. Na jego podstawie można 

zauważyć, że swoje możliwości zawodowe najwyżej oceniali respondenci po takich kierunkach, jak: 

ekonofizyka (5), edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (4), edukacja techniczno-informatyczna 

(4), fizyka medyczna (4), geologia (4), informatyka (4) oraz organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (4).  

 

 
Wykres 7 

 

 
Wykres 8 
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17 
 

Rozdział 3. Absolwenci na rynku pracy 

 

Większość respondentów w momencie realizacji badania pracowała. Stanowili oni 71,9% badanych, 

w tym 69% (379 osób) pracowało w organizacjach, a 2,9% (16 osób) prowadziło własną działalność 

gospodarczą. Pracy poszukiwało 20,4% badanych (112 osób). Respondenci niepracujący i nieposzukujący 

pracy stanowili 7,7% ankietowanych (42 osoby). W porównaniu do poprzedniego rocznika absolwentów 

(2009/2010) zmalał odsetek respondentów pracujących w chwili badania (wówczas stanowili 80,5% 

badanych, w tym: 75,6% to osoby pracujące w organizacji, a 3,9% – prowadzące własną firmę), tym samym 

wzrósł odsetek niepracujących poszukujących i nieposzukujących pracy – patrz wykres 9. Warto zauważyć, 

że struktura zatrudnienia w omawianym roczniku respondentów była podobna do tej sprzed 2 lat (rocznik 

2008/2009). 

 

 

 
Wykres 9 

 

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

prawie 48% z nich kontynuowało naukę (patrz wykres 10). Zazwyczaj na studiach II stopnia (51,3%),  

a następnie podyplomowych (28,7%) – patrz wykres 11. Najczęstszą przyczyną nieposzukiwania pracy przez 

respondentów niepracujących było właśnie kontynuowanie nauki (odpowiedziało tak 90,2% respondentów 

niepracujących i niepuszkujących pracy) – patrz wykres 12.  
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Wykres 10 
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O postrzeganiu danej pracy jako atrakcyjnej przez respondentów decydowało głównie kilka 

czynników. Ich rozkład różnił się w zależności od ich statusu na rynku pracy (patrz wykres 13).  

Respondenci pracujący w organizacjach najczęściej wybierali atrakcyjne wynagrodzenie (71%) oraz 

dobrą atmosferę w pracy (65,4%). Cechy takie, jak: zgodność pracy z zainteresowaniami (58,8%), możliwość 

rozwoju kompetencji zawodowych (58,3%) i stabilność zatrudnienia (53,3%) znalazły się nieco niżej, można 

je jednak zakwalifikować do grupy czynników najsilniej wpływających na postrzeganie danej pracy jako 

atrakcyjnej.  

Respondenci prowadzący własną firmę podobnie wyobrażali sobie atrakcyjną pracę. W ich 

przypadku wysokie zarobki, z wynikiem wyższym niż w grupie omawianej powyżej (81,3%), również znalazły 

się na pierwszym miejscu. Podobnie duże było przywiązanie do wykonywania pracy zgodnej  

z zainteresowaniami (75%) oraz dobrej atmosfery w pracy (75%). W skład grupy najważniejszych czynników 

weszła również możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (50%) oraz elastyczny czas pracy (43,8%)  – 

ten ostatni czynnik był ważny jedynie dla 19,8% ankietowanych pracujących w organizacjach. Dla 

przedsiębiorców, w porównaniu do pozostałych respondentów, zdecydowanie większe znaczenie miała 

również społeczna doniosłość wykonywanej pracy (18,8%).  

Trzema najczęściej wybieranymi cechami wpływającymi na atrakcyjność pracy w przypadku 

respondentów niepracujących i szukających pracy były: atrakcyjne wynagrodzenie (70,5%), zgodność pracy 

z zainteresowaniami (62,5%), dobra atmosfera w pracy (60,7%), możliwość rozwoju kompetencji 

zawodowych (59,8%) oraz stabilność zatrudnienia (54,5%). Dwa ostatnie, zwłaszcza stabilność zatrudnienia, 

były dla nich ważniejsze niż dla respondentów pracujących w organizacjach.  

Grupa respondentów niepracujących i nieposzukujących pracy udzieliła najbardziej 

charakterystycznych odpowiedzi na tle pozostałych respondentów. Co prawda najczęściej wskazywali 

atrakcyjność wynagrodzenia (69%), a takie odpowiedzi jak: dobra atmosfera w pracy (59,5%) i zgodność 

pracy z zainteresowaniami (57,1%) znalazły się w grupie najważniejszych czynników, jednak procentowy 

udział pozostałych czynników był odmienny. Przede wszystkim o wiele częściej wskazywali chęć 

wykonywania pracy pozwalającej utrzymać równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym 

(64,3%) oraz stabilność zatrudnienia (61,9%). Ważniejsze niż dla pozostałych grup respondentów była też 

dla nich zgodność pracy z kierunkiem studiów (42,9%) i stałe godziny pracy (38,1%).  
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Wykres 13 
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Stanowiska pracy respondentów zaliczały się głównie do grupy stanowisk wykonawczych (45,8%)  

i specjalistycznych (45,8%). Na stanowiskach kierowniczych pracowało 8,4% badanych. W odniesieniu do 

grup kierunków studiów struktura stanowisk pracy nie wykazywała wyraźnych różnic – wynik testu  

chi-kwadrat nie był istotny statystycznie. Oznacza to, że kierunek studiów nie miał w tym przypadku 

wpływu na obsadzanie stanowisk pracy. 

 

 
Wykres 14 

 

 

Praca respondentów była w różnym stopniu zgodna z ich kierunkiem studiów: w 35,4% przypadków 

całkowicie, a w 32,2% częściowo. Brak zgodności zadeklarowało 32,4% badanych (patrz wykres 14). Tabela 

7 zawiera informacje na temat stopnia zgodności wykonywanej pracy z ukończonym kierunkiem studiów 

wg kierunków studiów. 
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Kierunek studiów 
Całkowita 

zgodność 

Częściowa 

zgodność 

Brak 

zgodności 

Chemia 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2 100% 0 0% 0 0% 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 3 21,4% 4 28,6% 7 50% 

Edukacja techniczno-informatyczna 0 0% 2 66,7% 1 33,3% 

Etnologia 0 0% 1 25% 3 75,0% 

Filologia 6 20% 16 53,3% 8 26,7% 
Filologia polska 11 15,1% 24 32,9% 38 52,1% 

Fizyka 0 0% 2 66,7% 1 33,3% 

Fizyka medyczna 3 33,3% 5 55,6% 1 11,1% 

Geografia 5 25% 6 30% 9 45% 
Geologia 2 66,7% 0 0% 1 33,3% 

Geofizyka 0 0% 0 0% 1 100% 

Grafika 1 50% 1 50% 0 0% 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 7 77,8% 1 11,1% 1 11,1% 
Informatyka 28 62,2% 11 24,4% 6 13,3% 

Inżynieria biomedyczna 0 0% 0 0% 1 100% 

Kulturoznawstwo 2 9,1% 10 45,5% 10 45,5% 

Matematyka 7 35% 8 40% 5 25% 
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 4 22,2% 8 44,4% 6 33,3% 

Pedagogika 33 60% 10 18,2% 12 21,8% 

Politologia 1 25% 0 0% 3 75% 

Psychologia 13 68,4% 3 15,8% 3 15,8% 
Socjologia 0 0% 1 100% 0 0% 

Zarządzanie 0 0% 2 66,7% 1 33,3% 

Ekonofizyka 1 33,3% 2 66,7% 0 0% 

Ogółem 130 - 118 - 119 - 

Tabela 7. Zgodność pracy z ukończonym kierunkiem studiów wg kierunków studiów 

 

Postanowiono również sprawdzić, czy stopień zgodności wykonywanej pracy z poszczególnymi 

kierunkami studiów zależy od kierunku studiów (patrz tabela 8). Przyjęto podział na cztery grupy, które 

najlepiej odpowiadają kierunkom kształcenia na UŚ, były to:  

• kierunki humanistyczne i artystyczne (filologia polska, filologie nowożytne, kulturoznawstwo, 

organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, etnologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej, grafika), 

• kierunki społeczne i ekonomiczne (pedagogika, psychologia, zarządzanie, politologia, ekonofizyka,  

socjologia), 

• kierunki biologiczne i przyrodnicze (geografia, geologia, geofizyka), 

• kierunki ścisłe (informatyka, matematyka, fizyka medyczna, fizyka, chemia, edukacja techniczno-
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informatyczna, inżynieria biomedyczna). 

 

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie testu chi kwadrat, badającego zależność między 

przynależnością do danej grupy kierunków studiów a stopniem zgodności wykonywanej pracy  

z ukończonym kierunkiem studiów. Test okazał się istotny statystycznie1, co oznacza, że szanse na 

wykonywanie pracy zgodnej z wykształceniem były zdeterminowane przez kierunek kształcenia. Największe 

możliwości pod tym względem mieli respondenci z wykształceniem społeczno-ekonomicznym oraz ścisłym, 

a najmniejsze z humanistycznym i artystycznym oraz biologicznym i przyrodniczym2.  

 

 

Grupy kierunków studiów 
Całkowita 

zgodność 

Częściowa 

zgodność 

Brak 

zgodności 

Kierunki humanistyczne i artystyczne 36 20,7% 65 37,4% 73 42,0% 
Kierunki społeczne i ekonomiczne 48 56,5% 18 21,2% 19 22,4% 

Kierunki biologiczne i przyrodnicze 7 29,2% 6 25,0% 11 45,8% 

Kierunki ścisłe 39 46,4% 29 34,5% 16 19,0% 

Ogółem 130 - 118 - 119 - 

Tabela 8. Zgodność pracy z ukończonym kierunkiem studiów wg grup kierunków studiów 

 

 

Większość ankietowanych wykorzystywała w pracy zdobytą na studiach wiedzę i umiejętności  

(81,7%), przy czym w dużym stopniu wykorzystywało je 21,5% respondentów, w umiarkowanym stopniu – 

30,5% respondentów, a w małym stopniu 29,7% respondentów. Osoby, które odpowiedziały, że nie 

wykorzystują zdobytej na studiach wiedzy stanowiły 18,3% respondentów pracujących w organizacjach 

(patrz wykres 16).  Tabela 9 przedstawia odpowiedzi respondentów w podziale na kierunki studiów. 

 

                         

1 Wynik testu chi-kwadrat wyniósł 65,441 przy 9 stopniach swobody i poziomie istotności α wynoszącym 0,05 
2 Wyniki porównania proporcji pomiędzy grupami kierunków studiów zostały oparte na testach dwustronnych  

z poziomem istotności α wynoszącym 0,05. Testy zostały skorygowane poprawką Bonferroniego. 
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Wykres 16 

Kierunek studiów Duży  Średni Mały Brak 

Chemia 0 0% 0 0% 2 66,7% 1 33,3% 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

 

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

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk 

 

3 21,4% 6 42,9% 2 14,3% 3 21,4% 
Edukacja techniczno-informatyczna 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 

Etnologia 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 

Filologia 11 36,7% 7 23,3% 6 20% 6 20% 

Filologia polska 8 11% 21 28,8% 32 43,8% 12 16,4% 
Fizyka 0 0% 2 66,7% 0 0% 1 33,3% 

Fizyka medyczna 1 11,1% 5 55,6% 2 22,2% 1 11,1% 

Geografia 4 20% 5 25% 6 30% 5 25% 

Geologia 1 33,3% 1 33,3% 0 0% 1 33,3% 
Geofizyka 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

Grafika 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 

Informacja naukowa i 

 

3 33,3% 3 33,3% 3 33,3% 0 0% 

Informatyka 11 24,4% 19 42,2% 11 24,4% 4 8,9% 
Inżynieria biomedyczna 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

Kulturoznawstwo 2 9,1% 3 13,6% 8 36,4% 9 40,9% 

Matematyka 5 25% 3 15% 8 40% 4 20% 

Organizacja produkcji filmowej i 

 

4 22,2% 5 27,8% 4 22,2% 5 27,8% 
Pedagogika 15 27,3% 20 36,4% 13 23,6% 7 12,7% 

Politologia 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 

Psychologia 7 36,8% 6 31,6% 5 26,3% 1 5,3% 

Socjologia 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 
Zarządzanie 0 0% 2 66,7% 1 33,3% 0 0% 

Ekonofizyka 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 0 0% 

Ogółem 79 - 112 - 109 - 67  

Tabela 9. Stopień wykorzystania w pracy zawodowej wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach wg kierunków studiów 

 

Podobnie jak w poprzednio, również i teraz wykorzystano test chi-kwadrat w celu zbadania, czy 

stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach jest związany z kierunkiem studiów. 

Kierunki studiów pogrupowano wg tego samego klucza. Stwierdzono brak wpływu kierunku na stopień 
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wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach. Pomiędzy grupami kierunków nie występowały 

istotne różnice. Tabela 10 przedstawia odpowiedzi respondentów w podziale na grupy kierunków. 

 

Grupy kierunków studiów Duży Umiarkowany Mały Brak 

Kierunki humanistyczne i artystyczne 33 19,0% 45 25,9% 59 33,9% 37 21,3% 
Kierunki społeczne i ekonomiczne 24 28,2% 29 34,1% 21 24,7% 11 12,9% 

Kierunki biologiczne i przyrodnicze 5 20,8% 6 25,0% 6 25,0% 7 29,2% 

Kierunki ścisłe 17 20,2% 32 38,1% 23 27,4% 12 14,3% 

Ogółem 79 - 112 - 109 - 67  

Tabela 10. Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach wg grup kierunków studiów 

Kompetencje zawodowe były kolejnym zbadanym obszarem, który jak przypuszczano będzie 

różnicował absolwentów poszczególnych kierunków studiów. W badaniu wykorzystaliśmy model 

kompetencyjny stworzony przez Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy  

z Schenk Institute Consulting. Model ten składa się z sześciu podstawowych grup kompetencji. 

Każda grupa zawiera cztery kluczowe kompetencje, są to: 

• potencjał (kreatywność, myślenie analityczne, elastyczność, komunikatywność) 

• odporność (wytrwałość i konsekwencja, asertywność, odporność na stres, branie 

odpowiedzialności) 

• zadania (orientacja na cel, sumienność i dokładność, samodzielność, nastawienie biznesowe) 

• ludzie (praca zespołowa, budowanie relacji, szkolenie i uczenie, orientacja na klienta) 

• motywacja (dążenie do rozwoju, zaangażowanie, mobilizowanie innych, profesjonalizm i etyka) 

• narzędzia (planowanie i koordynowanie, delegowanie, zarządzanie zespołem, organizacja pracy). 

 

Respondentów pracujących zapytano o to, jakie kompetencje są niezbędne do wykonywania pracy 

na zajmowanym przez nich w momencie badania stanowisku. Tabela 11 przedstawia ich odpowiedzi  

w podziale na grupy kierunków studiów. Możemy zauważyć, że we wszystkich grupach zdecydowanie 

najczęściej występowały kompetencje związane z potencjałem, a następnie z odpornością. Jedyne różnice 

pomiędzy odpowiedziami badanych z różnych grup wystąpiły w dwóch obszarach kompetencji – zadania 

oraz ludzie. Obszar „zadania” był częściej wybierany przez respondentów z grup kierunków artystycznych, 

humanistycznych i ścisłych niż przez respondentów z grup kierunków ekonomicznych, społecznych, 

biologicznych i przyrodniczych.  Najrzadziej natomiast we wszystkich grupach występowały kompetencje 

związane z motywacją oraz narzędziami. Zależność między grupą kierunków studiów, a kompetencjami 

wykorzystywanymi w pracy zawodowej zbadano przy wykorzystaniu testu chi-kwadrat, test ten nie wykazał 

jednak istotnych różnic. Z punktu widzenia statyki poszczególne grupy respondentów nie różniły się więc 

istotnie od siebie. Wykres 17 przedstawia rozkład odpowiedzi wewnątrz grup kompetencji dla całej 
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zbiorowości respondentów pracujących. 

 

 

Wykres 17 
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i przyrodnicze Kierunki ścisłe 

Potencjał 142 87,7% 67 90,5% 20 90,9% 71 92,2% 

Odporność 116 71,6% 61 82,4% 17 77,3% 58 75,3% 

Zadania 117 72,2% 38 51,4% 12 54,5% 55 71,4% 
Ludzie 76 46,9% 47 63,5% 13 59,1% 39 50,6% 

Motywacja 60 37,0% 30 40,5% 10 45,5% 22 28,6% 

Narzędzia 49 30,2% 22 29,7% 9 40,9% 22 28,6% 
Ogółem 560 345,6% 265 358% 81 368,2% 267 346,7% 

Tabela 11. Grupy kompetencji zawodowych uznanych za niezbędne do wykonywania obecnej pracy wg grup kierunków studiów 
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Respondenci szybko znajdowali pracę. 59,3% nie szukało jej dłużej niż 3 miesiące, a 24% 

poszukiwanie pracy zajęło maksymalnie 6 miesięcy. Tylko 16,6% badanych szukało pracy dłużej niż 6 

miesięcy (patrz wykres 18). Czas poszukiwania pracy był zależny od kierunku studiów. Zależność tą zbadano 

testem chi-kwadrat, który okazał się istotny statystycznie3. Tabela 12 przedstawia odpowiedzi 

respondentów według ich przynależności do danej grupy kierunków studiów.  

 

 

 
Wykres 18 

 
 
 

Grupy kierunków studiów do 3 miesięcy 
powyżej 3 do  

6 miesięcy 

powyżej 6 do  

12 miesięcy 

powyżej  

12 miesięcy 

Kierunki humanistyczne i artystyczne 88 52,7% 46 27,5% 22 13,2% 11 6,6% 

Kierunki społeczne i ekonomiczne 50 59,5% 22 26,2% 8 9,5% 4 4,8% 
Kierunki biologiczne i przyrodnicze 14 60,9% 3 13,0% 5 21,7% 1 4,3% 

Kierunki ścisłe 58 72,5% 14 17,5% 3 3,8% 5 6,3% 

Ogółem 210 - 85 - 109 - 67  

Tabela 12. Czas poszukiwania pracy wg grupy kierunków studiów  

 

 

Branżami, w których zatrudnienie znalazło najwięcej respondentów były: branża 

edukacja/kursy/szkolenia (22,2%), IT (13,1%) oraz administracja publiczna (7%) – patrz wykres 19.  

W porównaniu do poprzednich roczników absolwentów zdecydowanie większy udział w zatrudnieniu 

respondentów miała branża IT. Pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje branża edukacja/kursy/szkolenia. 

                         

3 Wynik testu chi-kwadrat wyniósł 14,884 przy 9 stopniach swobody i poziomie istotności α wynoszącym 0,05 
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Wykres 19 
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Respondenci najczęściej (32,8%) pracowali w firmach zaliczających się do kategorii małych 

przedsiębiorstw – zatrudniających nie więcej niż 49 pracowników. W następnej kolejności były to firmy 

średnie (25,8%) oraz duże (24,6%). Zdecydowanie najmniej respondentów zatrudniały 

mikroprzedsiębiorstwa (16,7%) – patrz wykres 20. 

 

 
Wykres 20 

 

Zarobki w grupie respondentów pracujących w organizacjach najczęściej (23,7%) zawierały się w 

przedziale 1500 – 2000 zł brutto – (patrz wykres 21). Kolejnymi przedziałami były: do 1500 zł (23,4%) oraz 

2000 – 2500 zł (19,4%). W przedziale nieprzekraczającym poziom przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, które w 2012 r. wyniosło 3 521,67 zł brutto, zarabiało 88,3% respondentów. Wynik ten jest 

podobny do tych, uzyskanych w badaniach poprzednich roczników absolwentów. Medianę stanowił 

przedział 2000 – 2500 zł.  

 

 
Wykres 21 
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Rozdział 4. Respondenci prowadzący własną firmę  
 

Wśród przyczyn założenia firmy respondenci najczęściej wskazywali chęć pracy „na swoim” (81%). 

Następnie były to: możliwość realizowania własnych pomysłów (69%), możliwość wykorzystania zdobytego 

wykształcenia (44%),  jak również trudności ze znalezieniem pracy (38%) – patrz wykres 22. 

 

 

 
Wykres 22 

 

 

Profil działalności prowadzonej firmy był w 81% związany z ukończonym przez respondentów 

kierunkiem studiów – zgodność w stopniu całkowitym zadeklarowało 44%, a w stopniu częściowym 38% 

badanych. Odpowiedzi wskazującej na brak takiego związku udzieliło 19% przedsiębiorców (patrz wykres 

23). Podobnie kształtował się stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach w obecnej 

działalności. Również tutaj zdecydowana większość badanych (81%) odpowiedziała, że z nich korzysta –  

najwięcej w stopniu dużym (44%), a następnie w umiarkowanym (19%) i małym (19%). Odpowiedzi 

negatywnej udzieliło tylko 19% ankietowanych (patrz wykres 24).  
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Wykres 23 

 

 

 

 
Wykres 24 
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Rozdział 5. Respondenci niepracujący, poszukujący pracy 

 

Większość respondentów (61,3%) niepracujących i poszukujących pracy miała pracę po studiach 

(patrz wykres 25). W ich przypadku najczęstszą przyczyną utraty zatrudnienia było wygaśnięcie umowy,  

w oparciu o którą pracowali. W takiej sytuacji znalazło się 58,5% respondentów z tej grupy. Co trzeci 

badany (32,3%) sam zrezygnował ze swojej pracy. Tylko 9,2% ankietowanych utraciło pracę na skutek 

rozwiązania umowy z inicjatywy pracodawcy (patrz wykres 26). 

 

 
Wykres 25 

 

 

 

 
Wykres 26 

 
 

Respondentów poproszono o oszacowanie czasu, jaki do momentu badania, poświęcili na 

poszukiwanie pracy. Z wykresu 27 można odczytać, że najwięcej z nich szuka pracy dopiero od 3 miesięcy 

(37,5%). Grupa poszukujących pracy najdłużej, a więc powyżej 24 miesięcy stanowiła jedynie 6,7%. 
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Wykres 27 

 

 

Istotna jest też informacja, że w procesie poszukiwania pracy respondenci nie przyjmowali 

wszystkich propozycji pracy, które otrzymywali. Co trzeci z nich przynajmniej raz znalazł się w takiej sytuacji 

(patrz wykres 28). 

 

 

 

Wykres 28 

 

 

Niemal wszyscy respondenci niepracujący poszukiwali pracy poprzez Internet (98,1%). Kolejnym 

źródłem informacji o ofertach pracy były: rodzina/znajomi (56,7%), urzędy pracy (49%), wybrani 

pracodawcy (48,1%) oraz prasa (37,5%) – patrz wykres 58. Porównując te wyniki z odpowiedziami 

udzielonymi przez respondentów posiadających pracę, przede wszystkim możemy zauważyć, że ci pierwsi 

znacznie częściej korzystali z Internetu (98,1% do 65,4%). Wyraźna różnica wystąpiła również w przypadku 

urzędów pracy (49% do 28,3%). Interesujące jest też, że ani jeden respondent niepracujący nie poszukiwał 

pracy poprzez udział w stażach, praktykach, czy też wolontariacie - odpowiedź taką wybrało natomiast aż 

22,4% respondentów z porównywanej grupy (patrz wykres 29). 
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Wykres 29 

 
Respondenci z omawianej grupy najchętniej wykonywaliby pracę  zgodną z ich wykształceniem 

(62,9%), nie był to jednak warunek konieczny. Tylko 7,6% ankietowanych zadeklarowało, że nie podjęłoby 

innej pracy. Warto zwrócić uwagę na znaczny odsetek respondentów (25,7%), dla których związek przyszłej 

pracy z wykształceniem nie miał znaczenia (patrz wykres 30).  

 

 

 
Wykres 30 
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Podsumowanie 
 

Większość respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, pracowała – 69% w organizacjach, a 2,9% 

prowadząc własną firmę. W grupie niepracujących, pracy poszukiwało 20,4% respondentów, przy czym nie 

byli oni bardzo zdesperowani, gdyż aż 36,2% z nich w obecnym procesie poszukiwania pracy odrzuciło 

przynajmniej jedną propozycję pracy. Nie pracuje i nie poszukuje pracy 7,7% badanych – powodem było 

tutaj zazwyczaj kontynuowanie nauki.  

Respondenci szybko znajdowali pracę. Podobnie jak przed rokiem respondentów pracujących  

w organizacjach charakteryzował krótki czas poszukiwania pracy. Zazwyczaj (59,3%) nie przekraczał on  

3 miesięcy.  

Większość respondentów niepracujących, poszukujących pracy (61,3%) była zatrudniona po 

studiach przynajmniej w jednym miejscu. Większość z nich (58,5%) utraciła pracę na skutek wygaśnięcia 

umowy, w oparciu o którą pracowali. Warto jednak podkreślić, że co trzeci badany z tej grupy sam z niej 

zrezygnował.  

Zdecydowana większość respondentów (83,6%) chciała wykonywać pracę zgodną ze swoim 

kierunkiem studiów. Potrzebę tę udało się zrealizować większości respondentów pracujących (74,7%). 

Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach również był duży. W sumie 81,7% 

pracujących w organizacjach odpowiedziało, że w swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na studiach.  

W przypadku respondentów prowadzących własną firmę jej związek z ukończonym kierunkiem również 

dotyczył większości, podobnie jak wysoki stopień wykorzystania wiedzy akademickiej.  

Branżami, w jakich znalazło zatrudnienie najwięcej badanych były: Edukacja/Kursy/Szkolenia 

(22,2%), IT (13,1%) oraz Administracja publiczna (7%). Taki układ branż wydaje się zbieżny z faktem udziału 

w badaniu głównie absolwentów kierunków humanistycznych, dla których branże te pozostają naturalnym 

obszarem zatrudnienia. 

Absolwenci poszczególnych kierunków różnie postrzegali swoje możliwości zawodowe. Najczęściej 

były one postrzegane jako umiarkowane (34,7%), następnie jako dobre (26,4%) oraz złe (22,1%). Najmniej 

było respondentów postrzegających je jako bardzo złe (6,4%) i tylko nieco więcej jako bardzo dobre 

(10,5%). Swoje możliwości zawodowe najwyżej oceniali respondenci, którzy ukończyli: ekonofizykę, 

edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej, edukację techniczno-informatyczną, fizykę medyczną 

geologię, informatykę oraz organizację produkcji filmowej i telewizyjnej.  
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