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Wstęp 

 

Niniejszy raport jest kontynuacją 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 2012/2013 po roku od 

ukończenia przez nich studiów.  

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 uogólniony. Mamy 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 omawianej edycji badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach był skierowany do absolwentów roku akademickiego 2012/2013. 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 w grudniu 2014 roku poprzez specjalnie do tego celu 

zaprojektowany internetowy serwis badań ankietowych. Na adresy e-mail 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 sześciu części.  

Część pierwsza została skierowana do wszystkich absolwentów. Zawierała pytania o ukończony 

wydział i kierunek studiów wraz z trybem i rodzajem studiów, a także o wynik ukończonych studiów. 

Znalazły się w niej również pytania o podejmowaną w trakcie studiów aktywność zawodową, uczestnictwo 

w dodatkowych kursach i szkoleniach, ocenę zapotrzebowania nabytej wiedzy i umiejętności na rynku pracy 

oraz aktualny status zawodowy. 

Część druga skierowana była do osób pracujących w organizacjach (przedsiębiorstwa i instytucje). 

Zapytano w niej o dotychczasowy staż pracy, moment podjęcia aktualnej pracy, liczbę dotychczasowych 

miejsc pracy, zgodność pracy z ukończonym kierunkiem studiów, przydatność wiedzy nabytej na studiach, 

motywy przyjęcia pracy i źródło informacji o ofercie pracy. Poruszono kwestie wymagań pracodawców, 

charakterystyki firm zatrudniających respondentów i warunków ich zatrudnienia, a także zadowolenia 

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, zgodność prowadzonej działalności z ukończonym kierunkiem studiów, przydatność nabytej 

na studiach wiedzy, zadowolenie z własnej sytuacji oraz osiąganych dochodów. 
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Kolejna część ankiety skierowana była do absolwentów, którzy pracują w charakterze freelancera 

(tzw. „wolny zawód”, pracujący w oparciu o umowy zlecenia, umowy o dzieło, podwykonawstwo itd.). 

Zapytani zostali, podobnie jak absolwenci prowadzący działalność gospodarczą, o dominujące branże, w 

których mieszczą się świadczone przez nich usługi, motywy podjęcia pracy w charakterze freelancera, 

zgodność świadczonych usług z ukończonym kierunkiem studiów, przydatność nabytej na studiach wiedzy, 

zadowolenie z własnej sytuacji oraz osiąganych dochodów. 

Absolwentów niepracujących, poszukujących pracy dotyczyła piąta część ankiety. Zapytano ich 

o dotychczasowy staż zawodowy i długość pozostawania bez pracy. 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 szóstej 

części ankiety. Pytano ich o powody pozostawania bez pracy, ewentualne poszukiwanie pracy po studiach, 

przewidywany moment podjęcia pracy oraz fakt posiadania (lub nie) pracy po studiach. 

Na końcu każdej z części ankiet skierowanych do określonych kategorii absolwentów znalazły się 

pytania dotyczące wyznaczania celów kariery zawodowej. Ci, którzy takie cele sobie wyznaczają zostali 

poproszeni o ich wskazanie w ramach pytania półotwartego. 

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 2012/2013 

 

Rozdział zawiera porównanie podstawowych parametrów populacji respondentów z populacją 

generalną absolwentów Uniwersytetu Śląskiego z roku akademickiego 2012/2013. 

W badaniu udziału wzięło 589 spośród 5592 absolwentów (10,5% zaproszonych do badania oraz 

8,5% wszystkich absolwentów – 6928), którzy jeszcze na studiach wyrazili na to zgodę przekazując nam 

swój adres e-mail. Wśród respondentów największą grupę stanowili absolwenci, którzy ukończyli studia II 

stopnia (42%). Drugą grupę (38%) stanowili absolwenci studiów I stopnia, a trzecią (17%) – absolwenci 

studiów magisterskich jednolitych - patrz tabela 1. Zdecydowaną większość (76%) respondentów stanowili 

studenci studiujący w trybie stacjonarnym, co odzwierciedla charakter populacji generalnej – patrz tabela 2. 

 

Rodzaj studiów Absolwenci 2012/2013 Respondenci 

I stopnia 3222 46% 223 38% 

II stopnia 2905 42% 251 42% 

Magisterskie jednolite 801 12% 99 17% 

Brak danych n/d n/d 16 3% 

Ogółem 6928 100% 589 100% 

Tabela 1. Struktura populacji generalnej i respondentów  wg rodzaju studiów   

 

 

Tryb studiów 
Absolwenci 
2012/2013 

Respondenci 

Stacjonarne 4531 65% 446 76% 

Niestacjonarne 2397 35% 127 21% 

Brak danych n/d n/d 16 3% 

Ogółem 6928 100% 589 100% 

Tabela 2. Struktura populacji generalnej i respondentów wg trybu studiów  

 

 

Największa część ankietowanych (21,6%) to absolwenci Wydziału Filologicznego, Druga grupa to 

absolwenci Wydziału Nauk Społecznych (21,4%) natomiast trzecia wydziału Pedagogiki i Psychologii (13,8%) 

– patrz tabela 3. Z kolei kierunkami studiów, które ukończyła największa liczba badanych, były: pedagogika 

(12,9%), filologie nowożytne języków obcych (10,%) oraz prawo (8,7%) – patrz tabela 4. 
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Jednostka dydaktyczna Absolwenci 2012/2013 Respondenci 

Wydział Filologiczny 1708 24,7% 127 21,6% 

Wydział Nauk Społecznych 1081 15,6% 126 21,4% 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 868 12,5% 81 13,8% 

Wydział Prawa i Administracji 851 12,3% 76 12,9% 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 731 10,6% 35 5,9% 

Wydział Nauk o Ziemi 283 4,1% 28 4,8% 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 377 5,4% 27 4,6% 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 152 2,2% 18 3,1% 

Wydział Artystyczny 134 1,9% 16 2,7% 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 404 5,8% 15 2,5% 

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa 
Kieślowskiego 

123 1,8% 8 1,4% 

Szkoła Zarządzania 82 1,2% 8 1,4% 

Wydział Teologiczny 93 1,3% 6 1% 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia 
Humanistyczne 

35 0,5% 2 0,3% 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia 
Matematyczno-Przyrodnicze 

6 0,1% 0 0,0% 

Brak danych n/d n/d 16 2,6% 

Ogółem 6928 100% 589 100% 

Tabela 3. Struktura populacji generalnej i respondentów wg wydziałów 
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Kierunek studiów Absolwenci 2012/2013 Respondenci 

Pedagogika 1396 20,2% 76 12,9% 

Filologia nowożytna języka obcego 1083 15,6% 59 10% 

Prawo 531 7,7% 51 8,7% 

Politologia 381 5,5% 50 8,5% 

Filologia polska 377 5,4% 47 8% 

Socjologia 334 4,8% 42 7,1% 

Psychologia 150 2,2% 32 5,4% 

Administracja  320 4,6% 25 4,2% 

Geografia  213 3,1% 23 3,9% 

Historia  144 2,1% 18 3,1% 

Biotechnologia 176 2,5% 17 2,9% 

Kulturoznawstwo  131 1,9% 13 2,2% 

Informatyka 106 1,5% 10 1,7% 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 109 1,6% 9 1,5% 

Zarządzanie 82 1,2% 8 1,4% 

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 108 1,6% 7 1,2% 

Filozofia 59 0,9% 7 1,2% 

Etnologia 50 0,7% 7 1,2% 

Biologia 92 1,3% 6 1% 

Inżynieria biomedyczna 45 0,6% 6 1% 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 52 0,8% 6 1% 

Edukacja  artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 42 0,6% 5 0,8% 

Grafika 40 0,6% 5 0,8% 

Matematyka 111 1,6% 4 0,7% 

Praca socjalna 119 1,7% 4 0,7% 

Historia sztuki 44 0,6% 4 0,7% 

Ochrona środowiska 109 1,6% 4 0,7% 

Ekonofizyka 3 0,0% 4 0,7% 

Chemia 186 2,7% 3 0,5% 

Geologia 67 1,0% 3 0,5% 

Fizyka medyczna 50 0,7% 3 0,5% 

Teologia 55 0,8% 3 0,5% 

MISH 35 0,5% 2 0,3% 

Nauki o rodzinie 38 0,5% 2 0,3% 

Geofizyka 6 0,1% 2 0,3% 

Inżynieria materiałowa 15 0,2% 1 0,2% 

Reżyseria  12 0,2% 1 0,2% 

Edukacja techniczno – informatyczna 11 0,2% 1 0,2% 

Biofizyka 12 0,2% 1 0,2% 

Filologia klasyczna 8 0,1% 0 0,0% 

Fizyka 17 0,2% 0 0,0% 

Realizacja obrazu film. TV i fotografia 3 0,0% 0 0,0% 

MISMP 6 0,1% 0 0,0% 

Brak danych n/d n/d 16 2,7% 

Inne/niedoprecyzowane n/d n/d 2 0,3% 

Ogółem 6928 100% 589 100% 

Tabela 4. Struktura populacji generalnej i respondentów wg kierunków studiów 
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 Większość respondentów ukończyła studia z wynikiem bardzo dobrym (około 36%) lub dobrym 

plus (około 31%), mniejsze grupy stanowili absolwenci, którzy ukończyli studia z wynikiem dobrym (około 

18%) oraz z wynikiem celującym (około 10%). Zdecydowanie najmniejszą grupę stanowiły osoby, które 

ukończyły studia z wynikiem dostatecznym i dostatecznym plus (łącznie 22 osoby – około 4%). Wśród 

wszystkich respondentów znalazło się 16 osób (2,7%), które nie podały w ogóle wyniku swoich studiów – 

wykres 1. 

 

 

Wykres 1. Liczba respondentów wg. osiągniętego wyniku na studiach (N=573) 

 

  Zdecydowana większość respondentów (około 84%) zadeklarowała podejmowanie aktywności 

zawodowej w czasie studiów (w formie pracy, stażu, nieobowiązkowej praktyki lub wolontariatu), 

natomiast około 16% odpowiedziało, że w czasie studiów nie została przez nich podjęta żadna aktywność 

zawodowa – wykres 2 

 

 

Wykres 2. Czy podejmowałeś aktywność zawodową podczas studiów (N=587) 
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  Aż 484 (około 82%) absolwentów pracowało w Polsce. Znacznie mniej – 54 osoby (około 9%) 

respondentów zadeklarowało podejmowanie aktywności zawodowej za granicą (podane odsetki 

respondentów nie sumują się do 100%, ponieważ jeden absolwent mógł zadeklarować pracę zarówno 

w kraju, jak i za granicą). 

Ponad połowa - 56% ankietowanych, którzy podejmowali aktywność zawodową w czasie studiów w 

Polsce, wykonywało pracę niezwiązaną z kierunkiem studiów. Najmniej liczną grupę stanowią osoby, które 

w trakcie studiów odbyły staż – 19,2%.  Należy również pamiętać, że popularność podejmowania w czasie 

studiów pracy niezwiązanej z wybranym kierunkiem nie oznacza, że zdobywana na studiach wiedza jest 

nieprzydatna na rynku. W wielu przypadkach studenci wybierają podczas studiów niezwiązaną z nimi pracę, 

możliwą do pogodzenia z uczelnianymi obowiązkami, aby posiadać dodatkowe źródło dochodów. Podobna 

tendencja jest zauważalna również w przypadku pracy za granicą, przy czym należy zauważyć dużą 

przewagę pracy niezwiązanej z kierunkiem studiów - 77,8% - patrz tabela 5. 

 

Forma aktywności zawodowej podejmowanej przez absolwentów  w Polsce za granicą 

Praca związana z kierunkiem studiów 193 39,9% 7 13,0% 

Praca niezwiązana z kierunkiem studiów 271 56,0% 42 77,8% 

Staż 93 19,2% 1 1,9% 

Praktyka nieobowiązkowa 100 20,7% 6 11,1% 

Wolontariat 160 33,1% 9 16,7% 

 

Ponad połowa respondentów (56%) nie brała udziału w żadnych kursach lub szkoleniach podczas 

studiów. Dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie – wykres 3. Uczestnictwo w szkoleniach 

specjalistycznych, związanych z kierunkiem studiów pojawiło się u 32% ankietowanych, w szkoleniach 

specjalistycznych niezwiązanych z kierunkiem studiów u 16%, w szkoleniach dotyczących umiejętności 

interpersonalnych uczestniczyło 24%, natomiast w szkoleniach językowych 21% respondentów.  

Niewielka część (7%) z ogólnej liczby odpowiedzi dotyczyło innych szkoleń, które ankietowani odbyli 

podczas studiów. W grupie tej najwięcej wskazań otrzymały kursy związane z tematyką pedagogiczną (6 

odpowiedzi), kursy języka migowego (2 odpowiedzi) oraz e-kursy (2 wskazania) – patrz wykres 4. 

Tabela. 5 Aktywność zawodowa podejmowana przez respondentów podczas studiów 

(N=484 – w Polsce, N=54 – za granicą, wyniki nie sumują się do liczebności grupy ze względu na możliwość wielokrotnego 
wyboru odpowiedzi.  Podane w tabeli procenty odnoszą się do ogólnej liczby respondentów) 
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Wykres 3. Udział w szkoleniach i kursach podczas studiów (N=587) 

 

 

Wykres 4. Rodzaje szkoleń i kursów, w których brali udział respondenci podczas studiów (N=257, wyniki nie sumują się do 

liczebności grupy ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi) 

 

Respondenci zostali poproszeni o ocenę swojej wiedzy dotyczącej obszarów poszukiwania pracy 

w momencie ukończenia studiów w skali 1-5. Najsłabiej ocena wypadła w przypadku wiedzy dotyczącej 

prowadzenia firmy (około 46%  wskazań z najniższą możliwą oceną „1”). Natomiast w ocenie absolwentów, 

największa wiedzę posiadają oni na temat sporządzania dokumentów aplikacyjnych (około 31% wyborów 

oceny „5” oraz około 34% oceny „4”) – patrz wykres 5. Dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie. 
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Wykres 5. Ocena absolwentów nt. ich wiedzy w obszarach związanych z poszukiwaniem pracy (N=587) 

 

 Na pytanie o to, czy istnieje zapotrzebowanie na zdobyte na studiach umiejętności i wiedzę 

największa grupa osób (35% odpowiedzi) odpowiedziała „raczej tak”. Jednakże kolejną pod względem 

liczebności grupę (26% odpowiedzi) stanowiły osoby, które odpowiedziały „raczej nie”.  Świadczy to o raczej 

ambiwalentnym stosunku respondentów do tego zagadnienia. Najmniejsza grupa respondentów (10,7%) 

udzieliła odpowiedzi „zdecydowanie tak”. Spośród wszystkich respondentów 2 osoby nie udzieliły żadnej 

odpowiedzi na omawiane pytanie. Rozkład udzielonych odpowiedzi przedstawia poniższy wykres: 

 

 

Wykres 6. Ocena przydatności nabytej przez respondentów wiedzy (N=587) 
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Prawie połowa respondentów (46%) nie zmieniłaby niczego w swoim wyborze dotyczącym kierunku 

studiów. Aczkolwiek przeciwnej odpowiedzi udzieliła nieznacznie mniejsza ilość badanych (40%). Jedynie 

3% ankietowanych nie podjęłoby w ogóle nauki na studiach wyższych. Spośród wszystkich respondentów, 

16 osób nie odpowiedziało w ogóle na to pytanie – wykres 7. 

 

 

Wykres 7. Co absolwenci zmieniliby w wyborze dotyczącym wyboru kierunku studiów (N=573) 

 

Absolwenci, którzy odpowiedzieli twierdząco na omówione powyżej pytanie, udzielili łącznie 291 

odpowiedzi na dodatkowe pytanie o to, co w ich ponownym wyborze studiów uległoby zmianie (liczba 

wskazań przekracza liczbę osób, które odpowiedziały twierdząco, ponieważ respondenci mogli wielokrotnie 

wskazywać kilka odpowiedzi). Zdecydowanie najczęściej wskazywaną odpowiedzią był kierunek studiów 

(173 osoby) W drugiej kolejności wskazywana była uczelnia (85 wskazań), a w trzeciej – tryb studiów (33 

wskazania) – patrz wykres 8. 

 

 

Wykres 8. Co zmieniliby absolwenci, gdyby mogli ponownie wybrać swoje studia - wskazywane odpowiedzi 

(N=230, wyniki nie sumują się do liczebności grupy ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi) 
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Prawie połowa respondentów chciałaby coś zmienić i większość z nich zmieniłaby kierunek studiów. 

Tylko nieliczni, z perspektywy lat, woleliby nie podejmować studiów na uczelni w ogóle. 

Na koniec pierwszej części ankiety respondenci zostali zapytani o aktualny status na rynku pracy. 

Udzielona odpowiedź przekierowywała do jednej z wydzielonych sekcji ankiety, których wyniki zostały 

omówione w poszczególnych, kolejnych rozdziałach (w przypadku posiadania kilku źródeł utrzymania zostali 

poproszenie o wybór jednego głównego). 

Przeważająca większość respondentów w momencie realizacji badania podejmowała jakąś formę 

aktywności zarobkowej (około 76%). Wśród tej grupy najliczniej występowały osoby, które znalazły 

zatrudnienie w organizacji, firmie lub instytucji (91%). Dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie – 

patrz wykres 9. 

 

 

Wykres 9. Miejsca pracy absolwentów (N=449) 
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Rozdział 3. Respondenci pracujący w organizacjach 

 

Wśród respondentów znalazło się 406 absolwentów, którzy pracują w organizacjach. W chwili 

przeprowadzania badania zdecydowana większość z nich (około 60%) zadeklarowała staż pracy wynoszący 

więcej niż 24 miesięcy – patrz wykres poniżej. 

 

 

Wykres 10. Zadeklarowany staż pracy ogółem wśród absolwentów pracujących w organizacjach (N=406) 

 

 Największa liczba respondentów (około 62%) swoją aktualną pracę rozpoczęła po studiach. Jedynie 

5% odpowiadających zadeklarowało rozpoczęcie pracy jeszcze przed rozpoczęciem studiów – patrz wykres 

11. 

 

 

Wykres 11. Moment rozpoczęcia aktualnej pracy przez studentów pracujących w organizacjach (N=408) 
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Osoby, które swoją aktualną pracę rozpoczęły po studiach zostały dodatkowo zapytane o długość 

okresu, który upłynął na poszukiwaniu pracy. Wśród odpowiadających na to pytanie aż 85% osób znalazło 

pracę przed upływem 6 miesięcy. Należy pamiętać, że okres poszukiwania aktualnie wykonywanej pracy nie 

jest jednoznaczny z okresem pozostawania bez pracy. Wyniki badań sugerują, że absolwenci znajdują pracę 

stosunkowo szybko. 

 

 

Wykres 12. Okres poszukiwania aktualnej pracy (N=254) 

 

Dla zdecydowanej większości respondentów (niemal 89%), którzy odpowiadali na poniższe pytanie 

(patrz wykres 13), wykonywana obecnie praca była maksymalnie trzecią pracą po ukończeniu studiów. 

 

 

Wykres 13. Którą pracą po studiach jest praca wykonywana obecnie? (N=408) 
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pierwszą po ukończeniu studiów (co w tym przypadku oznacza również pracę rozpoczętą jeszcze w czasie 

studiów, jeśli nie została przerwana), to większość respondentów po roku od ukończenia studiów co 

najmniej raz zmieniła pracę. 

Wszyscy respondenci pracujący w organizacji (408 osób) udzielili informacji na temat branży, do 

której należy zatrudniająca ich obecnie firma lub organizacja. Największa część ankietowanych (18,9%) 

pracowała w edukacji/branży szkoleniowej, 8,3% respondentów pracowało w administracji publicznej, 

natomiast 7,8% znalazło zatrudnienie w branży prawniczej. Najmniej popularne obszary zatrudnienia wśród 

absolwentów biorących udział w badaniu, wybierane przez pojedyncze osoby, to: ochrona środowiska, 

kosmetyka, kontrola jakości, geologia, doradztwo i architektura. Szczegółowe zestawienie wybieranych 

przez respondentów branż pokazuje poniższa tabela: 

 

Branża pracodawcy Ilość wskazań Udział procentowy 

Edukacja/Kursy/Szkolenia 77 18,9% 

Administracja publiczna 34 8,3% 

Prawo 32 7,8% 

IT 31 7,6% 

Sprzedaż 23 5,6% 

Medycyna/Zdrowie 19 4,7% 

Bankowość i finanse 15 3,7% 

Opieka 15 3,7% 

Rozrywka/Sztuka/Media 13 3,2% 

Inna 13 3,2% 

Usługi 11 2,7% 

Organizacje pozarządowe 10 2,5% 

Produkcja/Przemysł 10 2,5% 

Wydawnictwo/Dziennikarstwo 10 2,5% 

Księgowość/Audyt 9 2,2% 

Logistyka/Zakupy/Transport 8 2,% 

Gastronomia/Catering 7 1,7% 

Administracja biurowa 6 1,5% 

Hotelarstwo/Turystyka 6 1,5% 

HR 6 1,5% 

Obsługa klienta 6 1,5% 

Inżynieria/Technika 5 1,2% 

PR/Reklama/Marketing 5 1,2% 

Budownictwo/Geodezja 4 1% 

Służby mundurowe 4 1% 

Telekomunikacja 4 1% 

Ubezpieczenia 4 1,% 

Badania i rozwój 3 0,7% 

Elektronika/Automatyka 3 0,7% 

Sport/Rekreacja 3 0,7% 
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Farmaceutyka/Biotechnologia/Chemia 2 0,5% 

Grafika/Fotografia/Kreacja 2 0,5% 

Internet/Multimedia 2 0,5% 

Architektura/Projektowanie wnętrz 1 0,2% 

Doradztwo 1 0,2% 

Geologia/Hydrologia/Tektonika 1 0,2% 

Kontrola jakości 1 0,2% 

Kosmetyka/Wizaż/Uroda 1 0,2% 

Ochrona środowiska 1 0,2% 

Ogółem 408 100% 

Tabela 6. Branże wskazywane przez absolwentów pracujących w organizacjach 

 

Największa grupa absolwentów (około 33%) pracowała w dużym przedsiębiorstwie, zatrudniającym 

ponad 249 pracowników. Drugą, najbardziej popularną kategorią wielkości firmy (około 29%), okazało się 

przedsiębiorstwo małe, które zatrudnia od 10 do 49 pracowników. Najmniej respondentów (17%) 

zadeklarowało zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwie – patrz wykres 14. 

 

 

Wykres 14. Wielkość zatrudniającej firmy (N=408) 

 

Zdecydowana większość absolwentów pracujących w organizacjach była zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę - około 76%,  podczas gdy w oparciu o umowę cywilno-prawną pracowało już tylko około 

20% respondentów. Spośród wszystkich respondentów, 3 absolwentów przyznało się do pracy bez umowy, 

natomiast 12 (około 3%) ankietowanych wskazało inne typy umów.  

Wśród pracujących w oparciu o umowę o pracę, ponad połowa respondentów (58%) uściśliła, że 

jest to umowa zawarta na czas określony. Pracę w oparciu o umowę na czas nieokreślony zadeklarowało 

około 36% absolwentów. Pozostałe osoby z tej grupy wskazały umowę na okres próbny - patrz wykres 

poniżej: 
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Wykres 15. Formy zatrudnienia absolwentów pracujących w organizacji (N=408) 

 

O ofertach aktualnie wykonywanej pracy absolwenci dowiadywali się z różnych źródeł. Do trójki 

najczęściej wskazanych należały: „Internet” (około 30%), „rodzina/znajomi” (24%) oraz „bezpośredni 

kontakt z pracodawcą” (około 20%). Całkowicie nieskutecznymi, z perspektywy respondentów, obszarami 

poszukiwania pracy okazały się być prasa i targi pracy, co obrazuje tabela poniżej: 
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Wśród innych źródeł informacji respondenci wskazywali na takie jak praca z polecenia czy oferty 

Biur Karier innych organizacji. 

Absolwenci pracujący w organizacjach zostali poproszeni o podanie do 5 wymagań, które 

pracodawca stawiał przed kandydatami na zajmowane obecnie stanowisko. Oprócz zaproponowanej 

kafeterii możliwych odpowiedzi, respondenci mieli możliwość wpisania innych, własnych. Do najczęściej 

wskazywanych wymogów stawianych przez pracodawców należały: „samodzielność” (52% ankietowanych 

wskazało tę odpowiedź), „umiejętności interpersonalne”” (48% absolwentów), „umiejętność uczenia się” 

(około 44% wskazań). Zdecydowanie najmniej popularną odpowiedzią było posiadanie prawa jazdy – 

jedynie 8% absolwentów wskazało tę odpowiedź. Liczbę wskazań poszczególnych odpowiedzi pokazuje 

poniższy wykres: 

 

 

Wykres 17. Wymogi pracodawców wskazywane przez respondentów (N=408, wyniki nie sumują się do liczebności grupy ze względu 

na możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi) 

 

Odpowiedzi „innych” udzieliło 13 osób i były one związane głównie z wymogami na stanowisko 

o specyficznym charakterze, takimi jak „umiejętność gry na instrumentach”, „język migowy” czy „zdolności 

projektowe”. Znalazło się tam także kilka sformułowań o charakterze ogólnym, np. uczciwość i rzetelność.  

Następnie respondenci zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie do 5 czynników, które 

zadecydowały o przyjęciu aktualnej oferty pracy. Trudno wskazać jednego faworyta wśród wskazywanych 

odpowiedzi, bardzo podobną ilość wskazań otrzymały cztery pozycje: stabilność zatrudnienia, lokalizacja 
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firmy, możliwość rozwoju kompetencji oraz praca zgodna z zainteresowaniami. Najmniej wskazań uzyskały 

takie odpowiedzi, jak: praca społecznie użyteczna, praca w środowisku specjalistów czy praca w młodym 

zespole.  Ilość uzyskanych wskazań zaproponowanych odpowiedzi ilustruje poniższy wykres: 

 

 

Wykres 18. Czynniki decydujące o przyjęciu oferty pracy (N=408, wyniki nie sumują się do liczebności grupy ze względu na 

możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi) 

 

Wśród wybranej przez 32 osoby kategorii „inne” zdecydowaną większość odpowiedzi stanowiła 

możliwość podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej. 

Największa część pracujących absolwentów (42%) wykonywała pracę całkowicie zgodną 

z kierunkiem ukończonych studiów. Po 29% wskazań otrzymały dwie pozostałe odpowiedzi, co prezentuje 

poniższy wykres: 
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Wykres 19. Zgodność wykonywanej pracy z ukończonym kierunkiem studiów (N=408) 

 

Osoby, których praca nie jest zgodna z ukończonym kierunkiem, zapytano dodatkowo, czy 

w przyszłości chciałyby pracować w zawodzie zgodnym z kierunkiem. Wskazania respondentów sugerują 

nieznaczną przewagę odpowiedzi twierdzących („zdecydowanie tak” i „raczej tak” - łącznie 59% 

odpowiedzi) - wykres 20. 

 

 

Wykres 20. Chęć pracy w zawodzie zgodnym z ukończonym kierunkiem w przyszłości (N=119) 

 

Absolwenci raczej pozytywnie ocenili to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności nabyte podczas 

studiów są przez nich wykorzystywane w aktualnym miejscu pracy. Wśród 408 zebranych odpowiedzi 

dominują wskazania pozytywne: „w umiarkowanym stopniu” i „w dużym stopniu”, które stanowią około 

60% wszystkich odpowiedzi. 

Powyższe dane warto uzupełnić o odpowiedzi udzielone na omawiane pytanie przez poszczególne 

grupy scharakteryzowane wcześniej tj. osoby, które pracują na stanowisku całkowicie zgodnym 

z ukończonym kierunkiem, pracujący częściowo zgodnie z kierunkiem oraz całkowicie niezgodnie 

z kierunkiem. Wśród osób, które pracowały zgodnie z ukończonym kierunkiem, dominowała odpowiedź 
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„w dużym stopniu”. Natomiast wśród osób, które nie pracowały w „swoim zawodzie” dominowała 

odpowiedź „wcale”. Nie zabrakło jednak osób, które mimo pracy całkowicie zgodnej z kierunkiem studiów, 

wykorzystywały w małym lub umiarkowanym stopniu zdobytą wiedzę. Opisane obserwacje ilustruje 

poniższy wykres:  

 

 

Wykres 21. Ocena przydatności zdobytej na studiach wiedzy przez poszczególne grupy pracujących absolwentów (N=408) 

 

Większość absolwentów była zadowolona ze swojej sytuacji („zdecydowanie tak”, „raczej tak” – 

łącznie około 75% respondentów). Niezadowolonych respondentów było kilkukrotnie mniej 

(„zdecydowanie nie” oraz „raczej nie” – łącznie około 19% respondentów). Co ciekawe, tym razem zarówno 

w przypadku osób pracujących „w zawodzie”, jak i wykonujących pracę niezwiązaną z kierunkiem studiów, 

ten sam typ odpowiedzi był dominujący. W każdej z grup najwięcej wskazań uzyskała odpowiedź „raczej 

tak” – i w każdym przypadku ma znaczną przewagę nad odpowiedzią „zdecydowanie tak”. Szczególnie 

widoczne jest to w przypadku osób pracujących w zawodzie – około 67% odpowiedzi w tej grupie. Niski 
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udział procentowy stanowią wskazania negatywne – „raczej nie” i „zdecydowanie nie”. Szczegółowy rozkład 

odpowiedzi na pytanie o zadowolenie ze swojej sytuacji przedstawia poniższy wykres: 

 

Wykres 22. Zadowolenie absolwentów z sytuacji zawodowej – odpowiedzi poszczególnych grup (N=408). 

 

 Większość absolwentów była zadowolona ze swoich dochodów brutto. Odpowiedzi „raczej tak” 

pojawiły się znacznie częściej niż odpowiedzi „zdecydowanie tak” i stanowiły około 40% wszystkich 

wskazań. W przypadku osób niezadowolonych nieznacznie przeważali ci, którzy odpowiedzieli 

„zdecydowanie nie” (24%) nad respondentami, którzy odpowiedzieli „raczej nie” (20%). Część osób (7%) 

miało trudność z odpowiedzią na to pytanie. Osoby, które odpowiadały na omawiane pytanie zostały także 

poproszone o podanie przedziału, w którym mieści się ich przeciętny, miesięczny dochód brutto. Poniższy 

wykres pokazuje, jakie było zadowolenie z dochodów wśród absolwentów osiągających różne zarobki: 
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Wykres. 23. Zadowolenie absolwentów z osiąganych zarobków z podziałem na grupy pod względem dochodów brutto (N=408) 

 

 Obserwując powyższy wykres można zauważyć, że odpowiedzi „raczej tak” zaczynały dominować na 

odpowiedziami „raczej nie” już w przedziale 2000-2500 zł brutto, natomiast zdecydowane zadowolenie nie 

dominowało w żadnej z omawianych grup. 

 Absolwentów pracujących w organizacji poproszono również o  podanie przedziału miesięcznych 

dochodów brutto, który byłby dla nich satysfakcjonujący. Największa część z nich (około 37%) podała 

przedział finansowy od 2500-3500 zł brutto. Kolejny pod względem popularności okazał się i przedział – od 

2000 zł do 2500 zł – około 13%). Na trzecim miejscu znalazł się przedział od 3500 zł do 4000 zł (około 11% 

wskazań). Interesujące wydaje się to, że spora część studentów (około 23% - 94 osoby) zadeklarowała 

satysfakcjonujące zarobki powyżej 5000 zł (aż 22 osoby wskazały przedział powyżej 10 000 zł), natomiast 

jedynie 21 osób osiąga zarobki przekraczające 5000 zł. Świadczy to o tym, że wymagania finansowe części 

absolwentów są wygórowane i nie odzwierciedlają możliwości, jakie obecnie daje rynek pracy.  Zestawienie 

odpowiedzi udzielonych na to pytanie pokazuje poniższy wykres: 
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Wykres 24. Satysfakcjonujące przedziały zarobków dla absolwentów pracujących w organizacjach (N=408) 

 

 Respondenci zajmowali stanowiska pracy różnego typu: stanowiska wykonawcze, specjalistyczne, 

a także kierownicze. Zróżnicowane były zatem kompetencje niezbędne do wykonywania obowiązków 

związanych z zajmowanym stanowiskiem. Wymagane kompetencje zostały wymienione przez 322 osoby 

pracujące w organizacji. Nie było takiej odpowiedzi, która mieściłaby się w pierwszej piątce dla każdego 

rodzaju stanowiska. 

Najbardziej uniwersalne kompetencje, pojawiające się w czołówce dla dwóch typów stanowisk to 

samodzielność, sumienność i dokładność, branie odpowiedzialności, komunikatywność i organizacja pracy – 

wykres 25. 
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Wykres 25. Wymagane kompetencje na poszczególnych rodzajach stanowisk (N=322, wyniki w poszczególnych grupach nie sumują 

się do 100% ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi) 

 

  Na zakończenie respondenci zostali zapytani o to, czy wyznaczają sobie cele zawodowej kariery oraz 

(w przypadku pozytywnej odpowiedzi) jakie są to cele. Zdecydowana większość (około 89%) zadeklarowała, 

że wyznacza sobie cele kariery zawodowej – wykres 26. 

 

 

Wykres 26. Wyznaczanie celów zawodowych przez pracowników organizacji (N=408) 

 

Osoby, które odpowiedziały twierdząco na powyższe pytanie wskazywały najczęściej cztery typy 

celów zawodowych: „Osiąganie wysokich zarobków” (64%), „bycie specjalista w swojej dziedzinie” (60%), 

„work-life balance” (58%) oraz „praca zgodna z zainteresowaniami (58%). Warte zauważenia jest również 

częste wskazywanie na „stabilność zatrudnienia” (49%), co pokazuje, że dla studentów pracujących 

w organizacji stabilizacja w karierze zawodowej również jest ważna. Szczegółowy rozkład odpowiedzi 

przedstawia wykres  nr 27. 
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Wykres 27. Cele kariery zawodowej pracowników organizacji (N=365 wyniki nie sumują się do liczebności grupy ze względu na 

możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi) 

 

 

Trzy osoby wskazały inne cele zawodowe. Znalazły się wśród nich: „osiąganie sukcesów w pracy”, 

„osiąganie zarobków wyższych niż minimalne” oraz „spełnianie swoich marzeń”. 
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Rozdział 4. Respondenci prowadzący własną firmę oraz 

pracujący w charakterze freelancera 

 

Wśród wypełniających ankietę absolwentów znalazło się 18 osób prowadzących własną działalność 

gospodarczą (z czego 15 zadeklarowało prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej,  3 osoby 

mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników) oraz 23 osoby, które pracowały 

w charakterze freelancera, czyli wykonywały tzw. „wolne zawody” w oparciu o umowę o dzieło, 

podwykonawstwo itp. Przedsiębiorcy i freelancerzy stanowili razem około 7% wszystkich absolwentów, 

którzy zdecydowali się wypełnić ankietę.  

Zestawienie branż, w których działali respondenci prowadzący własną firmę oraz pracujący 

w charakterze freelancera przedstawia poniższa tabela: 

 

Freelancerzy Przedsiębiorcy 

Branża 
Ilość 

wskazań 
Branża 

Ilość 
wskazań 

Edukacja 5 
Edukacja 

3 
/Spedycja 

Badania i rozwój 3 Hotelarstwo/turystyka 2 

Rozrywka/sztuka 3 Sprzedaż 2 

IT 2 Administracja biurowa 1 

Gastronomia 1 Bankowość i finanse 1 

Medycyna/zdrowie 1 Doradztwo 1 

Nieruchomości 1 Farmaceutyka 1 

Ochrona środowiska 1 Medycyna/zdrowie 1 

Prawo 1 Ochrona środowiska 1 

Rolnictwo/ogrodnictwo 1 PR/reklama i marketing 1 

Sprzedaż 1 Produkcja/przemysł 1 

Tłumaczenia 1 Rozrywka/sztuka 1 

Wydawnictwo/dziennikarstwo 1 Usługi 1 

Inne 1 Wydawnictwo/dziennikarstwo 1 

ogółem 23 ogółem 28 

Tabela 7. Branże wskazywane przez absolwentów  

 

Respondenci podawali wiele przyczyn podjęcia swojej działalności. Ilość wskazanych odpowiedzi 

w obu przypadkach znacznie przekraczała ilość respondentów, świadczy to o tym, że jeden powód rzadko 

wystarczał by założyć działalność gospodarczą lub podjąć pracę w charakterze freelancera. 

Wśród przyczyn założenia firmy absolwenci najczęściej wskazywali „chęć osiągania wysokich 
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dochodów”, „możliwość realizowania pomysłów” oraz „trudności ze znalezieniem pracy”. Najrzadziej 

wskazywane były „pozytywne przykłady w otoczeniu”. Wśród freelancerów „niezależność” okazała się być 

najbardziej popularnym motywem podjęcia działalności. Na drugim miejscu znalazły się ponownie 

„trudności ze znalezieniem pracy”. Dochody natomiast okazały się być zdecydowanie rzadziej wybieranym 

motywem wśród freelancerów. W przypadku tej odpowiedzi możemy zaobserwować największą różnicę 

zdań pomiędzy przedsiębiorcami i freelancerami. Najrzadziej wybieranymi motywami wśród freenalcerów 

były „pozytywne przykłady w otoczeniu” oraz „wykorzystanie doświadczenia zawodowego”. Poniższa tabela 

pozwala porównać wybierane przez respondentów odpowiedzi: 

 

 

Wykres 28. Główne Motywy podjęcia działalności. Odpowiedzi udzielone przez przedsiębiorców i freelancerów 

(N=18 – przedsiębiorcy, N=23 – Freelancerzy. Wyniki w poszczególnych grupach nie sumują się do ich liczebności ze względu na 

możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi) 

 

 Zwróćmy jeszcze uwagę na odpowiedź „inne”. Udzieliły jej po 2 osoby wśród przedsiębiorców 
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i freelancerów. Przedsiębiorcy wskazali dodatkowo „rozwój osobisty” oraz „ubezpieczenie zdrowotne, 

ZUS”. W przypadku freelancerów obydwie odpowiedzi dotyczyły możliwości pogodzenia pracy z kolejnymi 

podjętymi studiami.  

 Połowa przedsiębiorców świadczyła działalność niezwiązaną z ukończonym kierunkiem studiów, 

niektórzy (28%) wykonywali pracę częściowo związane z kierunkiem, a najmniejsza część z nich (22%) 

zadeklarowała pracę całkowicie zgodną ze studiami. W przypadku freelancerów całkowita zgodność była 

najczęściej udzieloną odpowiedzią (44%). Najrzadziej wskazywaną odpowiedzią był brak zgodności (26%). 

Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres: 

 

 

Wykres 29. Zgodność świadczonej działalności z ukończonym kierunkiem studiów – rozkład odpowiedzi (N=18- przedsiębiorcy, 

N=23- freelancerzy) 

 

 Podobnie odpowiedzi rozkładały się również w przypadku pytania o stopień wykorzystywania 

wiedzy zdobytej na studiach w prowadzonej działalności. Wśród przedsiębiorców nieznaczną przewagę 

uzyskała odpowiedź „w umiarkowanym stopniu” (33%). Najmniej osób (17%) wskazało odpowiedź 

„w dużym stopniu”. Freelancerzy zdecydowanie lepiej oceniają wykorzystywanie wiedzy zdobytej na 

studiach. Odpowiedź „w dużym stopniu” została wskazana przez 35%. Zdecydowanie mniejszy procentowy 

udział niż w przypadku przedsiębiorców stanowią osoby wykorzystujące wiedzę w małym stopniu lub 

niewykorzystujące jej wcale (łącznie 35%).  Rozkład ich odpowiedzi pokazuje poniższy wykres: 
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Wykres 30. Wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach rozkład odpowiedzi przedsiębiorców oraz freelancerów (N=18 – 

przedsiębiorcy, N=23 – freelancerzy) 

 

 Przedsiębiorcy okazali się być jednak bardziej zadowoleni ze swojej sytuacji zawodowej. Aż 66% 

przedsiębiorców na pytanie o zadowolenie wskazała odpowiedź „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”. 

Wśród freelancerów tylko 9% odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 35% odpowiedziało „raczej tak”. 

Również zdecydowane niezadowolenie z własnej sytuacji jest zdecydowanie częstsze wśród freelancerów 

(30%), niż wśród przedsiębiorców (9%). Porównanie zadowolenia z sytuacji przedsiębiorców i freelancerów 

pokazuje poniższy wykres: 

 

 

Wykres 31. Zadowolenie z sytuacji zawodowej– rozkład odpowiedzi freelancerów i przedsiębiorców (N=23 – freelancerzy, N=18 – 

przedsiębiorcy) 

 

 Zarobki absolwentów pracujących w charakterze freelancera oraz prowadzących działalność 

gospodarczą, którzy zdecydowali się podzielić taką informacją, znacznie się od siebie różniły. Większość 

freelancerów (około 61%) deklaruje miesięczne zarobki do 1500 zł, natomiast najczęściej wybieraną 

odpowiedzią wśród przedsiębiorców jest zakres zarobków powyżej 5000 zł brutto (28%). Zarobki 

respondentów prezentuje poniższy wykres: 
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Wykres 32. Osiągane zarobki – odpowiedzi udzielone przez freelancerów (N=23) i przedsiębiorców (N=18) 

 

 Zadowolenie z uzyskiwanych dochodów jest raczej adekwatne do ich wysokości. Wśród 

przedsiębiorców odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” mają nieznaczną przewagę nad 

odpowiedziami „raczej nie” i „zdecydowanie nie” (stosunek odpowiedzi 56% do 44%). Natomiast wśród 

freelancerów najczęściej wybieraną odpowiedzią było „zdecydowanie nie” (około 35%), przy najmniejszej 

liczbie głosów oddanych na odpowiedź „zdecydowanie tak” (jedynie około 9%).  Zestawienie odpowiedzi 

respondentów ukazuje poniższa tabela: 

 

 

Wykres 33. Zadowolenie z osiąganych zarobków – odpowiedzi udzielone przez freelancerów (N=23) i przedsiębiorców (N=18) 
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Respondentów zapytano również o to, jaki miesięczny dochód brutto byłby dla nich 

satysfakcjonujący. Rozkład odpowiedzi prezentuje je poniższa tabela: 

 

Satysfakcjonująca wysokość zarobków  Przedsiębiorcy Freelancerzy 

od 2000 zł do 2500 zł     3 13% 

od 2500 zł do 3500 zł 1 6% 5 22% 

od 3000 zł do 3500 zł 3 16% 6 26% 

od 3500 zł do 4000zł 2 11% 2 9% 

od 4000 zł do 4500zł 1 6% 2 9% 

od 4500 zł do 5000 zł 1 6% 2 9% 

od 5000 zł do 5500 zł 2 11% 1 4% 

od 5500 zł do 6000 zł 2 11%     

od 6000 zł do 6500 zł     1 4% 

od 8000 zł do 8500 zł 1 6%     

od 9000 zł do 9500 zł 1 6%     

pow. 10000 zł 4 21% 1 4% 

Ogółem 18 100% 23 100% 

Tabela 8. Satysfakcjonujące zarobki niezadowolonych przedsiębiorców i freelancerów 

 

 Na podstawie powyższych danych można wysnuć wniosek, że freelancerzy zadowalają się niższymi 

zarobkami i nie są one dla nich główną motywacją do pracy w takim a nie innym charakterze. Natomiast 

oczekiwania finansowe części przedsiębiorców (21%) przekraczają nawet 10 tysięcy złotych brutto 

miesięcznie. 

Podobnie jak absolwenci pracujący w organizacjach, prowadzący działalność gospodarczą 

i pracujący w charakterze freelancera w zdecydowanej większości wyznaczają sobie cele kariery 

zawodowej. Zebrane przez nich odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy: 

 

 

Wykres 34. Wyznaczanie celów zawodowych przez przedsiębiorców (N=18) i freelancerów (N=23) 
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Wykres 35. Cele kariery zawodowej przedsiębiorców (N=16) i freelancerów (N=20) (wyniki nie sumują się do 100% w 

poszczególnych grupach ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi) 

 

 Podobnie jak w przypadku pracowników organizacji, do najczęściej wskazywanych celów kariery 

zawodowej przez freelancerów i przedsiębiorców należały: „Praca zgodna z zainteresowaniami”, „bycie 

specjalistą w swojej dziedzinie”, „work-life balance”, oraz „osiąganie wysokich zarobków”. Jednakże w 

odróżnieniu od pracowników organizacji mniejsze znaczenie ma tutaj „stabilność zatrudnienia”, która 

zrównuje się popularnością z „pracą pełną wyzwań”. 
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Rozdział 5. Respondenci niepracujący 

 

Wśród osób, które wypełniły ankietę znalazło się 138 osób niepracujących. Stanowiły one około 

23% wszystkich respondentów. Na potrzeby badania przygotowano osobne sekcje pytań dla osób 

niepracujących, które szukają pracy oraz niepracujących i nieszukających pracy. Wśród niepracujących 75% 

poszukuje pracy, natomiast 25%,  to osoby nieszukające pracy. 

Obydwie grupy omawianych respondentów w większości nie pracowały po ukończeniu studiów. 

Wśród poszukujących pracy 45% respondentów, zadeklarowała, że pracowała po studiach. Wśród 

nieposzukujących pracy 32% osób odpowiedziało, że pracowali po studiach, co prezentuje poniższy wykres: 

 

 

Wykres 36. Praca po ukończeniu studiów. Rozkład odpowiedzi respondentów szukających i nieszukających pracy (N=104 – 

poszukujący, N=34 – nieszukający pracy) 

  

Niepracujący, którzy pracowali po ukończeniu studiów zostali zapytani również o powody rezygnacji 

z poprzedniej pracy. Na to pytanie odpowiedziało 7 respondentów nieposzukujących pracy oraz 15 osób, 

które poszukują pracy. Najczęściej wymieniane przyczyny w obu grupach to to „zła atmosfera w pracy”, 

„niesatysfakcjonujące warunki finansowe” , „niekomfortowe fizyczne warunki pracy” oraz „powrót na 

studia”  - patrz poniższy wykres: 
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Wykres 37. Powody rezygnacji z ostatniej pracy respondentów szukających i nieszukających pracy (N=15 – poszukujący, N=7 – 

nieszukający pracy, wyniki nie sumują się do liczebności grup ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi). 

 

Wśród odpowiedzi „Inne” znalazły się takie powody jak: „brak perspektyw rozwoju”, „urlop 

wychowawczy”, czy „manipulacja stosowana przez poprzedniego pracodawcę”.  

Osoby, które nie poszukują pracy zostały poproszone także o podanie powodu tej decyzji. 

Zdecydowana większość (około 62%) wskazała kontynuację nauki, jako główny powód nieposzukiwania 

pracy – patrz poniższa tabela: 

Powód nieposzukiwania pracy 

Kontynuacja nauki 21 62% 

Ciąża/wychowanie dziecka 4 12% 

Problemy zdrowotne 2 6% 

Brak konieczności pracy (utrzymywanie) 2 6% 

Odbywanie praktyk/stażu/wolontariatu 2 6% 

Inne 2 6% 

Posiadanie oszczędności 1 2% 

Ogółem 34 100% 

Tabela 9. Powody nieposzukiwania pracy przez niepracujących absolwentów 
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 Dwa wskazania odpowiedzi „Inne” zawierały aplikacje pozaetatową oraz niezarejestrowaną 

aktywność zarobkową. 

Osoby nieposzukujące pracy zostały zapytane również o to, kiedy chciałyby podjąć pracę. 

Najliczniejsza grupą są osoby, które nie potrafią odpowiedź na to pytanie („trudno powiedzieć” – około 

41%). Rozkład odpowiedzi na to pytanie prezentuje poniższy wykres: 

 

 

Wykres 38. Okres, w jakim absolwenci nieposzukujący pracy chcieliby podjąć pracę (N=34) 

 

 Ponad połowa respondentów (około 63%) poszukiwała pracy krócej niż 3 miesiące. Ponieważ 

badania obejmują absolwentów po roku od ukończenia studiów, większość absolwentów, którzy 

w momencie badania poszukiwali pracy, miała po studiach także okresy zatrudnienia lub nieposzukiwania 

pracy: 

 

 

Wykres 39. Okres poszukiwania pracy przez absolwentów (N=104) 
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 Poszukujący pracy absolwenci wymieniali różnorodne źródła, z których zazwyczaj korzystają, by 

szukać zatrudnienia (104 respondentów dokonało łącznie 328 wskazań). Prawie wszyscy wskazali Internet 

(100 wskazań). Na drugim miejscu znalazła się odpowiedź „Urząd Pracy” (51 wskazań), a na trzecim 

„bezpośrednio u pracodawców” (49 wskazań). Ilość wskazań danego źródła nie jest podstawą do oceny jego 

skuteczności. Respondenci podawali źródła, z których korzystają na ogół. Targi pracy są wydarzeniem 

cyklicznym, więc z tego źródła nie można skorzystać tak często, jak z Internetu. Urzędy Pracy oraz Biura 

Karier udostępniają swoje oferty w Internecie, więc korzystanie z Internetu może także oznaczać 

korzystanie ze wsparcia tych instytucji. Wybory poszczególnych odpowiedzi pokazuje poniższa tabela: 

 

Źródła informacji o ofertach pracy Ilość wskazań 

Internet 100 30,5% 

Urząd Pracy 51 15,5% 

Bezpośrednio u pracodawców 49 14,9% 

Rodzina/znajomi 41 12,5% 

W prasie 30 9,1% 

Agencja Pośrednictwa 24 7,3% 

Biuro Karier UŚ 20 6,1% 

Targi pracy 13 4,0% 

Ogółem 328 100% 

Tabela 10. Źródła ofert pracy wskazywane przez respondentów 

  

Najliczniejsza grupa respondentów (około 21%) chciałaby pracować w branżach związanych 

z edukacją, kursami i szkoleniami. Podobna ilość respondentów (około 20%) chciałaby pracować 

w administracji (biurowej bądź publicznej). Szczegółowe zestawienie branż wybieranych przez absolwentów 

prezentuje poniższy wykres: 
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Wykres 40. Branże, w których chcieliby pracować bezrobotni absolwenci (N=104) 

 

 Dla najliczniejszej grupy respondentów poszukujących pracy (około 31%) obojętne jest to, na jakim 

stanowisku będą pracować w przyszłości. Najmniej popularnym, możliwym do wybory rodzajem stanowiska 

było stanowisko kierownicze (jedynie około 6%). Wśród odpowiedzi „Inne” respondenci wskazywali głównie 

na stanowiska związane z edukacją. Udzielone odpowiedzi przedstawia poniższy wykres: 

 

 

Wykres 41. Rodzaje stanowisk , które studenci najbardziej chcieliby zajmować (N=104) 
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Większość respondentów (około 65%) najchętniej podjęłaby pracę zgodną z wykształceniem. 

Natomiast jedynie około 7% poszukujących pracy respondentów szukało tylko pracy zgodnej 

z wykształceniem. Dla dość dużej grupy absolwentów (około 24%) obojętne było, czy praca, którą podejmą 

będzie zgodna z ukończonym kierunkiem studiów – patrz wykres poniżej: 

 

 

Wykres 42. Poszukiwanie pracy zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów (N=104) 

 

 Poszukujących pracy absolwentów poproszono o podanie minimalnego przedziału zarobków, za 

które byliby skłonni podjąć pracę, a także o podanie przedziału zarobków, który byłby dla nich 

satysfakcjonujący. Udzielone przez nich odpowiedzi pokazują poniższe tabele: 

 

Minimalna kwota BRUTTO za którą podjąłbyś/podjęłabyś pracę Ilość wskazań 

do 1500zł 11 11% 

powyżej 1500zł do 2000zł 45 43% 

powyżej 2000zł do 2500zł 26 25% 

powyżej 2500zł do 3000zł 13 12% 

powyżej 3000zł do 3500zł 6 6% 

powyżej 3500zł do 4000zł 2 2% 

powyżej 4000zł do 4500zł 1 1% 

Ogółem 104 100% 

Tabela 11. Minimalny dochód za który niepracujący absolwenci podjęliby pracę 
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Kwota BRUTTO, która byłaby dla Ciebie satysfakcjonująca za wykonaną pracę Ilość wskazań 

do 1500zł 1 1% 

powyżej 1500zł do 2000zł 15 14% 

powyżej 2000zł do 2500zł 16 15% 

powyżej 2500zł do 3000zł 25 24% 

powyżej 3000zł do 3500zł 21 20% 

powyżej 3500zł do 4000zł 11 11% 

powyżej 4000zł do 4500zł 3 3% 

powyżej 4500zł do 5000zł 3 3% 

powyżej 5000zł do 5500zł 2 2% 

powyżej 5500zł do 6000zł 1 1% 

powyżej 6000zł do 6500zł 2 2% 

powyżej 6500zł do 7000zł 1 1% 

powyżej 9500zł do 10000zł 1 1% 

powyżej 10000zł 2 2% 

Ogółem 104 100% 

Tabela 12. Satysfakcjonujący dochód dla poszukujących pracy absolwentów 

 

Jak pokazują dane zaprezentowane w przypadku dochodu minimalnego największa grupa 

respondentów (43%) wybrała przedział od 1500 do 2000 zł brutto. W przypadku satysfakcjonującego 

dochodu najczęściej wskazywanym przedziałem był przedział od 2500 do 3000 zł brutto (24%). Jednakże 

przewaga tego przedziału nad kolejnymi jest znacznie mniejsza. Dwie osoby zadeklarowały, że dopiero 

dochód powyżej 10000 zł brutto byłby dla nich satysfakcjonujący, natomiast jeden poszukujący pracy 

respondent uznał za satysfakcjonujący dochód do 1500 zł brutto. 

Niepracujący absolwenci, podobnie jak pozostałe grupy, zostali poproszeni o wskazanie celów 

kariery zawodowej. Zebrane przez nich odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy: 

  

 

Wykres 43. Wyznaczanie celów zawodowych przez bezrobotnych (poszukujący pracy – N=104, nieposzukujący pracy – N=34) 
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Wykres 44. Cele kariery zawodowej (N=26 – nieszukający pracy,  N=80 – poszukujący pracy. Wyniki nie sumują się do 100% w 

poszczególnych grupach ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi) 

 

 W porównaniu do poprzednich badanych grup, osoby bezrobotne rzadziej stawiają sobie cele 

kariery zawodowej. Jest to zapewne spowodowane tym, że w odczuciu części osób poszukujących pracy 

wskazanie celów zawodowych powinno być poprzedzone znalezieniem pracy, natomiast część osób 

nieposzukujących pracy na chwilę obecną z różnych przyczyn nie stawia sobie takich celów. 

 Wśród osób wyznaczających sobie cele kariery zawodowej dominują podobne wskazania co 

w poprzednich grupach, z drobnymi zmianami. Mniejszy odsetek respondentów deklaruje „osiąganie 

wysokich zarobków” jako swój cel zawodowy (co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę charakter tej grupy), 

duże znaczenia ma również stabilność zatrudnienia (głównie wśród osób poszukujących pracy).  
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Podsumowanie 

 

Zdecydowaną większość respondentów, którzy wzięli udział w badaniu (około 76%), stanowiły 

osoby pracujące. Pracującymi respondentami były głównie osoby pracujący w organizacji (prawie 91% 

pracujących respondentów). Niewielką część pracujących respondentów stanowiły osoby prowadzące 

działalność gospodarczą (około 4%), a także osoby pracujące w charakterze freelancera (około 5%). Wśród 

wszystkich respondentów znaleźli się także absolwenci niepracujący (około 23%). Większość z nich (około 

75%) stanowiły osoby, które szukają pracy. Pozostała część grupy w momencie badania nie pracowała i nie 

szukała pracy.  

Zdecydowana większość respondentów (87%) pracujących w organizacji w momencie badania 

posiadała już dłuższy niż rok staż pracy, a aż 60% osób zadeklarowało staż wynoszący więcej niż 2 lata. 

Z odpowiedzi na inne pytanie wynikało jednak, że większość pracujących w organizacjach (62%) swoją 

aktualną pracę rozpoczęło już po studiach. Dla 89% respondentów pracujących w organizacjach aktualna 

praca była maksymalnie trzecią po ukończeniu studiów. Przytoczone obserwacje świadczą o tym, że 

absolwenci wykazują tendencję do zmiany miejsc zatrudnienia, jednakże nie jest ona silna (jedynie 11% 

respondentów zadeklarowało, że obecna praca jest czwartą lub kolejną po ukończeniu studiów). Większość 

z nich (71%) w chwili badania pracowała w pracy przynajmniej częściowo związanej z ukończonym 

kierunkiem studiów. Najczęściej wybieranymi cechami atrakcyjnej oferty pracy były: „stabilność 

zatrudnienia”, „lokalizacja firmy”, „praca zgodna z zainteresowaniami” i „możliwość rozwoju kompetencji”. 

Sugeruje to, że mniejszy wpływ na atrakcyjność oferty ma jej zgodność z ukończonym kierunkiem studiów. 

Potwierdza to również inne pytanie na które odpowiadali absolwenci których praca nie jest zgodna 

z ukończonym kierunkiem. Zdania na temat tego, czy w przyszłości chcieliby pracować „w zawodzie”, były  

podzielone, z nieznaczną przewagą odpowiedzi pozytywnych.  

 W przypadku absolwentów prowadzących działalność gospodarczą najczęściej wybieranym 

motywem podjęcia tego typu działalności była chęć osiągania wysokich dochodów, natomiast dla 

freelancerów „niezależność” była najistotniejszym aspektem w tej materii. Drugim najważniejszym 

motywem dla przedsiębiorców były ex aequo „trudności ze znalezieniem pracy” oraz „możliwość 

realizowania własnych pomysłów”. Freelancerzy również często wskazywali „trudność ze znalezieniem 

pracy” oraz dodatkowo „możliwość pogodzenia pracy z życiem prywatnym”.  

Realnie, pracę związaną z kierunkiem ukończonych studiów wykonywało w momencie badania 50% 

przedsiębiorców oraz 74% freelancerów. W jakimkolwiek stopniu wiedzę zdobytą na studiach wykorzystuje 

78% freelancerów, w przypadku przedsiębiorców odsetek ten oscyluje w bardzo podobnych granicach. 

Zadowolenie ze swojej sytuacji zawodowej wyraziło natomiast 67% respondentów prowadzących 

działalność gospodarczą i około 43% respondentów wykonujących pracę w charakterze freelancera.   
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Ponad połowa niepracujących absolwentów, którzy szukali pracy w momencie badania, nie 

pracowała po ukończeniu studiów. Także wśród osób niepracujących, które nie poszukiwały pracy, 

większość respondentów (68%) nie pracowała po studiach.  

Ponad połowa poszukujących pracy respondentów (około 63%) zadeklarowała, że szuka pracy 

krócej niż 3 miesiące. Osoby z tej grupy najczęściej wskazywały edukację, szkolenia, kursy oraz 

administrację biurową i publiczną jako te branże, w których najchętniej podjęliby zatrudnienie. 

 Biorąc pod uwagę odpowiedzi dotyczące celów zawodowych można jednoznacznie stwierdzić, że 

wszystkie badane grupy chętnie stawiają przed sobą cele kariery zawodowej. Spośród wszystkich grup 

największy odsetek osób, niestawiających sobie celów zawodowych mogliśmy zaobserwować u osób 

nieposzukujących pracy (24%). Do najczęściej wskazywanych celów zawodowych we wszystkich grupach 

należały: „osiąganie wysokich zarobków”, „bycie specjalistą w swojej dziedzinie”, „możliwość pogodzenia 

pracy z życiem prywatnym”, „praca zgodna z zainteresowaniami” oraz „stabilność zatrudnienia”. 

  



 

47 
 

 

 

 


