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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 2013/2014 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 2013/2014. 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 maju 2016 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 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 dotychczasowy staż pracy oraz 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 
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dochodów. 

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 dotychczasowy staż 

pracy, 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 oceny spełnienia oczekiwań przez program ukończonych studiów oraz pytanie w którym 

poproszono o podanie najbardziej przydatnych zagadnień, które poruszane były podczas studiów. 

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 2013/2014 

 

Rozdział zawiera porównanie podstawowych parametrów populacji respondentów z populacją 

generalną absolwentów UŚ z roku akademickiego 2013/2014. 

Do udziału w badaniu zaprosiliśmy 5502 absolwentów, którzy jeszcze na studiach wyrazili na to 

zgodę przekazując nam swój adres e-mail. W badaniu udział wzięły 824 osoby z tej grupy, a więc 15%  

(12,7% wszystkich absolwentów – 6505). Pod kątem ukończonego rodzaju studiów największą grupę 

stanowili absolwenci, którzy ukończyli studia II stopnia (46%) – patrz tabela 1. Drugą grupę (32%) stanowili 

absolwenci studiów I stopnia, a trzecią (19%) – absolwenci studiów magisterskich jednolitych. Zdecydowaną 

większość (72%) respondentów stanowili studenci studiujący w trybie stacjonarnym, co odzwierciedla 

charakter populacji generalnej – patrz tabela 2. 

 

Rodzaj studiów Absolwenci 2013/2014 Respondenci 

I stopnia 2957 45% 266 32% 

II stopnia 2783 43% 377 46% 

Magisterskie jednolite 765 12% 157 19% 

Brak danych n/d n/d 24 3% 

Ogółem 6505 100% 824 100% 

Tabela 1. Struktura populacji generalnej i respondentów wg rodzaju studiów   

 

 

 

 

E 

 

Tryb studiów Absolwenci 2013/2014 Respondenci 

Stacjonarne 4585 70% 598 72% 

Niestacjonarne 1920 30% 211 26% 

Brak danych n/d n/d 15 2% 

Ogółem 6505 100% 824 100% 

Tabela 2. Struktura populacji generalnej i respondentów wg trybu studiów  

ghh   

W badaniu największą grupę stanowili absolwenci Wydziału Filologicznego (23,1%), a następnie, 

Wydziału Prawa i Administracji (16,7%), Nauk Społecznych (16,4%) oraz Pedagogiki i Psychologii (14,3%) – 

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

nowożytne języków obcych (13,2%), pedagogika (13,1%) oraz prawo (11,8%) – patrz tabela 4. 
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Jednostka dydaktyczna Absolwenci 2013/2014 Respondenci 

Wydział Filologiczny 1705 26,2% 190 23,1% 

Wydział Prawa i Administracji 825 12,7% 138 16,7% 

Wydział Nauk Społecznych 1124 17,3% 135 16,4% 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 791 12,2% 118 14,3% 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 271 4,2% 41 5,0% 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 471 7,2% 39 4,7% 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 422 6,5% 36 4,4% 

Wydział Nauk o Ziemi 243 3,7% 35 4,2% 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 227 3,5% 25 3,0% 

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego 117 1,8% 14 1,7% 

Wydział Teologiczny 137 2,1% 10 1,2% 

Wydział Artystyczny 100 1,5% 9 1,1% 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne 18 0,3% 6 0,7% 

Szkoła Zarządzania 48 0,7% 3 0,4% 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze 6 0,1% - - 

Brak danych n/d n/d 25 3 

Ogółem 6505 100% 824 100% 

Tabela 3. Struktura populacji generalnej i respondentów wg wydziałów 
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Kierunek studiów Absolwenci 2013/2014 Respondenci 

Filologia nowożytna języka obcego 1163 17,88% 109 13,23% 

Pedagogika 1016 15,62% 108 13,11% 

Prawo 491 7,55% 97 11,77% 

Filologia polska 305 4,69% 48 5,83% 

Psychologia 172 2,64% 43 5,22% 

Administracja  334 5,13% 40 4,85% 

Socjologia 357 5,49% 37 4,49% 

Informatyka 181 2,78% 33 4,00% 

Politologia 333 5,12% 32 3,88% 

Geografia  144 2,21% 22 2,67% 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 86 1,32% 21 2,55% 

Historia  157 2,41% 18 2,18% 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 107 1,64% 18 2,18% 

Chemia 183 2,81% 15 1,82% 

Kulturoznawstwo  125 1,92% 14 1,70% 

Organizacja produkcji filmowej i tv 110 1,69% 13 1,58% 

Biotechnologia 88 1,35% 11 1,33% 

Geologia 84 1,29% 11 1,33% 

Matematyka 179 2,75% 11 1,33% 

Praca socjalna 103 1,58% 11 1,33% 

Fizyka medyczna 52 0,80% 9 1,09% 

Biologia 68 1,05% 8 0,97% 

Filozofia 55 0,85% 8 0,97% 

Historia sztuki 33 0,51% 7 0,85% 

Inżynieria biomedyczna 61 0,94% 7 0,85% 

Teologia 60 0,92% 7 0,85% 

MISH 18 0,28% 6 0,73% 

Ochrona środowiska 71 1,09% 6 0,73% 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 41 0,63% 5 0,61% 

Edukacja  artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 33 0,51% 3 0,36% 

Inżynieria materiałowa 33 0,51% 3 0,36% 

Nauki o rodzinie 77 1,18% 3 0,36% 

Zarządzanie 48 0,74% 3 0,36% 

Ekonofizyka 16 0,25% 1 0,12% 

Etnologia 25 0,38% 1 0,12% 

Filologia klasyczna 5 0,08% 1 0,12% 

Geofizyka 15 0,23% 1 0,12% 

Grafika 26 0,40% 1 0,12% 

Reżyseria  6 0,09% 1 0,12% 

Biofizyka 5 0,08% - - 

Edukacja techniczno – informatyczna 16 0,25% - - 

Fizyka 15 0,23% - - 

MISMP 6 0,09% - - 

Realizacja obrazu film. TV i fotografia 1 0,02% - - 

Technologia chemiczna 1 0,02% - - 

Inne/niedoprecyzowane n/d n/d 6 0,73% 

Brak danych n/d n/d 25 3,03% 

Ogółem 6505 100% 824 100% 

Tabela 4. Struktura populacji generalnej i respondentów wg kierunków studiów 

D 
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 Większość respondentów ukończyła studia z wynikiem: bardzo dobry (293 osoby – ok. 36%) lub 

dobry plus (248 osób – ok. 30%), mniejsze grupy stanowili absolwenci, którzy ukończyli studia z wynikiem 

dobrym (137 osób – ok. 17%) oraz z wynikiem celującym (72 osoby – ok. 9%). Najmniejsze grupy stanowili 

absolwenci z wynikami: bardzo dobry plus (28 osób – ok. 3%), dostateczny plus (22 osoby – 2,7%) oraz 

dostateczny (5 osób – 0,6%). Wśród wszystkich respondentów znalazło się 19 osób (2,3%), które nie podały 

w ogóle wyniku swoich studiów. 

 

 

Wykres 1. Liczba respondentów wg. osiągniętego wyniku na studiach (N=805) 

 

 Większość respondentów zadeklarowała podejmowanie aktywności zawodowej w czasie studiów 

(w formie pracy, stażu, nadobowiązkowej praktyki lub wolontariatu). Aż 670 (ok. 81%) absolwentów 

pracowało w Polsce. Znacznie mniej – 60 osób (ok. 7%) respondentów zadeklarowało podejmowanie 

aktywności zawodowej za granicą. Natomiast 127 osób (ok. 15%) odpowiedziało, że w czasie studiów nie 

została przez nich podjęta żadna aktywność zawodowa (podane odsetki respondentów nie sumują się do 

100%, ponieważ jeden absolwent mógł zadeklarować pracę zarówno w kraju, jak i za granicą). 

 Wielu absolwentów (362 – prawie 50%), którzy podejmowali aktywność zawodową w czasie 

studiów, wykonywało pracę niezwiązaną z kierunkiem studiów. Mniejsza liczba absolwentów (268 – ok. 

37%) podjęła w czasie studiów pracę związaną z wybranym kierunkiem. Należy przy tym 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. 
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Bardzo dobry plus

Celujący
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Forma aktywności zawodowej podejmowanej przez absolwentów  w Polsce za granicą 

Praca związana z kierunkiem studiów 257 38,4% 11 18,3% 

Praca niezwiązana z kierunkiem studiów 332 49,6% 30 50% 

Staż związany z kierunkiem studiów 
 

100 14,9% 14 23,3% 

Staż niezwiązany z kierunkiem studiów 37 5,5% 1 1,7% 

Praktyka nadobowiązkowa 103 15,4% 3 5% 

Wolontariat 162 24,2% 6 10% 

Tabela. 5 Aktywność zawodowa podejmowana przez respondentów podczas studiów 

(N=670 – w Polsce, N= 60 – za granicą. Wyniki nie sumują się do liczebności grupy ze względu na możliwość podania wielokrotnej 

odpowiedzi.  Podane w tabeli procenty odnoszą się do ogólnej liczby respondentów) 

 

 Absolwenci zostali zapytani o uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Aż 580 osób, czyli ok. 70% 

respondentów nie brało udziału w żadnych kursach lub szkoleniach podczas studiów. Uczestnictwo 

w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich pojawiło się w 151 (18%) wypełnionych ankietach, natomiast 

uczestnictwo w szkoleniach z zakresu umiejętności twardych – w 135 nadesłanych ankietach (16%). 

Zarówno twarde, jak i miękkie szkolenia, które odbyli absolwenci, obejmowały wiele odmiennych tematów.  

 Wśród szkoleń miękkich pojawiły się szkolenia o charakterze psychologicznym (np. pomoc 

psychologiczna, radzenie sobie ze stresem), kreatywnym (warsztaty artystyczne), pedagogicznym (praca  

z trudnym dzieckiem, bajkoterapia), społeczno-zawodowym (autoprezentacja, praca w grupach, retoryka), 

przedsiębiorczym (budowanie wizerunku, negocjacje), pro-społecznym (aktywizacja społeczno-zawodowa 

społeczności romskiej), menedżerskim (akademia liderów) oraz handlowym (obsługa klienta).  

Wśród szkoleń i kursów z zakresu umiejętności twardych pojawiła się tematyka informatyczna 

(Excell, SQL), medyczna (podstawowe zabiegi resuscytacyjne), ekonomiczna (kurs maklerski, rachunkowość, 

podatki) terapeutyczna (wstęp do terapii uzależnień), a nawet rekreacyjna (kurs przewodnika beskidzkiego, 

wychowawcy kolonijnego). Kursy związane z prawem (kadry i płace) i nauką języka obcego wymieniane były 

zarówno wśród szkoleń miękkich, jak i twardych. Nie licząc kursów językowych (j. angielski wskazany 

Kilkanaście razy), wymieniane kursy i szkolenia z reguły nie powtarzały się. Sporadycznie, jakaś odpowiedź 

pojawiła się kilkukrotnie, np. „diagnoza funkcjonowania małego dziecka niepełnosprawnego” (dwukrotne 

wskazanie) lub „UNIX Administration” (dwukrotne wskazanie).  
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Wykres 2. Udział w szkoleniach i kursach podczas studiów – proporcja uzyskanych odpowiedzi 

(N= 824. Podane procenty odnoszą się do sumy oddzielonych odpowiedzi, która wynosi 866) 

 

 Zdaniem niemal połowy respondentów (393 osoby – ok. 48%) na rynku pracy istnieje 

zapotrzebowanie na zdobytą wiedzę i umiejętności. Przeciwnego zdania była jednak mniejsza część 

badanych (217 osób – ok. 27%). Pozostała część osób (204, czyli ok. 25%) nie potrafiła odpowiedzieć. 

Spośród wszystkich respondentów, 10 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi na omawiane pytanie. 

 

 

Wykres 3. Ocena przydatności nabytej przez respondentów wiedzy (N=814) 

 

Znaczna część respondentów (365 osób, czyli ok. 44%), gdyby miała możliwość ponownie dokonać 

wyboru, zmieniłaby przynajmniej jedną rzecz odnośnie swojego wyboru studiów. Aczkolwiek przeciwnej 

odpowiedzi udzieliła nieznacznie mniejsza ilość badanych (349 osób – ok. 42%). Mniejsza część 

ankietowanych (100 osób – ok. 12%) wybrała odpowiedź „nie wiem”. Spośród wszystkich respondentów,  

10 osób nie odpowiedziało w ogóle na to pytanie. 
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Wykres 4. Czy  absolwenci dokonaliby dziś innego wyboru studiów? (N=814) 

 

Absolwenci, którzy odpowiedzieli twierdząco na omówione powyżej pytanie, udzielili łącznie 426 

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

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

wskazywali kilka odpowiedzi). Najczęściej zmieniliby kierunek studiów (264 wskazania). W drugiej kolejności 

wskazywana była uczelnia (98 wskazań), a w trzeciej – tryb studiów (44 wskazania). Warto zaznaczyć, że  

20 osób z badanej grupy nie podjęłoby w ogóle studiów wyższych. 

 

 

Wykres 5. Co zmieniliby absolwenci, gdyby mogli ponownie wybrać swoje studia - wskazywane odpowiedzi 

(N=365. Wyniki nie sumują się do liczebności grupy ze względu na możliwość podania wielokrotnej odpowiedzi). 
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Prawie połowa respondentów chciałaby coś zmienić gdyby mogła ponownie wybrać swoje studia 

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 

poproszeni o wybór jednego głównego).  
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Rozdział 3. Respondenci pracujący w organizacjach 

 

Przeważająca większość respondentów w momencie realizacji badania pracowała w organizacji, 

firmie lub instytucji. Stanowili oni, w liczbie 642 osób, prawie 78% badanych. Na pytanie o posiadany 

ogółem staż pracy odpowiedziało 524 absolwentów, którzy pracują w organizacjach. W chwili 

przeprowadzania badania zdecydowana większość z nich (450 osób – ok. 70% wszystkich pracujących 

w organizacjach respondentów) zadeklarowała staż pracy wynoszący więcej niż 12 miesięcy. Znacznie 

mniejsza ilość respondentów (52 osoby) zadeklarowała staż pracy  mieszczący się w granicach od 6 do 12 

miesięcy. Jeszcze mniejsza ilość absolwentów pracujących w organizacjach (18 osób) oszacowała swój 

dotychczasowy staż pracy w granicach od 3-6 miesięcy, a znikoma ilość respondentów (4 osoby) 

odpowiedziała, że cały dotychczasowy staż pracy wynosił mniej niż 3 miesiące. 

 

 

Wykres 6. Zadeklarowany staż pracy ogółem wśród absolwentów pracujących w organizacjach (N=524) 

 

 Największa liczba respondentów (331 osób z 523, które udzieliły odpowiedzi – ok. 63%) swoją 

aktualną pracę rozpoczęła po studiach. Grupa licząca niemal dwukrotnie mniejszą liczbę (161 osób – ok. 

31%) zadeklarowała, że podjęła aktualną pracę w trakcie studiów. Niewielka grupa studentów (31 osób – 

ok. 6%) rozpoczęła swoją pracę jeszcze przed pójściem na studia. 
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Wykres 7. Moment rozpoczęcia aktualnej pracy przez studentów pracujących w organizacjach. (N=523) 

 

Osoby, które swoją aktualną pracę rozpoczęły po studiach najczęściej nie szukały pracy po studiach 

dłużej niż 3 miesiące (138 osób – ok. 42%). W okresie 3 do 6 miesięcy pracy poszukiwała już dwukrotnie 

mniejsza grupa absolwentów (67 osób – ok 20%). Kolejne, dłuższe okresy poszukiwania pracy zostały 

wskazane przez mniejsze grupy respondentów. Najmniejsza część respondentów (12 osób – ok. 4%) 

zadeklarowała okres dłuższy niż 2 lata, natomiast 2 osoby nie udzieliły odpowiedzi. Należy przy tym 

pamiętać, że okres poszukiwania aktualnie wykonywanej pracy nie jest jednoznaczny z okresem 

pozostawania bez pracy. Wyniki badań sugerują zatem, że absolwenci znajdują pracę stosunkowo szybko. 

 

 

 Wykres 8. Okres poszukiwania aktualnej pracy (N=331) 

 

Tylko dla 127 osób (czyli ok. 24% respondentów, którzy udzielili takiej informacji) wykonywana 

obecnie praca była pierwszą pracą. Dla największej grupy osób (286 wskazań, a więc ok. 55%) była to „praca 

druga lub trzecia”. Dla 75 respondentów (ok. 14%) aktualna praca była czwartą lub piątą, a dla 36 osób (ok. 
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7%) była to szósta lub kolejna praca. Potwierdza to trend obserwowany aktualnie wśród tzw. 

„millenialsów”, którzy nie przywiązują się do miejsc pracy, zmieniają je, by móc „wypróbować się” 

w różnych rolach. 

 

 

Wykres 9. Którą pracą po studiach jest praca wykonywana obecnie? (N=524) 

 

Spośród respondentów, 516 osób (80% tych, którzy zadeklarowali pracę w organizacji) udzieliło 

informacji na temat branży, do której należy zatrudniająca ich obecnie firma lub organizacja. Najwięcej 

wskazanych branż należało do kategorii usługi (pracę w usługach zadeklarowało 365 osób – ok. 71% 

odpowiedzi). Na drugim miejscu (będąc wybrana przez 109 osób, czyli ok. 21%) znalazła się kategoria 

administracja. Najmniej respondentów zadeklarowało branże mieszczące się do kategorii produkcja, które 

wybrało 42 absolwentów (ok.8%).  

 

 

Wykres 10. Kategorie branż, w których pracują absolwenci (N=516) 
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Wśród osób, które pracują w administracji najpopularniejszą branżą (wybraną przez 48 osób, czyli 

44% osób pracujących w administracji) jest administracja samorządowa. Wśród branż usługowych 

faworytem jest edukacja (wybrana przez 93 osoby, czyli ok. 25% absolwentów deklarujących pracę 

w usługach). Szczegółowe zestawienie wybieranych przez respondentów branż pokazuje poniższa tabela. 

W kategorii usługi wachlarz możliwych odpowiedzi jest znacznie szerszy od kafeterii dostępnej w kategorii 

administracja, stąd wysokie pozycje branż związanych z administracją, mimo ogólnej znacznej przewagi 

branż związanych z usługami. 

Branża pracodawcy Ilość wskazań 

Edukacja 93 18,02% 

Administracja samorządowa 48 9,30% 

Usługi IT 46 8,91% 

Administracja - pozostałe 31 6,01% 

Służba zdrowia i medycyna 28 5,43% 

Sprzedaż i handel 28 5,43% 

Usługi prawne 28 5,43% 

Usługi bankowe, finansowe, ubezpieczenia, fundusze UE 26 5,04% 

Usługi - pozostałe 20 3,88% 

Wymiar sprawiedliwości 14 2,71% 

Usługi badawczo-rozwojowe 14 2,71% 

Kultura/Sztuka 12 2,33% 

Media/Informacja 11 2,13% 

Logistyka/Transport/Spedycja 10 1,94% 

Reklama i marketing 10 1,94% 

Administracja rządowa 9 1,74% 

Technika/Technologia/Inżynieria 8 1,55% 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny 7 1,36% 

Produkcja samochodów, części i akcesoria samochodowe 7 1,36% 

Telekomunikacja i zaawansowane technologie 5 0,97% 

Call Center 5 0,97% 

Gastronomia 4 0,78% 

Oprogramowanie 4 0,78% 

Maszyny, narzędzia i urządzenia 4 0,78% 

Agencje pracy/Doradztwo personalne 3 0,58% 

Węgiel i paliwa energetyczne 3 0,58% 

Materiały budowlane 3 0,58% 

Meble 3 0,58% 

Ochrona mienia i osób 2 0,39% 

Usługi turystyczne 2 0,39% 

Budownictwo 2 0,39% 

Ochrona środowiska 2 0,39% 

Odzież/Obuwie/Tekstylia 2 0,39% 

Produkty przemysłowe i inżynieryjne 2 0,39% 
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NGO 1 0,19% 

Nieruchomości 1 0,19% 

PR 1 0,19% 

Usługi poligraficzne/wydawnicze 1 0,19% 

Usługi tłumaczeniowe 1 0,19% 

Windykacja 1 0,19% 

Archiwizacja danych 1 0,19% 

Hotele i bazy noclegowe 1 0,19% 

Papier, materiały budowlane i opakowania 1 0,19% 

Produkty chemiczne 1 0,19% 

Produkty elektryczne i elektroniczne 1 0,19% 

Produkty gumowe 1 0,19% 

Artykuły budowlane 1 0,19% 

Produkty plastikowe 1 0,19% 

Produkty rolne i rolnicze 1 0,19% 

Sprzęt sportowy i rekreacyjny 1 0,19% 

Zaawansowane technologie 1 0,19% 

Produkcja - pozostałe 1 0,19% 

Artykuły poligraficzne 1 0,19% 

Artykuły spożywcze, alkohole i napoje 1 0,19% 

Ogółem 516 100% 

Tabela 6. Branże wskazywane przez absolwentów pracujących w organizacjach. 

 

 Największa grupa absolwentów (188 odpowiedzi spośród 520, czyli ok. 36%) pracowała w dużym 

przedsiębiorstwie, zatrudniającym ponad 250 pracowników. Drugą, najbardziej popularną kategorią 

wielkości firmy (wybraną przez 139 osób, czyli ok. 27%), okazało się przedsiębiorstwo małe, które zatrudnia 

od 10 do 49 pracowników. Nieco mniej osób (119 osób, czyli ok. 23%) zadeklarowało, że pracuje w średnim 

przedsiębiorstwie, zatrudniającym od 50 do 249 pracowników. Jeszcze mniej osób (56, czyli ok. 11%) 

pracowało w momencie badania w mikroprzedsiębiorstwie, zatrudniającym mniej niż 9 pracowników. 

Pozostałe osoby (18, czyli ok. 3%) zostały zatrudnione przez pracodawcę prowadzącego jednoosobową 

działalność gospodarczą.  
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Wykres 11. Wielkość zatrudniającej firmy (N=520) 

 

Większość absolwentów pracujących w organizacjach była zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę. Zadeklarowało ją 459 respondentów (ponad 70%), podczas gdy w oparciu o umowę cywilno-

prawną pracowało już tylko 61 respondentów (ok. 10%). Przewaga respondentów pracujących w oparciu na 

umowę o pracę jest zatem ponad siedmiokrotna. Spośród wszystkich respondentów, 3 absolwentów 

przyznało się do pracy bez umowy.  

Wśród pracujących w oparciu o umowę o pracę, ponad połowa respondentów (234 osoby, czyli ok. 

51%) uściśliła, że jest to umowa zawarta na czas określony. Umowę na czas nieokreślony zawarła nieco 

mniejsza grupa osób. (178, czyli ok 39%) była zawarta na czas nieokreślony. Natomiast wśród pozostałych 

10% osób pracujących w oparciu o umowę o pracę pojawiły się inne typy tejże umowy, takie jak umowa na 

okres próbny lub umowa na zastępstwo. 

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

najczęściej wskazanych należały: „Internet” (wskazany przez 162 osoby, czyli ok 31%), „rodzina/znajomi” 

(128 osób, czyli ok 25%) oraz „bezpośredni kontakt z pracodawcą” (123 osoby, czyli ok. 24%). Dla 

porównania, kolejna odpowiedź pod względem popularności – „kontynuacja praktyk/stażu”, została 

wybrana przez 34 osoby (ok 6,5%), a więc przez ponad trzykrotnie mniejszą liczbę osób, niż odpowiedź 

znajdująca się na pozycji wyższej. Szczegółowy rozkład wskazań zaproponowanych odpowiedzi na 

omawiane pytanie prezentuje poniższa tabela: 
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„Skąd dowiedziałeś/aś się o ofercie wykonywanej pracy?” Ilość wskazań 

Internet 162 31,0% 

Rodzina/ znajomi 128 24,5% 

Bezpośredni kontakt z pracodawcą 123 23,5% 

Kontynuacja praktyk/stażu 34 6,5% 

Urząd pracy 32 6,1% 

Inne 22 4,2% 

Pracownik UŚ na Wydziale 8 1,5% 

Agencja pośrednictwa pracy 5 1,0% 

Biuro Karier UŚ 5 1,0% 

Targi pracy 2 0,4% 

Prasa 2 0,4% 

Ogółem 523 100% 

Tabela 7. Źródła informacji o ofercie aktualnie wykonywanej pracy 

 

Warto zwrócić uwagę na odpowiedź „inne”, która zdaje się dzielić powyższą tabelę na dwie części. 

Osoby, które zaznaczyły tę odpowiedź podały 22 różne informacje nt. tego jak znalazły obecnie 

wykonywaną pracę. Spośród nich 7 osób znalazło pracę dzięki firmie, z którą byli związani w inny sposób, 

6 osób trafiło na ogłoszenie w nietypowym miejscu, a 3 osoby podały nazwy specyficznych portali 

internetowych (np. BIP). Wśród pojedynczych osób pojawiły się takie odpowiedzi jak: „pracodawca sam się 

ze mną skontaktował”, „wysłałam maila bez ogłoszenia”, „Wydział katechetyczny”, „Wolontariat”, czy 

„załatwiona po znajomości”. 1 osoba nie sprecyzowała tej informacji („znalazłam samodzielnie”). 

Według absolwentów pracodawcy najczęściej oczekiwali od kandydatów do pracy umiejętności 

interpersonalnych (275 wskazań), samodzielności (270 wskazań), wykształcenia wyższego kierunkowego 

(249 wskazań), umiejętności uczenia się (217 wskazań) oraz wiedzy specjalistycznej (194 wskazania).   

Należy zwrócić uwagę na przepaść pomiędzy ilością wskazań na wykształcenie wyższe kierunkowe (249),  

a wyższe wykształcenie niezależnie od kierunku (94), które jednak wciąż okazało się być znaczące dla wielu 

pracodawców.  
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Wykres 12. Wymogi pracodawców wskazywane przez respondentów (N=525, odpowiedzi nie sumują się ze względu na możliwość 

wielokrotnego wyboru odpowiedzi) 

 

Odpowiedzi „innych” udzieliło 15 osób i były one związane głównie z wymogami na stanowisko 

o specyficznym charakterze, takimi jak „umiejętność gry na gitarze” czy „pozytywna opinia proboszcza 

miejsca”. Znalazło się tam także kilka sformułowań o charakterze ogólnym, np. „dokładności, 

odpowiedzialności” oraz jedna odpowiedź jednoznacznie sugerująca pracę uzyskaną „po znajomości”. 

O przyjęciu przez respondentów oferty aktualnie wykonywanej pracy najczęściej zadecydowała 

możliwość wykonywania pracy zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów (238 wskazań). Dla absolwentów 

ważna okazała się także stabilność zatrudnienia (223 wskazania). Na kolejnych pozycjach znalazła się 

możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (196 wskazań) oraz możliwość wykonywania pracy zgodnej  

z zainteresowaniami (191 wskazań). Na piątym miejscu z dużą ilością głosów pojawiła się alarmująca  

i znamienna odpowiedź: „konieczność podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej”.  
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Wykres 13. Czynniki decydujące o przyjęciu oferty pracy (N=525, odpowiedzi nie sumują się ze względu na możliwość 

wielokrotnego wyboru) 

 

Wśród wybranej przez 10 osób kategorii „inne” pojawiły się odpowiedzi o charakterze bardziej 

osobistym, odnoszące się do indywidualnej sytuacji zawodowej („finanse”, „możliwość kontynuowania 

nauki”, „praca w weekend”), a także psychologicznej („bałem się kontaktu z ludźmi”). Kilka osób zwróciło 

uwagę na dodatkowe korzyści takie jak poprawienie kompetencji językowych. 

Absolwenci pracujący w organizacjach zostali zapytani o to, czy w chwili badania ich praca była 

zgodna z ukończonym przez nich kierunkiem studiów. Uzyskano informację od 519 osób (czyli ok. 81% 

respondentów pracujących w organizacjach). Największa część z nich (218 osób, czyli ok. 42%) pracowała 

całkowicie zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów. Duża część (171 osób, czyli ok. 33%) pracowała na 

stanowisku częściowo zgodnym z ukończonym przez nich kierunkiem. Pozostałe osoby (130, czyli ok. 25%) 

odpowiedziały, że ich praca nie jest zgodna z kierunkiem ich studiów.  
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Wykres 14. Zgodność wykonywanej pracy z ukończonym kierunkiem studiów (N=519) 

 

Niecała połowa osób, których praca nie jest zgodna z ukończonym kierunkiem, chciałaby pracować 

w zawodzie zgodnym z kierunkiem. Tylko 30 osób (ok. 23%) wyraziło zdecydowaną chęć pracy w zawodzie 

zgodnym z ukończonymi studiami. Podobna część – 32  osoby (ok. 25%), odpowiedziały „Raczej tak”. Nieco 

mniejsza grupa 25 osób (ok. 19%) odpowiedziała „Trudno powiedzieć”. Pozostałe osoby, w grupach  

o podobnej liczebności (22 oraz 20 osób, czyli po ok. 17% oraz 16%) odpowiedziały, że raczej lub 

zdecydowanie nie chciałyby pracować w przyszłości na stanowisku zgodnym z ukończonym przez nich 

kierunkiem studiów. Jedna osoba, która odpowiedziała przecząco na pytanie wcześniejsze (czy pracujesz  

w pracy zgodnej z ukończonym kierunkiem) nie uściśliła, czy w przyszłości chciałaby pracować w „swoim” 

zawodzie. 

 

Wykres 15. Chęć pracy w zawodzie zgodnym z ukończonym kierunkiem (N=129) 

 

Absolwenci raczej pozytywnie ocenili to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności nabyte podczas 
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można zaobserwować niewielką przewagę odpowiedzi „w umiarkowanym stopniu”, która podana przez 

177 osób stanowi ok. 34%, oraz niski odsetek odpowiedzi „wcale”, która podana zaledwie przez 57 osób 

stanowiła ok. 11%. Odpowiedzi „W dużym stopniu” oraz „W małym stopniu”, podane przez 143 oraz 141 

osób, stanowiły kolejno ok. 28% oraz ok. 27%. Ogólnie dominują zatem, choć bez przeważającej przewagi, 

odpowiedzi pozytywne. 

Absolwenci pracujący „w zawodzie”, najczęściej wykorzystywali nabytą na studiach wiedzę 

w dużym stopniu. Ci, którzy pracowali w zawodzie częściowo związanym z ukończonym kierunkiem, 

wykorzystywali zdobytą wiedzę raczej w umiarkowanym stopniu. Wśród respondentów, którzy nie pracują, 

większość wykorzystywała wiedzę ze studiów w małym stopniu. Należy zauważyć, że odpowiedź „wcale” 

nie jest w żadnej grupie dominująca. To sugeruje, że studia zawsze zostawiają jakiś ślad na rynku. Opisane 

obserwacje ilustruje poniższy wykres:  

 

 

Wykres 16. Ocena przydatności zdobytej na studiach wiedzy przez poszczególne grupy pracujących absolwentów (N=518) 

 

Warto jeszcze wspomnieć, że choć powyższa obserwacja nie wydaje się zaskakująca, to stanowi 

potwierdzenie, że wiedza, którą nabyli na uczelni respondenci pracujący „w zawodzie”, jest rzeczywiście 

wykorzystywana w danej branży. 

Większość absolwentów była zdecydowanie lub raczej zadowolona ze swojej sytuacji 

(„zdecydowanie tak” – 135 osób, czyli ok. 26% z 519 uzyskanych odpowiedzi, „raczej tak” – 238, czyli ok. 

46%). Niezadowolonych osób było kilkukrotnie mniej („zdecydowanie nie” – 19 osób, czyli ok. 3%, „raczej 

nie” – 66 osób, czyli ok. 13%). Pozostałym osobom (61 osób , czyli ok. 12%) trudno było dokonać 

jednoznacznej oceny. Co ciekawe, zarówno osoby pracujące, jak i niepracujące w swoim „w zawodzie” były  

raczej zadowolone ze swojej sytuacji. (odp. „raczej tak” stanowi ok. 48% odpowiedzi osób pracujących  

„w zawodzie”, ok. 54% odpowiedzi osób częściowo pracujących „w zawodzie” oraz ok. 32% wśród 

niepracujących „w zawodzie” – w każdym przypadku „raczej tak” jest najczęściej wybieraną odpowiedzią). 
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Pamiętajmy jednak, że dużą ilość głosów na pytanie o motyw przyjęcia oferty uzyskała odpowiedź 

”konieczność podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej” (wybrana przez niemal dwustu respondentów). Nie 

wiadomo zatem ilu respondentów jest zadowolonych ze swojej sytuacji tylko dlatego, że „w ogóle ma 

pracę”. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie o zadowolenie ze swojej sytuacji przedstawia poniższy 

wykres: 

 

 

Wykres 17. „Czy jesteś zadowolony ze swojej sytuacji?” – odpowiedzi poszczególnych grup (N=519). 

 

 Osoby niezadowolone ze swojej sytuacji niejednokrotnie chciałyby zmienić wysokość swoich 

zarobków, pracować w oparciu o inny typ umowy, mieć większe możliwości rozwoju lub móc zmienić 

branże. Niejedna z tych osób chciałaby pracować w zawodzie zgodnym z ukończonym kierunkiem studiów.  

 Osiągane przez respondentów dochody najczęściej mieściły się w przedziale od 1500 zł do 2500 zł 

miesięcznie brutto (183 osoby – ok. 36%). Drugim najczęściej wskazywanym był przedział od 2500 zł do 

3500 zł (108 – ok. 21%), a trzecim przedział poniżej 1500 zł brutto (49 – ok. 10%). Mniej niż połowa 

respondentów zarabiała więcej niż 3500 zł brutto.  

Absolwenci są raczej zadowoleni ze swoich zarobków, aczkolwiek nie jest to zdecydowane 

zadowolenie. W ich odpowiedziach zazwyczaj dominuje umiarkowana satysfakcja – tylko wśród osób 

zarabiających poniżej 1500 zł największą grupę stanowią osoby zdecydowanie niezadowolone, a dopiero 

wśród zarabiających powyżej 5500 zł większość stanowią zdecydowanie zadowoleni. Innymi słowy, 

zadowolenie pojawia się już w przedziale 1500-2500 zł brutto, ale zdecydowane zadowolenie dominuje 

dopiero wśród absolwentów zarabiających powyżej 5500 zł miesięcznie brutto. Osoby te to jednak niezbyt 

liczna grupa i nie wiemy jak bardzo ich dochody odbiegają od pozostałych, zaproponowanych kategorii 

zarobków. W niższym, sąsiednim przedziale 4500-5500 zł odpowiedź „raczej tak” wciąż jest częściej 

wybierana niż „zdecydowanie tak”. Poniższy wykres pokazuje opisane obserwacje: 
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Wykres. 18 odpowiedzi na pytanie o wysokość i zadowolenie z zarobków (N=508) 

 

 Wielu absolwentów, którzy nie są zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej (73 osoby – ok. 45%), 

chciałoby zarabiać od 2500 do 3500 zł miesięcznie brutto. Podobny odsetek stanowili wszyscy, którzy 

zadowalające zarobki umieścili powyżej tego przedziału. Wśród nich największą popularnością cieszył się 

przedział od 3500 do 4500 zł (38 osób – 23,5%). Dla stosunkowo licznej grupy absolwentów (18 osób – ok. 

11%) zadowalający był niemal najniższy możliwy przedział od 1500 do 2500 zł.   

 

„Jeśli nie jesteś zadowolona/y z wysokości osiąganego dochodu, to wskaż taką 

wysokość dochodu BRUTTO, która byłaby dla Ciebie satysfakcjonująca?” 
Ilość wskazań 

do 1500zł 1 0,6% 

powyżej 1500zł do 2500zł 18 11,1% 

powyżej 2500zł do 3500zł 73 45,1% 

powyżej 3500zł do 4500zł 38 23,5% 

powyżej 4500zł do 5500zł 17 10,5% 

powyżej 5500zł do 6500zł 9 5,6% 

powyżej 6500zł do 7500zł 3 1,9% 

powyżej 7500zł do 8500zł 1 0,6% 

powyżej 9500zł 2 1,2% 

Ogółem 162 100% 

Tabela 8. Satysfakcjonujący przedział zarobków według absolwentów niezadowolonych z osiąganych zarobków 

 

 Na zakończenie ankiety respondenci ocenili, czy studia spełniły ich oczekiwania w następujących 

trzech zakresach: 

 w zakresie programu studiów pod kątem rozwoju wiedzy i zainteresowań, 
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 w zakresie programu studiów pod kątem przydatności w karierze zawodowej, 

 w zakresie obowiązkowych praktyk zawodowych pod kątem przydatności w karierze zawodowej. 

 

Opinie okazały się mocno podzielone wśród pracujących absolwentów. Zapewne wynika to  

z różnych kierunków, jakie ukończyli respondenci. Ogólnie najlepiej oceniane były studia pod kątem 

rozwoju wiedzy i zainteresowań. W tym przypadku odpowiedzi pozytywne wyraźnie dominują nad 

pozostałymi, choć w zdecydowanej większości są to odpowiedzi umiarkowanie pozytywne. Ocenę 

przydatności programu w karierze cechuje kontrast i równowaga. Górują opinie umiarkowanie pozytywne, 

oraz umiarkowanie negatywne. W przypadku praktyk dominują odpowiedzi negatywne. Wystawione przez 

absolwentów oceny przedstawia poniższy wykres: 

 

 

Wykres 19. Spełnienie oczekiwań pracujących absolwentów przez ukończone studia (N=515) 
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Rozdział 4. Respondenci prowadzący własną firmę oraz 

pracujący w charakterze freelancera 

 

Wśród wypełniających ankietę absolwentów znalazły się 23 osoby prowadzące własną działalność 

gospodarczą (z czego 12 zadeklarowało prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej,  5 osób 

mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników, a 3 osoby przedsiębiorstwa większe) 

oraz 34 osoby, które pracowały w charakterze freelancera, czyli wykonujące  tzw. „wolne zawody” 

w oparciu o umowę o dzieło, podwykonawstwo itp. Przedsiębiorcy i freelancerzy stanowili razem ok 7% 

wszystkich absolwentów, którzy zdecydowali się wypełnić ankietę.  

W przypadku obydwu grup większość osób (po 18 osób, czyli 53% freelancerów i 82% 

przedsiębiorców) posiadała staż pracy dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku przedsiębiorców żadna osoba 

nie zadeklarowała stażu pracy krótszego niż 6 miesięcy. W przypadku freelancerów znalazło się 7  takich 

osób (ok. 21%).  

Liczna grupa freelancerów i większość przedsiębiorców (po 15 osób, czyli 44% freelancerów i 65% 

przedsiębiorców) swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła jeszcze w czasie studiów. Żaden przedsiębiorca nie 

rozpoczął swojej działalności przez rozpoczęciem studiów, ale pewna grupa freelancerów (9 osób, czyli 

26%) rozpoczęła pracę w czasie studiów. Niewielka ilość osób z obu grup (po 5 osób, czyli ok 15% 

freelancerów i ok 23% przedsiębiorców) rozpoczęła swoją działalność po studiach.  Branże, w których 

działali respondenci przedstawia poniższa tabela: 

Freelancerzy Przedsiębiorcy 

Branża Ilość wskazań Branża Ilość wskazań 

Edukacja 6 Edukacja 4 

Usługi tłumaczeniowe 4 Logistyka/Transport/Spedycja 2 

Usługi turystyczne 4 Usługi IT 2 

Usługi: pozostałe 4 Usługi prawne 2 

Media/Informacja 2 Usługi - pozostałe 2 

Gastronomia 2 Gastronomia 2 

NGO 1 Media/Informacja 1 

Nieruchomości 1 Nieruchomości 1 

Sprzedaż i handel 1 Służba zdrowia i medycyna 1 

Usługi badawczo-rozwojowe 1 Usługi bankowe, finansowe ubezpieczenia, 
fundusze UE 

1 

Usługi prawne 1 Usługi turystyczne 1 

Artykuły reklamowe 1 Hotele i bazy noclegowe 1 

Produkcja - pozostałe 1   

Ogółem 29 Ogółem 20 

Tabela 9. Branże wskazywane przez absolwentów  
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Respondenci podawali wiele przyczyn podjęcia swojej działalności. Świadczy to o tym, że jeden 

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

Wśród przedsiębiorców najpopularniejszymi motywami założenia własnej działalności gospodarczej była 

zarówno niezależność, jak i chęć osiągania wysokich dochodów. Niezależność okazała się być także 

najpopularniejszą przyczyną podjęcia pracy w charakterze freelancera. Dochody natomiast okazały się być 

rzadziej wybieranym motywem wśród freelancerów. Dla freelancerów duże znaczenie miała zgodność  

z zainteresowaniami. Do podjęcia takiej działalności często skłaniały ich także trudności ze znalezieniem 

stałej pracy.  

Freelancerzy znacznie częściej niż przedsiębiorcy chcieli wykonywać pracę zgodną z ukończonym 

kierunkiem. Przedsiębiorców natomiast częściej niż freelancerów przyciągała możliwość wykorzystania 

swojego doświadczenia zawodowego. Motyw związany ze społeczną użytecznością pełnionej pracy nie 

zachęcił żadnego przedsiębiorcy, ale kilku freelancerów. Poniższa tabela pozwala porównać wybierane 

przez respondentów odpowiedzi: 

 

 

Wykres 20. Motywy podjęcia działalności. Odpowiedzi udzielone przez przedsiębiorców i freelancerów 

(N=20 – przedsiębiorcy, N=29 – Freelancerzy. Łączna liczba wskazań: freelancerzy – 97 wskazań, przedsiębiorcy – 73 wskazania). 
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Zwróćmy jeszcze uwagę na odpowiedź „inne”. Udzieliły jej 4 osoby wśród przedsiębiorców oraz 

3 wśród freelancerów. Przedsiębiorcy uściślili tę odpowiedź na różne sposoby. Podali następujące motywy: 

„była okazja”, „dotacja z UE”, „rozwój zainteresowań i umiejętności” oraz „wygrana mężczyzn 

w rekrutacjach”. W przypadku freelancerów wszystkie trzy „inne” odpowiedzi dotyczyły możliwości 

pogodzenia pracy z kolejnymi podjętymi studiami.  

 Działalność większości przedsiębiorców (ok. 55% respondentów) nie była zgodna z ukończonym 

kierunkiem studiów. Freelancerzy znacznie częściej deklarowali zgodność z ukończonym kierunkiem ale 

przeważnie była to zgodność częściowa, a nie całkowita (pracę częściowo zgodną z ukończonym kierunkiem 

zadeklarowało ok. 38% freelancerów, a całkowicie zgodną – 28%). Częściowa zgodność z ukończonym 

kierunkiem była najrzadziej wskazywana przez przedsiębiorców (ok. 15%). W obydwu grupach 

respondentów podobny odsetek wykonywał pracę całkowicie zgodną z ukończonym kierunkiem 

(przedsiębiorcy – 30%, freelancerzy – ok. 28%).  

 

 

Wykres 21. Zgodność z ukończonym kierunkiem – rozkład odpowiedzi (N=20- przedsiębiorcy, N=29- freelancerzy) 

 

Osoby, które nie świadczą usług związanych z ukończonym kierunkiem studiów zapytano 

dodatkowo o to, czy w przyszłości chciałyby, żeby wykonywana przez nich praca lub prowadzona 

działalność była związana z ukończonym kierunkiem. Pomimo niewielkiej grupy respondentów, ich 

odpowiedzi okazały się zróżnicowane. Wśród przedsiębiorców, tyle samo osób chciałoby aby ich praca była 

związana z ukończonym kierunkiem, ile by tego nie chciało (ok. 36%). Wśród freelancerów połowa osób 

chciałaby w przyszłości świadczyć usługi związane z ukończonym kierunkiem, a tylko kilka osób (ok. 20%) by 

tego nie chciało. 
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Wykres 22. Chęć wykonywania działalności zgodnej z ukończonym kierunkiem – rozkład odpowiedzi (N=11 – przedsiębiorcy, N=10 – 

freelancerzy). 

 

 Absolwenci prowadzący działalność gospodarczą i pracujący w charakterze freelancera w różnym 

stopniu wykorzystują wiedzę zdobytą w trakcie studiów. W obydwu grupach, podoba część osób 

(przedsiębiorcy – 25%, freelancerzy – 24%) wykorzystuje wiedzę nabytą na studiach w dużym stopniu. 

Wśród freelancerów natomiast znalazła się większa część osób wykorzystujących wiedzę w stopniu 

umiarkowanym (przedsiębiorcy – 20%, freelancerzy – 35%). 

 

 

Wykres 23. Wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach – rozkład odpowiedzi przedsiębiorców oraz freelancerów (N=20 – 

przedsiębiorcy, N=29 – freelancerzy). 

 

 Przedsiębiorcy okazali się być w znacznie większej części zadowoleni ze swojej sytuacji niż 

freelancerzy. Przeważająca większość respondentów prowadzących działalność gospodarczą (80%) 

stanowiły osoby zadowolone z własnej sytuacji. Połowa przedsiębiorców wyraziła zdecydowane 
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zadowolenie, a 30% zadowolenie umiarkowane. Natomiast wśród freelancerów osoby zadowolone 

stanowią ok. 38% i przeważają wśród nich osoby umiarkowanie zadowolone (osoby zdecydowanie 

zadowolone stanowiły niewiele ponad 3% freelancerów). Porównanie zadowolenia przedsiębiorców 

i freelancerów pokazuje poniższy wykres: 

 

 

Wykres 24. Zadowolenie z sytuacji zawodowej – rozkład odpowiedzi freelancerów i przedsiębiorców (N=29 – freelancerzy, N=20 – 

przedsiębiorcy). 

 

 Osoby, które nie są zadowolone ze swojej sytuacji zawodowej zostały dodatkowo zapytane o to, co 

chciałyby zmienić. Niezadowoleni przedsiębiorcy udzielili odpowiedzi „zarobki” oraz „stabilne zatrudnienie 

na etacie”. Wśród freelancerów 5 osób udzieliło odpowiedzi związanej z chęcią posiadania stabilnego 

zatrudnienia. W 4 odpowiedziach pojawił się motyw wyższych zarobków, a w 3 chęć zmiany branży, np. na 

zgodną z ukończonym kierunkiem studiów. 

 Zarobki absolwentów pracujących w charakterze freelancera oraz prowadzących działalność 

gospodarczą, którzy zdecydowali się podzielić taką informacją, najczęściej mieściły się w najniższym 

możliwym przedziale – „do 1500 zł brutto” (20 z 48 odpowiedzi, czyli ok 42%). Jak łatwo podejrzewać, 

osoby osiągające takie dochody były w większości niezadowolone. Ponad połowa respondentów osiągała 

jednak dochody wyższe. Wśród nich znalazła się nawet grupa zadowolonych osób (5 osób, czyli ok. 10%), 

które zarabiały powyżej 5500 zł. Zarobki i zadowolenie respondentów prezentuje poniższy wykres: 
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Wykres 25. Zadowolenie i osiągane zarobki – odpowiedzi udzielone przez freelancerów i przedsiębiorców (N=48). 

 

 Freelancerzy i przedsiębiorcy znacząco różnili się osiąganymi zarobkami. Wśród przedsiębiorców 

niecała połowa (7 osób – ok. 47%) respondentów, którzy zdecydowali się podzielić informacją o swoich 

zarobkach zarabiała powyżej 4500 zł miesięcznie brutto. Kilku przedsiębiorców (4 osoby – ok. 27%) 

zadeklarowało zarobki niższe niż 1500 zł miesięcznie brutto. Ten najniższy możliwy do wyboru zakres 

zarobków wybrała ponad połowa freelancerów (16 osób – ok. 60%). Tylko dwóch freelancerów 

zadeklarowało zarobki wyższe niż 3500 zł brutto. Zestawienie deklaracji osób, które ujawniły przedziały 

swoich zarobków ukazuje poniższa tabela: 

 

Przedział zarobków  Przedsiębiorcy Freelancerzy 

Do 1500 zł brutto 4 26,67% 16 59,26% 

od 1500 zł do 2500 zł  3 20,00% 5 18,52% 

od 2500 zł do 3500 zł 1 6,67% 4 14,81% 

od 3500 zł do 4500 zł - - 1 3,70% 

od 4500 zł do 5500 zł 3 20,00% - - 

powyżej 5500 zł 4 26,67% 1 3,70% 

Ogółem 15 100% 27 100% 

Tabela 10. Zarobki przedsiębiorców i freelancerów 

 

Osoby niezadowolone ze swoich zarobków zapytano o to, jakie zarobki byłyby dla nich 

satysfakcjonujące. Wśród niezadowolonych respondentów znaleźli się głównie freelancerzy. Odpowiedź 

podało 4 przedsiębiorców i 20 freelancerów. Podane przez nich kwoty nie wydają się wygórowane. 

Prezentuje je poniższa tabela: 
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Tabela 11. Satysfakcjonujące zarobki przedsiębiorców i freelancerów niezadowolonych z osiąganych dochodów 

 

Podobnie jak absolwenci pracujący w organizacjach, prowadzący działalność gospodarczą 

i pracujący w charakterze freelancera dokonali oceny spełnienia oczekiwań przez ukończone studia  

w trzech zakresach: 

 w zakresie programu studiów pod kątem rozwoju wiedzy i zainteresowań, 

 w zakresie programu studiów pod kątem przydatności w karierze zawodowej, 

 w zakresie obowiązkowych praktyk zawodowych pod kątem przydatności w karierze zawodowej. 

Zebrane przez nich odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy: 

 

 

Wykres 26. Spełnienie oczekiwań przez studia w opiniach przedsiębiorców (N=20). 
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Satysfakcjonująca wysokość zarobków  Przedsiębiorcy Freelancerzy 

do 1500 zł - - - - 

od 1500 zł do 2500 zł - - 6 30% 

od 2500 zł do 3500 zł 2 50% 6 30% 

od 3500 zł do 4500 zł - - 4 20% 

od 4500 zł do 5500 zł 1 25% 2 10% 

od 5500 zł do 6500 zł - - 1 5% 

od 6500 zł do 7500 zł 1 25% - - 

od 7500 zł do 8500 zł - - 1 5% 

od 8500 zł do 9500 zł - - - - 

pow. 9500 zł - - - - 

Ogółem 4 100% 20 100% 
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Wykres 27. Spełnienie oczekiwań przez studia w opiniach freelancerów (N=29). 

 

 Zarówno wśród przedsiębiorców, jak i freelancerów przeważają raczej pozytywne opinie na temat 

rozwoju wiedzy i zainteresowań poprzez ukończone studia (odpowiedzi „raczej tak” udzieliło 13, czyli 65%, 

przedsiębiorców oraz 16, czyli ok. 55% freelancerów). Mało kto zdecydował się jednak udzielić 

zdecydowanie pozytywnej odpowiedzi. Raczej negatywnie oceniona została przez przedsiębiorców 

przydatność programu studiów oraz przydatność odbytych praktyk. Wśród freelancerów dominowały 

negatywne oraz ambiwalentne („trudno powiedzieć”) oceny spełnienia oczekiwań w tych dwóch zakresach. 

Choć w przypadku oceny przydatności w karierze równe grupy freelancerów odpowiedziały „raczej spełniły” 

oraz „raczej nie spełniły” (po 9 osób, czyli ok. 31%), żadna  osoba nie odpowiedziała „zdecydowanie tak”. 

Zdecydowanie nie odpowiedziało zaś 4 freelancerów (ok. 14%). 
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Rozdział 5. Respondenci niepracujący 

 

Wśród osób, które wypełniły ankietę znalazło się 114 osób niepracujących. Stanowiły one ok. 14% 

wszystkich respondentów. Na potrzeby badania przygotowano osobne sekcje pytań dla tych, którzy szukają 

pracy oraz nieszukających pracy. Wśród respondentów znalazło się 92 bezrobotnych poszukujących pracy 

oraz 22 osoby nieszukające pracy. 

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

Informacji na ten temat udzieliło 79 poszukujących i 20 nieposzukujących pracy absolwentów. Niecała 

połowa poszukujących pracy respondentów (35 osób) pracowała po studiach. Wśród nieposzukujących 

pracy tylko 6 osób (30%) pracowało po studiach. Ci, którzy pracowali po studiach mają za sobą różne okresy 

zatrudnienia. Spośród szukających pracy 8 osób osiągnęło do tej pory staż pracy nie dłuższy niż 3 miesiące, 

9 osób posiada staż pracy mieszczący się w przedziale od 3 do 6 miesięcy, 8 osób pracowało od 6 do 

miesięcy, a 10 osób – powyżej 12 miesięcy. Wśród nieszukających pracy, którzy podejmowali pracę, po 

dwie osoby znalazły się w dwóch pierwszych kategoriach stażu pracy (poniżej 3 mies. oraz 3-6 mies.), a po 

jednej osobie w dwóch kolejnych, dłuższy kategoriach („6-12 miesięcy” oraz „powyżej 12 mies.”). Rozkład 

odpowiedzi ukazuje poniższy wykres: 

 

 

Wykres 28. Praca po ukończeniu studiów. Rozkład odpowiedzi respondentów szukających i nieszukających pracy (N=79 – 

poszukujący, N=20 – nieszukający pracy). 

 

 Spośród 20 nieposzukujących pracy osób, tylko 3 miały za sobą okres poszukiwania pracy po 

studiach. Pozostałe 17 osób po studiach, do tej pory, nie poszukiwało pracy.  Zdecydowana większość z nich 

– 12 osób, z powodu kontynuacji nauki. Dużo mniejsza ilość osób (3 osoby) nie zamierzała poszukiwać pracy 

ze względu na opiekę nad dzieckiem. Jedna osoba odpowiedziała: „jestem emerytem”, a inna osoba nie 
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rozwinęła odpowiedzi. 

 Większość nieposzukujących pracy respondentów zamierzała w przyszłości podjąć pracę. Wśród 

nich 5 osób zamierzało podjąć pracę w najbliższym czasie – „do 3 miesięcy”, 4 osoby w okresie „od 3 do  

6 miesięcy”, 2 osoby w okresie od „6 do 12 miesięcy”, 1 osoba w okresie „od 12 do 24 miesięcy”, a 2 osoby 

w okresie jeszcze dłuższym. Oprócz tego, 1 respondent zadeklarował, że nigdy nie zamierza podjąć pracy. 

Jak łatwo się domyśleć, jest to ten respondent, który zadeklarował, że jest emerytem. Znalazło się także  

5 respondentów, którzy nie potrafili stwierdzić, kiedy zamierzają podjąć pracę.  

 Ponad połowa respondentów poszukujących pracy ma za sobą stosunkowo krótki, nie 

przekraczający 3 miesięcy, okres poszukiwania pracy (43 osoby, czyli ok. 54% tych, którzy udzielili 

informacji). W okresie dłuższym niż 3 miesiące, ale krótszym niż rok pracy poszukiwało 18 osób (ok. 23%). 

Ta sama liczba osób poszukiwała pracy dłużej niż rok, w tym 5 osób odpowiedziało, że poszukuje pracy 

ponad dwa lata. Uzyskane odpowiedzi pokazuje poniższy wykres: 

 

 

Wykres 29. Długość okresu poszukiwania pracy przez respondentów (N=79). 

 

 Zdecydowana większość respondentów poszukiwała pracy krócej niż rok. Ponieważ badania 

obejmują absolwentów po roku od ukończenia studiów, większość absolwentów poszukujących pracy 

w momencie badania miała po studiach takie okresy, w których nie poszukiwali pracy. Mogłyby one 

wynikać po prostu z tego, że poszukujący pracy mieli wcześniej pracę, ale ponieważ zdecydowana większość 

omawianych respondentów zadeklarowała brak doświadczenia zawodowego, w niejednym przypadku 

okres ten musiał wynikać z innych powodów, takich jak te, którymi podzieliły się osoby, które w momencie 

badania nie poszukiwały pracy po studiach (np. opieka nad dzieckiem).  

 Poszukujący pracy absolwenci wymieniali różnorodne źródła, z których zazwyczaj korzystają, by 

szukać zatrudnienia (79 respondentów dokonało łącznie 242 wskazań). Prawie wszyscy wskazali Internet 

(74 wskazania). Ponad połowa z nich poszukiwała pracy z pomocą rodziny lub znajomych (47 wskazań), 
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a mniej osób bezpośrednio u pracodawcy (35 wskazań). Urząd Pracy (32 wskazania), Biuro Karier UŚ (17 

wskazań) oraz prasa (17 wskazań) były wybierane rzadziej. Najmniej popularne okazały się targi pracy  

(11 wskazań) oraz agencje pośrednictwa (9 wskazań). Ilość wskazań danego źródła nie jest jednak 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: 

 

Gdzie zazwyczaj szukasz informacji o ofertach pracy? Liczba respondentów Procent 

Internet 74 93,7% 

Rodzina/znajomi 47 59,5% 

bezpośrednio u pracodawców 35 44,3% 

Urząd Pracy 32 40,5% 

Biuro Karier UŚ 17 21,5% 

w prasie 17 21,5% 

Targi pracy 11 13,9% 

Agencja Pośrednictwa 9 11,3% 

Ogółem 79 100% 

Tabela 12. Źródła ofert pracy wskazywane przez respondentów (wskazania nie sumują się do ogólnej liczby respondentów ze 

względu na możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi). 

 

 Większość respondentów (60 osób z 78 – prawie 77%) chciałaby pracować w branżach usługowych. 

Znacznie mniej osób (12 osób – ok. 15%) chciałaby pracować w administracji, a garstka absolwentów  

(6 osób – ok. 8%) wolałaby pracować w produkcji. Ich odpowiedzi pokazuje poniższy wykres: 

 

 

Wykres 30. Kategorie branż, w których chcieliby pracować bezrobotni absolwenci (N=78). 
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 Zdecydowana większość absolwentów (64 osoby z 79, czyli ok 81%) chciałaby pracować w oparciu 

o umowę o pracę. Tylko 5 osób chciałoby prowadzić własną działalność gospodarczą, 4 osoby chciałyby 

pracować w ramach freelancingu, a dla 6 osób jest to obojętne. Żaden z respondentów nie wybrał umowy 

cywilno-prawnej. Udzielone odpowiedzi przedstawia poniższy wykres: 

 

 

Wykres 31. Typy pracy, w których studenci najbardziej chcieliby pracować (N=79). 

 

 Respondenci poszukujący pracy wskazali wiele czynników, które sprawiają, że dana oferta pracy jest 

dla nich atrakcyjna.  Największe grupy respondentów wskazały „stabilność zatrudnienia” (wybrane przez  

53 spośród 79 respondentów) oraz „wynagrodzenie” (wybrane przez 51 respondentów). Wybierane 

odpowiedzi pokazuje poniższy wykres:  
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Wykres 32. Czynniki decydujące o postrzeganiu danej pracy jako atrakcyjnej? – wskazania respondentów poszukujących pracy 

(N=79 – liczba wskazań nie sumuje się do liczby respondentów ze względu na możliwość wyboru wielokrotnej odpowiedzi). 

  

 

Treść odpowiedzi „inne” udzielonej przez jedną osobę brzmi następująco: „możliwość wykonywania 

zawodu, który zdobyłem za własne pieniądze niezależnie od uczelni”. Warto zwrócić uwagę, że zarówno 

stabilność zatrudnienia, jak i zgodność z ukończonym kierunkiem studiów stanowią czynniki, które 

znajdowały się na szczycie wykresów mówiących o ofertach atrakcyjnych dla poszukujących pracy oraz 

o motywach przyjęcia oferty przez absolwentów pracujących w organizacjach. Jednakże w przypadku 

absolwentów pracujących czynnik związany z wynagrodzeniem zajął znacznie niższą pozycję od tej którą 

uzyskał w powyżej omówionym pytaniu dla respondentów poszukujących pracy. Innymi słowy, 

wynagrodzenie jest istotnym czynnikiem atrakcyjności oferty, lecz rzadko było motywem jej przyjęcia. 

W świetle powyżej przedstawionych wyników i tego, jak atrakcyjna jest dla absolwentów praca 

zgodna z ukończonym kierunkiem, nie zdziwi raczej to, że największa grupa respondentów (49 spośród  

79 osób, czyli ok. 62%) najchętniej podjęłaby pracę zgodną z wykształceniem. Wśród poszukujących pracy 

respondentów, 11 osób (ok. 14%) szuka tylko pracy zgodnej z wykształceniem, 10 osobom (ok. 13% 

odpowiedzi) jest to obojętne, a 9 osób (11%) szuka pracy niezgodnej z wykształceniem. Te ostatnie osoby 

zostały dodatkowo zapytane, czy w przyszłości zamierzają szukać pracy zgodnej z ukończonym kierunkiem. 

Spośród nich, 4 mają taki zamiar, dla innych 4 jest to kwestia trudna do rozstrzygnięcia, a pozostała 1 osoba 

nie ma takiego zamiaru. 
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Wykres 33. Jakiej pracy w kontekście ukończonego kierunku studiów poszukują absolwenci (N=79)? 

 

 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: 
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Minimalna kwota BRUTTO za którą podjąłbyś/podjęłabyś pracę Ilość wskazań 

do 1500zł 9 11,4% 

powyżej 1500zł do 2500zł 39 49,4% 

powyżej 2500zł do 3500zł 25 31,6% 

powyżej 3500zł do 4500zł 4 5,1% 

powyżej 4500zł do 5500zł - - 

powyżej 5500zł 2 2,5% 
 Ogółem 79 100% 

kjl Tabela 13. Minimalny dochód za który niepracujący absolwenci podjęliby pracę. 

 

Kwota BRUTTO, która byłaby dla Ciebie satysfakcjonująca za wykonaną pracę Ilość wskazań 

powyżej 1500zł do 2500zł 11 13,9% 

powyżej 2500zł do 3500zł 29 36,7% 

powyżej 3500zł do 4500zł 22 27,9% 

powyżej 4500zł do 5500zł 8 10,1% 

powyżej 5500zł do 6500zł 7 8,9% 

powyżej 6500zł do 7500zł 1 1,3% 

powyżej 7500zł do 8500zł - - 

powyżej 8500zł do 9500zł - - 

powyżej 9500zł 1 1,3% 

Ogółem 79 100% 

Tabela 14. Satysfakcjonujący dochód dla poszukujących pracy absolwentów. 

 

Jak pokazują zaprezentowane wyniki zarówno w przypadku dochodu minimalnego największa 

grupa respondentów wybrała przedział od 1500 do 2500 zł brutto. W przypadku satysfakcjonującego 

najbardziej popularny przedział od 2500 do 3500 został wskazany przez mniejszy odsetek osób.  Kilka osób 

wybrało w tabelach najwyższe, możliwe do wyboru, przedziały finansowe. W obydwu tabelach niewielkie 

grupy (ok. 11% oraz 14% respondentów) wybrały przedziały minimalne. 

Niepracujący absolwenci, podobnie jak pozostałe grupy, dokonali oceny spełnienia oczekiwań przez 

ukończone studia w trzech zakresach: 

 w zakresie programu studiów pod kątem rozwoju wiedzy i zainteresowań, 

 w zakresie programu studiów pod kątem przydatności w karierze zawodowej, 

 w zakresie obowiązkowych praktyk zawodowych pod kątem przydatności w karierze zawodowej. 

Udzielone przez nich odpowiedzi przedstawiono na poniższych wykresach: 
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Wykres 34. Spełnienie oczekiwań przez ukończone studia w ocenie absolwentów poszukujących pracy (N=79). 

 

 

Wykres 35. Spełnienie oczekiwań przez ukończone studia w ocenie absolwentów nieszukających pracy (N=20). 

 

Po raz kolejny, w ocenach absolwentów, ukończone studia raczej spełniły oczekiwania w zakresie 

„rozwoju wiedzy” (odpowiedź „raczej spełniły” wybrało 37, czyli ok. 47% poszukujących oraz 11, czyli 55% 

nieszukających pracy). Tym razem pojawiły się także dosyć znaczące odsetki osób, które udzieliły 

zdecydowanie pozytywnej odpowiedzi (odp. „zdecydowanie spełniły” wybrało 17, czyli ok. 22% 

poszukujących oraz 4, czyli 20% nieszukających pracy). Nie brakuje jednak osób, które spełnienie oczekiwań 

w tym zakresie oceniły negatywnie.  

Przydatność praktyk oraz przewidzianych w programie studiów zagadnień została raczej pozytywnie 

oceniona przez osoby nieszukające pracy, ale wśród poszukujących pracy odpowiedź „trudno powiedzieć” 

(wybrana przez 28 osób, czyli ok. 35%) jest najbardziej popularną oceną przydatności poruszanych 

zagadnień. Nie stanowi jednak większości głosów. W przypadku oceny przydatności praktyk przez 

poszukujących pracy zaobserwować można niewielką przewagę odpowiedzi negatywnych nad pozytywnymi 
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(odpowiedzi „raczej nie” oraz „zdecydowanie nie spełniły” zostały wybrane przez 37 osób, czyli ok. 47%, 

a odpowiedzi „raczej spełniły” oraz „zdecydowanie spełniły” udzieliły 32 osoby, czyli ok. 40%).  
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Podsumowanie 

 

Zdecydowaną większość respondentów, którzy wzięli udział w badaniu (około 85%), stanowiły 

osoby pracujące. Największą część z nich stanowiły osoby zatrudnione w organizacji (prawie 92%). 

Niewielką część pracujących respondentów stanowiły osoby prowadzące działalność gospodarczą (ok 3%), a 

także osoby pracujące w charakterze freelancera (5%). Wśród wszystkich respondentów znaleźli się także 

absolwenci niepracujący (14%). Większość z nich (81%) stanowiły osoby, które szukają pracy. Pozostała 

część grupy w momencie badania nie pracowała i nie szukała pracy.  

Większość respondentów (70%) pracujących w organizacji w momencie badania posiadała już 

dłuższy niż rok staż pracy. Z odpowiedzi na inne pytanie wynikało jednak, że większość pracujących 

w organizacjach (63%) swoją aktualną pracę rozpoczęło już po studiach. Tylko dla 24% osób z tej grupy 

aktualna praca była pierwszą. Większość absolwentów (67%) w chwili badania była zatrudniona na 

stanowisku przynajmniej częściowo związanym z ukończonym kierunkiem studiów. Zgodność z kierunkiem 

studiów była jednym z najczęściej wybieranych cech atrakcyjnej oferty pracy. Aczkolwiek wśród 

absolwentów, których praca nie jest zgodna z ukończonym kierunkiem, zdania na temat tego, czy 

w przyszłości chcieliby pracować „w zawodzie”, były wyraźnie podzielone.  

 Zarówno w przypadku absolwentów prowadzących działalność gospodarczą, jak i pracujących 

w charakterze freelancera, większość respondentów w momencie wypełniania ankiety posiadała staż pracy 

dłuższy niż 12 miesięcy. Dla obydwu grup jednym z najczęściej wskazywanych motywów podjęcia tego typu 

działalności była „niezależność”. Drugim najważniejszym motywem dla przedsiębiorców były „zarobki”, 

które zostały wybrane przez znacznie mniejszy odsetek freelancerów. Freelancerzy jednak w większej części 

niż przedsiębiorcy wskazywali takie motywy jak: „trudności ze znalezieniem pracy” oraz „zgodność 

z kierunkiem studiów”.  

Pracę związaną z kierunkiem ukończonych studiów wykonywało w momencie badania 45% 

przedsiębiorców oraz 62% freelancerów. Spośród tych, którzy nie pracują „w zawodzie” mniej niż połowa 

przedsiębiorców chciałaby w przyszłości wykonywać pracę zgodną z ukończonym kierunkiem studiów. 

Około połowa freelancerów w tej sytuacji chciałaby pracować „w zawodzie”. Warto dodać, że w przypadku 

odpowiedzi na to pytanie w obydwu grupach odnotowano spore (około 30%) odsetki respondentów 

niezdecydowanych, którzy odpowiedzieli „trudno powiedzieć”. Zadowolenie ze swojej sytuacji wyraziło 

natomiast 80% respondentów prowadzących działalność gospodarczą i niecałe 40% respondentów 

wykonujących pracę w charakterze freelancera.   

Połowa niepracujących absolwentów, którzy szukali pracy w momencie badania nie pracowała po 

ukończeniu studiów. Wśród osób niepracujących, które nie poszukują pracy, większość respondentów 

(70%) nie pracowała po studiach. Ponad połowa poszukujących pracy respondentów (54%) zadeklarowała 



47 
 

jednak, że szuka pracy krócej niż 3 miesiące. Osoby z tej grupy najczęściej wskazywały „stabilność” oraz 

„wynagrodzenie” jako cechy atrakcyjnej oferty pracy. Podobnie, jak w przypadku innych grup istotną cechą 

oferty pracy była dla nich także „zgodność z ukończonym kierunkiem”.  

Wypełniając ankietę wszyscy respondenci mieli także sposobność do podzielenia się własnymi 

uwagami na poruszane w niej zagadnienia. Wśród udzielonych opinii wielokrotnie pojawił się postulat, by  

w programie studiów kładziony był większy nacisk na zajęcia praktyczne. Niejednokrotnie respondenci 

skarżyli się na nieprzydatność zagadnień poruszanych w toku zajęć lub całych przedmiotów nauczanych na 

uczelni, a także na złe warunki nauczania lub organizacji na Uniwersytecie. Niektóre osoby skorzystały  

z okazji, by wyrazić zadowolenie ze studiów na Uniwersytecie. Kilka osób zwróciło uwagę na niekorzystną 

sytuację w kraju oraz na to, że celem Uniwersytetu nie jest zapewnianie studentom zawodu. 
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