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BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

JAKO FORMA MONITOROWANIA PODAŻY PRACY

Paulina Hojda, Sylwia Roszkowska, Mariusz Trojak

Początki realizacji badania losów absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego sięgają 2004 roku. Pomysł 
wdrożenia takich badań narodził się w powołanym kilka lat wcześniej Biurze Karier, którego działal-
ność była wzorowana na brytyjskiej idei przyuczelnianych careers services, działających w krajach 
anglosaskich już od ponad stu lat. Od początku swego istnienia główną rolą Biura Karier była profe-
sjonalna pomoc studentom oraz absolwentom, która wymagała bliskiej współpracy z pracodawcami 
i znajomości realiów rynku pracy. Ze względu na taki charakter działalności uznano, że będzie to 
odpowiednia jednostka do wdrożenia i prowadzenia ogólnouczelnianego badania losów zawodowych 
absolwentów. Decyzja ta była dodatkowo uzasadniona faktem, że zachodnioeuropejskie biura karier, 
na których wzorowała się nowo powstała jednostka, były włączone w mniejszym lub większym stop-
niu w realizację takiego badania. W większości krajów o długoletniej tradycji monitorowania karier 
absolwentów projekty takie koordynowane są przez jedną instytucję, przy czym różne są sposoby jej 
funkcjonowania i fi nansowania. 

Niektóre instytucje są kontrolowane i dofi nansowane przez państwo lub samorządy (Francja, Niem-
cy), część funkcjonuje na zasadach komercyjnych (Wielka Brytania), a inne jako organizacje non profi t 
(Włochy). Rola biur karier jest szczególnie widoczna w Finlandii, gdzie organizatorem badania jest 
Aarresaar, będąca forum współpracy biur działających przy fi ńskich uniwersytetach (Sedlak & Sedlak, 
2010). Kiedy Uniwersytet Jagielloński przystępował do realizacji monitoringu losów absolwentów, 
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w Polsce na poziomie ogólnokrajowym nie istniała żadna tego typu tradycja. Badania prowadzone były 
z inicjatywy poszczególnych szkół. W opracowaniu Pierwsze kroki na rynku pracy – badanie losów 
zawodowych absolwentów Politechniki Krakowskiej autorzy opublikowali wyniki sondażu przepro-
wadzonego w tamtym czasie wśród 46 polskich uczelni na temat podejmowanych aktywności w mo-
nitoringu losów absolwentów. Około 3/4 uczelni zadeklarowało zupełny brak działań w tym zakresie, 
a te podejmujące tego rodzaju badania realizowały je incydentalnie; jedynie trzy uczelnie wskazały na 
monitoring karier absolwentów wszystkich wydziałów (Żyra, red., 2007). W tym kontekście przygoto-
wana przez Uniwersytet Jagielloński koncepcja systematycznego badania karier absolwentów każdego 
rocznika i wszystkich wydziałów wyróżniała tę uczelnię spośród większości. 

3.1. Monitoring losów absolwentów szkół wyższych
w ogólnokrajowych regulacjach prawnych 

Przez wiele lat w ustawie regulującej zasady działania szkolnictwa wyższego temat gromadzenia i ana-
lizy informacji dotyczącej absolwentów nie pojawiał się. Sytuacja zmieniła się dość radykalnie w 2011 
roku, kiedy wprowadzono ustawowy zapis, nakładający na uczelnie wyższe obowiązek monitorowania 
karier absolwentów (Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 13a: „Uczelnia monitoruje kariery zawodowe 
swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb 
rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów”). Ustawodawca 
nie sprecyzował jednak, w jaki sposób szkoły wyższe mają taki obowiązek wdrożyć. 

W artykule będącym przeglądem polskich i zagranicznych doświadczeń w tym zakresie badacze 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wskazali, że między innymi brak obowiązku publikowa-
nia metodologii przyczynił się do tego, że uczelnie nie wypracowały jednolitego systemu badań losów 
absolwentów. W ten sposób nałożony na uczelnie obowiązek prawny nie stanowił wystarczającego 
bodźca do stworzenia jednolitego systemu w skali ogólnokrajowej, który między innymi pozwoliłby 
na porównywanie wyników między poszczególnymi szkołami wyższymi (por. Białowąs et al., 2012). 
W tamtym okresie przepływ informacji o wynikach i metodologii badań karier absolwentów następował 
oddolnie, podczas spotkań oraz konferencji, na których przedstawiciele uczelni bardziej doświadczonych 
wymieniali się dobrymi praktykami. Kolejna ważna zmiana w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, 
dotycząca badania losów absolwentów nastąpiła w 2014 roku. Była ona następstwem niskiej efektyw-
ności realizacji wcześniejszego ustawowego zapisu, zwłaszcza w zakresie możliwości porównywania 
wyników między uczelniami. Poszukiwano takiego sposobu prowadzenia badania przez instytucję 
centralną, aby sprawność działania systemu edukacyjnego była określona przez maksymalnie obiek-
tywne, uniwersalne dla wszystkich szkół wskaźniki. Monitoring miał polegać na łączeniu informacji ze 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on ze zanonimizowanymi 
danymi pochodzącymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na przeprowadzenie tego rodzaju przed-
sięwzięcia pozwoliła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11 lipca 2014 roku 
(por. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 
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innych ustaw, art. 13b. Monitoring karier zawodowych absolwentów). Założono, że dzięki tak zrealizo-
wanemu badaniu opinia publiczna będzie miała dostęp do informacji o sytuacji zawodowej absolwentów 
wszystkich uczelni z podziałem na kierunki studiów i możliwością porównywania wyników. 

Jednocześnie w zapisach ustawy zastrzeżono, że „w celu dostosowania programu kształcenia do 
potrzeb rynku pracy uczelnia może prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich ab-
solwentów”. Pierwsze właściwe badanie dla wszystkich uczelni – Ekonomiczne Losy Absolwentów 
szkół wyższych (ELA) – zostało zrealizowane dla absolwentów rocznika 2014. Wyniki z kilku już 
edycji badania ELA są przekazywane w formie automatycznie generowanych raportów w specjalnym 
serwisie internetowym. Badanie to dało podstawę do skonstruowania kilku obiektywnych wskaźników 
sukcesu na rynku pracy (np. poziom zarobków), pozwalając na porównywanie sytuacji absolwentów 
różnych kierunków w różnym okresie13. W nowej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
z dnia 20 lipca 2018 roku – zapisy dotyczące monitorowania losów absolwentów pozostały zasadniczo 
w niezmienionej formie. Utrzymano centralny monitoring prowadzony z wykorzystaniem danych z ZUS 
oraz wskazano, że uczelnie mogą nadal realizować badanie samodzielnie. 

Uniwersytet Jagielloński zrealizował pierwsze badanie na kilka lat przed wprowadzeniem ustawowego 
obowiązku, aby następnie kontynuować je po zniesieniu takiego przymusu przez ustawodawcę. Efektem 
utrzymania ciągłości metodologicznej projektu jest kilkanaście edycji zrealizowanych badań, dostarczają-
cych wiarygodnych i porównywalnych danych na temat ścieżek karier kolejnych roczników absolwentów. 

3.2. Metodologia prowadzenia badania losów zawodowych
absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

W 2007 roku powołany w ramach Biura Karier zespół badawczy rozpoczął prace koncepcyjne, których 
efektem było opracowanie jednolitej metodologii realizacji projektu, dotyczącej między innymi sposobów 
zbierania danych kontaktowych absolwentów, narzędzia i techniki badawczej, monitoringu zwrotów 
i strategii zapobiegającej niskiemu response rate. Inną, ale nie mniej ważną kwestią było przygotowanie 
narzędzi informatycznych, gdyż uznano, że w wypadku takiej grupy respondentów, jaką są absolwenci 
uczelni, najlepszą ilościową techniką badawczą będzie ankieta wysyłana za pośrednictwem internetu 
(technika CAWI, ang. Computer Assisted Web Interview). Jednym z największych wyzwań okazało się 
wypracowanie strategii pozwalającej na przygotowanie wyczerpującej bazy danych kontaktowych absol-
wentów, zwłaszcza że badanie zaplanowano jako pełne, a więc ankieta miała zostać wysłana do każdej 
jednostki badanej populacji. Ponadto należało uwzględnić obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych14, zgodnie z którymi respondenci musieli wcześniej wyrazić zgodę na gromadzenie, 
wykorzystanie i przetwarzanie ich danych. W związku z tym opracowano formularz umożliwiający stu-

13 Materiały informacyjne na temat zasobów udostępnianych w ramach czwartej edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania 
Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, https://ela.nauka.gov.pl/pl/about/ela (dostęp: 12.09.2019).

14 Wówczas: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zm., 
art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2).
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dentom przystępującym do egzaminu dyplomowego złożenie odpowiedniego oświadczenia (tj. zgody lub 
odmowy udziału w badaniu) oraz przekazanie danych kontaktowych (adres mailowy, numer telefonu). 

W ciągu kolejnych edycji badania losów absolwentów wypracowano skuteczne techniki współpracy 
z sekretariatami obsługującymi studentów dotyczące zbierania wypełnionych formularzy. Przed przystą-
pieniem do właściwego badania przeprowadzono pretest narzędzia, a po wprowadzeniu odpowiednich 
poprawek ankieta została wysłana na wcześniej zgromadzone adresy mailowe absolwentów. Założono, 
że link do ankiety będzie wysyłany po pół roku od daty zakończenia studiów w kilku falach badaw-
czych, realizowanych w zależności od miesiąca, w którym odbył się egzamin dyplomowy. W każdym 
wypadku podejmowane będą maksymalnie trzy wysyłki ankiety: zaproszenie do badania oraz dwa 
przypomnienia (przy czym po pierwszym następuje kontakt telefoniczny, którego celem jest zachęcenie 
do wypełnienia ankiety). W rezultacie tych działań dla pierwszego przebadanego rocznika absolwentów 
(2007/2008) uzyskano wysoki poziom zwrotów ankiet – 60%. O sukcesie pierwszej edycji świadczy 
również fakt, że oprócz raportu opracowanego na potrzeby uczelni autorzy opublikowali komunikat 
z badań w „Roczniku Lubuskim”, wydanym w ramach publikacji pozjazdowych XIV Ogólnopolskiego 
Zjazdu Socjologicznego (por. Ćwiąkalska, Hojda, Ostrowska-Zakrzewska, 2011).

Badania kolejnych roczników absolwentów były realizowane według tej samej metodologii. Ważne 
było zwłaszcza zachowanie logiki i kluczowych pytań ankiety w niezmienionej formie w celu zachowa-
nia porównywalności wyników. Modyfi kacje polegały głównie na optymalizacji i rozszerzaniu obszarów 
badania; można je podzielić na trzy kategorie: 

a. merytoryczne – objęcie badaniem absolwentów studiów pierwszego stopnia począwszy od rocz-
nika 2009/2010; realizacja badania panelowego, tj. pomiar tej samej grupy w kolejnych odstępach 
czasu, a więc po pół roku od obrony pracy dyplomowej, a następnie po trzech oraz pięciu latach 
w celu uchwycenia dynamiki zmian; sposób prezentacji wyników (np. przygotowanie raportów 
kierunkowych), udoskonalanie kampanii promocyjnej; 

b. formalno-prawne – regulowanie sposobu organizacji badania zarządzeniami Rektora; dosto-
sowanie formularza wypełnianego przez studentów przed obroną do obecnie obowiązujących 
przepisów w zakresie ochrony danych osobowych;

c. techniczno-informatyczne – wybór i dostosowanie narzędzi informatycznych do realizacji ba-
dania metodą CAWI (ankieta internetowa); wprowadzenie elektronicznej wersji formularza itp.. 

Wysoki poziom zwrotów ankiet w kolejnych edycjach (60–80%), rokrocznie opracowywane raporty, 
dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi metodologii z innymi uczelniami (w tym również zagra-
nicznymi15) można traktować jako wskaźniki efektywnie realizowanego badania losów absolwentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biorąc pod uwagę tematykę tej publikacji, należy stwierdzić, że dzięki 
zastosowaniu spójnej metodologii dla kilkunastu edycji badania przy jednoczesnej optymalizacji jego 
sposobu realizacji obecnie możliwe jest wykorzystanie części wyników na potrzeby oceny zasobów 
pracy potencjału zasobów pracy UJ. 

15 Podzielono się doświadczeniem z realizacji badania losów absolwentów m.in. podczas przygotowywania we współpracy 
z fi rmą Predictive Solutions artykułu Losy zawodowe absolwentów szkół wyższych – najważniejsze kwestie i wskazówki metodolo-
giczne. Doświadczenia Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie jego prezentacji na Seminarium SPSS 
Polska Doskonalenie systemu jakości kształcenia z wykorzystaniem narzędzi gromadzenia i analizy danych w 2011 r. Przykładem 
dzielenia się doświadczeniem z uczelnią zagraniczną jest udział przedstawiciela Zespołu Badawczego Biura Karier w Summer 
School of the Academy of Design in Ljubljana w 2011 r. w charakterze Visiting Lecturer. 
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3.3. Wyniki badania losów absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

W badaniu analizie poddano strukturę studentów i absolwentów na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykorzystane zostały dane z lat 2016–2018, aby uwagę skupić 
na najbardziej aktualnej sytuacji absolwentów na rynku pracy. 

Z przedstawionej struktury absolwentów studiów pierwszego stopnia wynika, że najwięcej, bo pra-
wie 20% studentów, ukończyło Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Wynik ten był taki 
sam w całym okresie. Drugie miejsce w rankingu zajął Wydział Filologiczny. Jednak widać, że udział 
absolwentów tego wydziału w latach 2017–2018 był niższy niż w 2016 o około 2,6 punktu procentowe-
go. Trzecim pod względem odsetka absolwentów był Wydział Studiów Międzynarodowych, a odsetek 
absolwentów stanowił w latach 2016–2017 około 10%, a w roku 2018 wzrósł do 17,4%. Dość mocną 
i względnie stabilną pozycję czwartą w tym zestawieniu zajmuje Wydział Biologii oraz Geografi i i Nauk 
o Ziemi, który w analizowanym okresie ukończyło około 8–11% wszystkich absolwentów UJ. Naj-
mniej popularne wydziały, w których liczba absolwentów nie przekracza 3,6%, to Wydziały Biochemii, 
Biofi zyki i Biotechnologii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki oraz Wydział Chemii. Ponadto 
wydaje się, że wzrosła popularność Wydziału Prawa i Administracji, który to wydział w ostatnich latach 
ukończyło około 6,5% absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (jest to wynik wyższy o 2 punkty 
procentowe w porównaniu z rokiem 2016). 

Nieco inaczej wygląda sytuacja studentów i absolwentów kończących studia drugiego stopnia. W tej 
grupie najbardziej popularny jest Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, gdyż niezmiennie 
od kilku lat blisko 1/4 absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego to studenci tego wydziału. Z kolei 
Wydział Prawa i Administracji w 2018 roku ukończyło aż 1/5 wszystkich absolwentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Co ciekawe wysoką pozycję ma również Wydział Filozofi czny z blisko 10% udziałem 
absolwentów oraz Wydział Filologiczny z 8% udziałem absolwentów. W grupie absolwentów studiów 
drugiego stopnia podobnie jak w grupie absolwentów studiów pierwszego stopnia najmniej popular-
ne są Wydziały Fizyki, Astronomii i Informatyki oraz Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział 
Chemii, Wydział Biochemii, Biofi zyki i Biotechnologii oraz w ostatnich latach Wydział Historyczny 
i Polonistyki. Wszystkie wymienione wydziały miały odsetek absolwentów w 2018 roku na poziomie 
nie wyższym niż 5% ogółu absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (por.  Rysunek 34).

Z punktu widzenia analiz potencjalnych zasobów w pracy oraz postrzegania absolwentów jako przy-
szłych pracowników na lokalnych i regionalnych rynkach pracy istotne jest, aby określić, gdzie zamiesz-
kują absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaprezentowana struktura absolwentów według obecnego 
miejsca zamieszkania wskazuje, że ponad 90% absolwentów zamieszkuje w Polsce (zob.  Rysunek 35). 
Ta struktura jest podobna w grupie absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. W 2018 roku 
można było zaobserwować niewielką zmianę tej struktury, gdyż odsetek absolwentów studiów licencjackich 
i magisterskich zamieszkujących w Polsce spadł o około 1–2 punktu procentowego na rzecz zagranicy.

Skoro znacząca liczba absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zamieszkuje w Polsce, warto również 
zwrócić uwagę, w jakich województwach są oni zlokalizowani (por . Rysunek 36). Struktura absolwentów 
według miejsca zamieszkania w polskich województwach zaprezentowana na tym rysunku dotyczy roku 
2018, gdyż wcześniejsze edycje badania nie pozwalają na bezpośrednią identyfi kację województw. 
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Rysunek 34. Struktura absolwentów według wydziałów oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.

 Rysunek 35. Obecne miejsce zamieszkania absolwentów UJ

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.
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Okazuje się, że najbardziej popularne wśród absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wo-
jewództwo małopolskie, które zamieszkiwało blisko 80% absolwentów UJ. Biorąc pod uwagę fakt, 
że około 95% absolwentów UJ pozostaje w Polsce, można powiedzieć, że 76% wszystkich absol-
wentów pozostaje w województwie małopolskim. Dość popularnym kierunkiem wśród absolwentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego jest również województwo mazowieckie, które zamieszkuje około 6% 
absolwentów. Po studiach migracja odbywa się także do ościennych lub nieodległych województw: 
śląskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. Do najmniej popularnych wśród absolwentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego należą województwa odległe, w szczególności kujawsko-pomorskie, lubuskie, zachod-
niopomorskie oraz wielkopolskie. Odsetek absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zamieszkujący 
w tych województwach jest marginalny.

R ysunek 36. Struktura absolwentów według miejsca zamieszkania w województwach

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.

Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach badań losów absolwentów udzielają również 
informacji dotyczących ich aktywności zawodowej podjętej w trakcie studiów, a także oceniają związek 
tej aktywności ze studiowanym kierunkiem. Analizy prowadzone dla absolwentów studiów pierwszego 
i drugiego stopnia pokazują, że w obu grupach najbardziej popularną aktywnością jest praktyka zawo-
dowa podejmowana w Polsce. Wśród absolwentów studiów pierwszego stopnia w 2017 roku aż 63% 
odbywało takie praktyki, w 2018 roku około 54%. W przypadku studentów studiów drugiego stopnia 
odsetek studentów podejmujących praktykę w Polsce zmniejszył się z blisko 60% w latach 2016–2017 
do 50% w roku 2018 (po r. Rysunek 37). 

Absolwenci deklarują również, że w trakcie studiów podejmowali pracę dorywczą. Wśród absol-
wentów studiów drugiego stopnia tę pracę niezmiennie od 2016 roku podejmuje połowa studentów, 
zaś w grupie absolwentów studiów pierwszego stopnia ten odsetek jest wyższy o kilka punktów pro-
centowych. Praca najemna to kolejna istotna aktywność podejmowana w trakcie studiów. Okazuje się, 
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Studia pierwszego stopnia 
Rocznik 2017 Rocznik 2018 

  
Studia drugiego stopnia 

Rocznik 2016 Rocznik 2017 Rocznik 2018 

R ysunek 37. Odsetek absolwentów deklarujących określone aktywności (odpowiednio: roczniki 2018 i 2019 studia 
pierwszego stopnia, 2016–2018 studia magisterskie). Wartość procentowa w nawiasie wyraża pozytywną ocenę zgod-
ności aktywności z kierunkiem studiów

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.
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że w latach 2016–2017 około połowa studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia pracowała, 
zaś w 2018 roku odsetek ten spadł o prawie 24 punkty procentowe w przypadku studentów studiów 
pierwszego stopnia i o około 15 punktów procentowych w przypadku studentów studiów drugiego 
stopnia. Do najmniej popularnych aktywności należą praktyki i staże za granicą oraz prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej – zaledwie od kilku do kilkunastu procent absolwentów Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego ma za sobą takie doświadczenie zdobyte podczas studiów. Chociaż te ostatnie są 
mniej popularne, to częściej związane są z danym kierunkiem studiów. Z kierunkiem studiów na ogół 
dość silnie związane są praktyki zawodowe w Polsce, gdyż na wielu kierunkach są one obowiązkowe 
i uczelnia wskazuje studentom nie tylko branże, ale także konkretne przedsiębiorstwa, w których po-
winny się one odbyć. Z kolei związek między pracą najemną lub dorywczą a kierunkiem studiów jest 
mały bądź średni (wyjątkiem jest sytuacja absolwentów studiów drugiego stopnia w 2018 r. – aż 66% 
z nich deklarowało istnienie takiego związku). Może wynikać to z tego, że studenci podejmują pracę 
najemną lub dorywczą raczej zarobkowo, a nie w celu zdobycia doświadczenia związanego z kierun-
kiem. Prawdopodobnie są to proste prace głównie w sektorze usługowym.

Absolwenci UJ decydują o kontynuowaniu nauki, podejmowaniu pracy zarobkowej lub obu aktyw-
nościach w zależności od obecnie panujących warunków na rynku pracy, a także własnych preferencji. 
Wybory absolwentów studiów drugiego stopnia na UJ w latach 2016–2018 były w zasadzie niezmienne 
(por.  Rysunek 38): około 56–58% absolwentów nie kontynuowało nauki i podejmowało pracę, 24–26% 
decydowało się na łączenie nauki z pracą, 8–10% nie przedłużało nauki, a pozostałe 7–9% nie uczyło 
się dalej i nie pracowało.

Nieco inaczej wyglądały wybory absolwentów studiów pierwszego stopnia. W latach 2016–2017 
blisko połowa z nich wybierała kontynuowanie nauki. W 2018 odsetek ten spadł do 40%. Znacząca część 
absolwentów studiów pierwszego stopnia łączyła dalszą naukę z pracą zawodową, w zasadzie udział 
tych absolwentów w latach 2016–2018 był dość stabilny i wynosił około 35–40%. Wzrósł natomiast 
odsetek absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy zaniechali nauki i podjęli pracę. W latach 
2016–2017 kształtował się on na poziomie 13%, a w 2018 roku wzrósł do 21% (por.  Rysunek 38). 

Wydaje się, że obserwowane zmiany, w szczególności wśród wyborów studentów pierwszego 
stopnia, są następstwem infl acji dyplomów i związanego z nim efektu odwrócenia. Dostęp do edukacji 
na poziomie wyższym stał się łatwy, zwłaszcza dla osób z najniższym statusem społecznym dzięki 
rozwojowi prywatnych uczelni (por. Kwiatkowski, Roszkowska, 2008). Posiadanie dyplomów szkół 
wyższych nie zapewnia wysokiej płacy oraz statusu zawodowego. Symptomy tej zmiany można za-
uwazyć od kilku lat – studia nie są już atrakcyjne, co widać po likwidacji licznych kierunków studiów 
niestacjonarnych, a także niedoborach kandydatów na wielu kierunkach studiów stacjonarnych (por. 
Długosz, 2013; Sobczak, 2018).

W związku z tym można oczekiwać, że wybór innego kierunku na studiach drugiego stopnia może 
wynikać z chęci podniesienia swoich kwalifi kacji, umiejętności i kompetencji oraz zwiększenia statusu 
na rynku pracy. Absolwenci UJ studiów pierwszego stopnia, którzy decydują się na podjęcie studiów na 
drugim stopniu w większości wybierają ten sam kierunek. Jednak należy odnotować, że wyborem 1/3 
tych absolwentów jest inny kierunek studiów  (Rysunek 39). 
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Rysunek 38. Sytuacja zawodowa absolwentów UJ w rok po ukończeniu studiów

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.

R ysunek 39. Wybory studentów UJ podejmujących naukę na studiach drugiego stopnia

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.

Co więcej, absolwenci studiów pierwszego stopnia często podejmują pracę dorywczą, która pozwala 
łączyć kontynuowanie nauki oraz działalność zarobkową. Ten wyraźny wzrost odsetka studentów pracują-
cych w młodszym wieku, coraz częściej jeszcze przed ukończeniem studiów, można tłumaczyć chęcią jak 
najwcześniejszego uzyskania doświadczenia zawodowego, zwiększającego ich szanse na późniejsze zatrud-
nienie (por. Kiersztyn, 2015). Około 3–4% podejmuje ryzyko z prowadzeniem własnej działalności, a 1% ab-
solwentów studiów drugiego stopnia łączy pracę najemną z prowadzeniem działalności (po r. Rysunek 40). 

nie kontynuuję nauki, nie pracuję
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Ry sunek 40. Działalność zarobkowa podejmowana przez absolwentów UJ

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.

Koniunktura w gospodarce oraz sytuacja na rynku pracy nie pozostają bez znaczenia dla okresu 
poszukiwania pracy przez absolwentów. Okazuje się, że absolwenci w 2018 roku bez względu na typ 
ukończenia studiów na ogół poszukiwali pracy krócej niż jeden miesiąc (p or. Rysunek 41) i dodatkowo 
85% absolwentów poniżej trzech miesięcy. Ponadto zaprezentowane dane wskazują, że w przypadku 
absolwentów studiów drugiego stopnia okres poszukiwania pracy był nieznacznie krótszy niż absol-
wentów studiów pierwszego stopnia. Można przypuszczać, że absolwenci studiów pierwszego stopnia 
często podejmują pracę dorywczą, aby stosunkowo szybko zyskać doświadczenie zawodowe na rynku 
pracy, które nie jest koniecznie związane z kierunkiem studiów. 

Ponad połowa absolwentów studiów pierwszego stopnia stwierdziła, że wykształcenie kierun-
kowe nie było wymagane przez pracodawców, przy czym w latach 2016–2017 odsetek ten wynosił 
około 65%, a w 2018 roku zmalał do 55% ( por. Rysunek 42). Absolwenci studiów drugiego stopnia 
przyznali, że w większości pracodawcy wymagali kwalifi kacji związanych z ukończeniem studiów, 
choć nie zawsze był to wymóg decydujący (w 2016 r. – 51%, w 2017 r. – 58%, a w 2018 r. 61% ab-
solwentów studiów drugiego stopnia twierdziło, że ukończony kierunek studiów był wymagany przez
pracodawców). 

Choć malejący, to wciąż wysoki odsetek pracodawców niewymagających danego poziomu kompe-
tencji oraz ukończonego określonego kierunku studiów sugeruje, że teoria sygnalizacji jest empirycznie 
potwierdzona  (por. Rysunek 42). Pracodawcy wciąż traktują wykształcenie potwierdzone dyplomem 
ukończenia studiów jako jedno z głównych kryteriów rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, gdyż 
wykształcenie informuje o prawdopodobnie wysokim poziomie posiadanych przez nich zdolności oraz 
łatwości w zdobywaniu nowych kompetencji. Wykształcenie jest często sygnałem nie tylko wysokiego 
poziomu kapitału ludzkiego, ale także kapitału społecznego (por. m.in. Piróg, 2013; Domański, 2017).
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Rys unek 41. Okres poszukiwania pracy przez absolwentów UJ

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.

Rysu nek 42. Wymagania stawiane przez pracodawców w zakresie ukończenia danego kierunku studiów

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.

Wymagania stawiane przez pracodawców co do ukończenia kierunku studiów są spójne z opinią 
absolwentów UJ na temat zgodności wykonywanej pracy ze zdobytym wykształceniem  (por. Ry-
sunek 43). W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia prawie połowa z nich w całym 
badanym okresie podejmowała pracę, która jest częściowo bądź całkowicie niezgodna ze zdobytym 
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wykształceniem. W 2018 roku w relacji do lat poprzednich z 37% do 29% zmalał odsetek absolwentów 
studiów pierwszego stopnia, który podejmowaną pracę oceniał jako częściowo lub całkowicie zgodną 
z ukończonym kierunkiem studiów. 

Inne tendencje w zakresie oceny zgodności można zaobserwować w przypadku absolwentów stu-
diów drugiego stopni a (por. Rysunek 43). Udział tych, którzy oceniali wykonywaną pracę jako zgodną 
z wykształceniem, wzrósł z 49% w 2016 roku do 56–57% w latach 2017–2018. Nastąpił również zna-
czący spadek (z 20% w 2016 r. do 11% w 2018 r.) odsetka absolwentów, którzy podejmowaną pracę 
określali jako całkowicie niezgodną z uzyskanym wykształceniem. Te oceny absolwentów świadczą 
o tym, że praca wykonywana przez absolwentów studiów pierwszego stopnia często jest traktowana 
jako dorywcza i podejmowana jest przede wszystkim w celach zarobkowych, a absolwenci dążą do 
jej zmian w kolejnych latach. Potwierdzeniem tego przypuszczenia jest również ocena absolwentów 
dotycząca wykorzystania przez nich wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie nauki akademicki ej 
(por. Rysunek 44). Absolwenci studiów drugiego stopnia w 2018 roku w znaczącej większości, to jest 
69% z nich, wskazali, że wiedzę zdobytą w trakcie studiów wykorzystują w swojej pracy (odpowiedzi: 
zdecydowanie tak, raczej tak oraz tak). W grupie absolwentów studiów pierwszego stopnia tylko 45% 
udzieliło twierdzącej odpowiedzi na to pytanie.

Jednocześnie absolwenci UJ wysoko oceniają swoje umie jętności (Rysunek 45) – wszystkie umiejęt-
ności określili jako wyższe niż „ani niski, ani wysoki” (w kierunku „raczej wysoki”). Najniżej oceniają 
swoje umiejętności z zakresu wiedzy specjalistycznej, negocjacji, koordynacji oraz radzenia sobie ze 
stresem. Do najwyższego średniego poziomu umiejętności (wysokiego) absolwenci zaliczyli: bierną 

Rysun ek 43. Opinia absolwentów UJ na temat zgodności wykonywanej pracy ze zdobytym wykształceniem (z ukoń-
czonym kierunkiem studiów)

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.
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znajomość języka obcego, skuteczne komunikowanie, pracę w grupie, organizację pracy, zarządzanie 
czasem, samokształcenie oraz umiejętności analityczne. Należy dodać, że zróżnicowanie odpowiedzi na 
pytanie o samoocenę umiejętności jest dość niskie (wynosi 0,2–0,3), co oznacza, że studenci podobnie 
oceniali swoje umiejętności na siedmiostopniowej skali. 

Rysune k 44. Struktura odpowiedzi absolwentów UJ w 2018 r. na pytanie „Czy w pracy wykorzystuje Pan/Pani wiedzę 
lub umiejętności, które zdobył(-a) Pan/Pani w trakcie studiów?” 

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.

Rysunek  45. Samoocena umiejętności absolwentów UJ (średnie wartości)
Uwaga: zróżnicowanie w poszczególnych latach jest niskie, cv = 0,2–0,3;

1 = bardzo niski, 2 = niski, 3 = raczej niski , 4 = ani niski, ani wysoki, 5 = raczej wysoki, 6 = wysoki, 7 = bardzo wysoki

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.
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Te dość wysokie umiejętności absolwentów wykorzystywane są przede wszystkim w przedsiębior-
stwach w sektorze prywa tnym (por. Rysunek 46). Ok. 82% absolwentów studiów pierwszego stopnia 
w latach 2016–2017 oraz 75% w 2018 roku podejmowało pracę w sektorze prywatnym. W przypadku 
absolwentów studiów drugiego stopnia odsetek ten był nieznacznie niższy, a mianowcie 70–73% w całym 
analizowanym okresie. Również w przypadku tej grupy absolwentów na dość stabilnym poziomie ukształ-
tował się odsetek zatrudnionych w sektorze publicznym i w latach 2016–2018 wynosił ok. 24–25%. Od-
setek absolwentów studiów I stopnia deklarujących zatrudnienie w sektorze publicznym był dwukrotnie 
niższy niż absolwentów studiów drugiego stopnia na UJ (11–12%). Jednocześnie absolwenci studiów 
pierwszego stopnia częściej nie potrafi ą określić przyporządkowania własnościowego miejsca pracy. 

Rysunek  46. Struktura pracujących absolwentów UJ według form własności przedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.

Struktura pracujących absolwentów według wielkości przedsiębiorstwa pokazuje, że niewiele ponad 
1/3 (36%) wiąże swoje życie zawodowe z przedsiębiorstwami, w których pracuje nie więcej niż 49 osób, 
a ok. 1/4 absolwentów UJ podejmuje pracę w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 1000 osób. 

Rysunek 47. Struktura pracujących absolwentów UJ według wielkości fi rm

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.
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Branże, w którym absolwenci UJ podejmują zatrudnienie, są odmienne w przypadku absolwentów 
pierwszego i drugiego st opnia (por. Rysunek 48; na rysunkach zaprezentowano branże, których udział 
w zatrudnianiu absolwentów był na poziomie co najmniej 1%). Do najbardziej popularnych wśród 
absolwentów studiów pierwszego stopnia należały: łączność/telekomunikacja/IT z udziałem 13,5% 
w latach 2016–2017 i 16% w 2018 roku, hotele i gastronomia z 18% udziałem w 2016 roku i 11–12% 
w latach kolejnych. Branża fi nansowo-bankowa osiągnęła poziom 11–13% w latach 2016 i 2018 oraz 
jedynie 6% w 2017 roku. Odsetek pracujących w branżach związanych z edukacją, szkoleniami i B+R 
oraz w sprzedaży, handlu i obsłudze klienta zmalał z 12–13% w roku 2016 do niespełna 9% w 2018 
roku. Wśród najmniej cenionych przez absolwentów pierwszego stopnia na UJ znalazła się branża zwią-
zana z transportem, logistyką, spedycją i gospodarką magazynową. Udział pracujących absolwentów 
pierwszego stopnia nie przekraczał 3% w całym analizowanym okresie. Z kolei do najmniej popularnych 
branży wśród absolwentów drugiego stopnia należały: budownictwo, architektura i nieruchomości oraz 
przemysł przetwórczy i produkcja. Te niskie udziały zatrudnionych absolwentów w wymienionych 
branżach wynikają z faktu, że małopolski rynek pracy dysponuje kadrą wykwalifi kowaną w kierunkach 
technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej czy Politechnice Krakowskiej. 

Branże dominujące w zatrudnieniu absolwentów studiów drugiego stopnia na UJ to przede wszystkim 
fi nanse i bankowość (ok. 13–16% w 2016 i 2018 r.), edukacja i szkolenia (13–17% w całym okresie) 
oraz wymiar sprawiedliwości i usługi prawne (odsetek wzrósł z 7% w 2016 r. do 9% 2018 r.), a także 
administracja (wzrost z 5% do 10% w latach 2016–2018). Ta struktura zatrudnienia jest częściowo 
zgodna ze strukturą absolwentów według poszczególnych wydziałów skorygowaną o wymagania pra-
codawców co do ukończonego kierunk u (por. też: Ry sunek 34 oraz Rysunek 42).

Badając losy absolwentów UJ, skierowano również pytania o opinię na temat ważności ukończonego 
kierunku studiów w przygotowaniu do pracy zawodowej. Okazuje się, że aż ponad 80% absolwentów 
UJ uważa za istotne, aby ukończone studia przygotowały do wykonywania zawodu (przy czym ponad 
połowa z nich uważa, że jest to zdecydowanie istotne). Tylko 7–9% absolwentów twierdziło, że nie jest 
ważne, aby ukończone studia przygotowywały do zawodu lub specjalności ( Rysunek 49). 

Niemniej jednak nie wszyscy absolwenci uważają, że UJ przygotował ich do pracy zawodowej (por.  
Rysunek 50). Choć zaprezentowane opinie na temat przygotowania absolwentów UJ do pracy zawo-
dowej z lat 2017–2018 nie są w pełni porównywalne ze względu na różne skale, to można wyciągnąć 
kilka wniosków. Po pierwsze, odsetek absolwentów, którzy twierdzili, że UJ dobrze przygotował ich 
do pracy zawodowej (odpowiedzi: raczej tak, tak oraz zdecydowanie tak), był wyższy w przypadku 
drugiego niż pierwszego stopnia. Połowa lub więcej absolwentów studiów drugiego stopnia (55% 
w 2017 r. i 50% w 2018 r.) uznała, że przygotowanie przez uniwersytet do pracy zawodowej jest dobre, 
w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia taką opinię wyraziło odpowiednio 45% w 2017 
roku i 40% w roku 2018. Po drugie, chociaż odsetek absolwentów studiów magisterskich utrzymujących, 
że UJ nie przygotował ich pracy zawodowej, był względnie stabilny w analizowany okresie i wynosił 
20–23%, to udział studentów studiów pierwszego stopnia twierdzących, że studia na uniwersytecie nie 
przygotowały ich do wykonywanej pracy, wzrósł z 22% w 2017 roku do 32% w 2018 roku. Po trzecie, 
dość duży odsetek absolwentów obu typów studiów (ponad 20%) nie potrafi  określić, czy studia na UJ 
przygotowały ich do pracy zawodowej. 
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Rysunek 4 8. Struktura pracujących absolwentów UJ w wybranych branżach

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.
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 Rysunek 49. Struktura odpowiedzi absolwentów UJ w 2018 r. na pytanie „Niektóre studia w większym, a inne w mniej-
szym stopniu przygotowują studentów do wykonywania konkretnego zawodu. W jakim stopniu istotne dla Pana/Pani 
jest to, aby ukończone studia przygotowywały do zawodu lub specjalności?”

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.

Wydaje się, że w czasie analizy struktury absolwentów UJ w różnych przekrojach warto również 
przyjrzeć się tym podejmującym ryzyko prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przeprowa-
dzone wśród absolwentów badania wskazują, że ok. 3% z nich decyduje się na prowadzenie działalności 
gospodarczej (por . Tabela 8). Wśród prowadzących fi rmę dominują tacy, którzy założyli ją samodzielnie. 
Pojedynczy absolwenci wskazywali, że założyli fi rmę ze wspólnikiem lub przystąpili jako wspólnicy 
do istniejącej już działalności. 

Analizując zgodność profi lu prowadzonej działalności z ukończonym kierunkiem studiów, okazuje 
się, że absolwenci studiów drugiego stopnia prowadzili działalność gospodarczą w wielu przypadkach 
raczej zgodną z dziedziną studiów ( Rysunek 51). Nie można wykluczyć, że to właśnie profi l prowa-
dzonej już działalności był czynnikiem decydującym o wyborze kierunku studiów drugiego stopniu. 
W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia profi l prowadzonej działalności gospodarczej 
na ogół nie zgadzał się z ukończonym kierunkiem studiów. Jednak opierając się na niewielkiej liczbie 
obserwacji, trudno jest wskazać jakieś wyraźne tendencje.
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R ysunek 50. Struktura odpowiedzi absolwentów UJ na pytanie „Czy uważa Pan/Pani, że Uniwersytet Jagielloński 
przygotował Pana/Panią do pracy zawodowej?”

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.

 Tabela 8. Struktura odpowiedzi absolwentów UJ na pytanie o sposoby zakładania działalności gospodarczej

Studia pierwszego stopnia Studia drugiego stopnia

Jak została założona działalność 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Przejąłem(-ęłam) samodzielnie 
rodzinną działalność. 2 1 1

Przystąpiłem(-am) jako wspólnik 
do nierodzinnej działalności.  1 2

Przystąpiłem(-am) jako wspólnik
 do rodzinnej działalności. 5 4 4 4 4 2

Została założona samodzielnie. 27 24 9 43 39 35

Została założona ze wspólnikiem. 4 4 2 5 2 4

N 1366 1076 914 1651 1391 1193

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.
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 Rysunek 51. Ocena zgodności profi lu prowadzonej działalności gospodarczej przez absolwentów UJ ze zdobytym 
wykształceniem

Źródło: opracowanie na podstawie danych jednostkowych UJ.
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