
ROZDZIAŁ 11

EFEKTY KSZTAŁCENIA Z PERSPEKTYWY STUDENTÓW KIERUNKU 
ZARZĄDZANIE1

11.1. Wprowadzenie

Akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz nasze uczestnictwo w Procesie Bolońskim 
nakładają na nas pewne obowiązki, wiążące się z dopasowywaniem prawa polskiego 
do nowych, ponadnarodowych rozwiązań prawno-formalnych. Nie pominięto w tej 
kwestii także edukacji oraz szkolnictwa wyższego2. Dążenia do ujednolicenia sy-
stemu kształcenia widać między innymi w obszarze uznawalności certyfikatów po-
twierdzających kompetencje do celów akademickich oraz do celów zawodowych, jak 
np. dyplom ukończenia studiów3. W zamyśle twórców Krajowe Ramy Kwalifikacji 
mają bazować na Europejskich Ramach Kwalifikacji. Należy jednak podkreślić, że 
nie można stworzyć wspólnego systemu opisu kompetencji bez przygotowania listy 
kluczowych umiejętności, postaw oraz podstawowych zasobów wiedzy, jakie każdy 
student danego kierunku studiów powinien nabyć w trakcie swojego procesu kształ-
cenia w szkole wyższej4. Przy określeniu ram, w których powinna znaleźć się treść 
edukacyjna, nie sposób nie poznać uprzednio opinii samych studentów.

W artykule przedstawione zostały wyniki badań – ich celem było poznanie opi-
nii studentów na temat efektów kształcenia5, które już nabyli oraz które powinni na-
być na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji 

1 Autorki: S.M. Kwiatkowski, I. Woźniak.
2 S.M. Kwiatkowski, I. Woźniak (red.), Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych. Projek-

towanie i stosowanie, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2004, s. 6.
3 M. Iwanowska-Maćkowiak, Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej, C.H. Beck, 

Warszawa 2006, s. 90.
4 S.M. Kwiatkowski, I. Woźniak (red.), Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych. Projek-

towanie i stosowanie, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2003, s. 34.
5 Obecnie efekty kształcenia znajdują się w standardach kształcenia, natomiast w niedalekiej 

przyszłości na podstawie wprowadzonego rozporządzenia zostaną opracowane wzorcowe efekty 
kształcenia (zgodnie z projektem nowelizacji ustawy z 14 września 2010 Prawo o szkolnictwie wyższym, 
Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niek-
tórych innych ustaw).
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Społecznej UJ. Ponadto celem było zapoznanie się ze zdaniem młodych ludzi w kwe-
stiach: jak oceniają swoje szanse na rynku pracy w porównaniu ze studentami z in-
nych uczelni? Jakie ich zdaniem kompetencje i postawy nabyli, a jakie powinni nabyć 
podczas trzech lat studiów licencjackich, jak i pięciu lat dla studentów II roku studiów 
magisterskich? Opinia studentów jest tym cenniejsza, iż dotyczy bezpośrednio tych, 
którzy za kilka lat rozpoczną bądź już rozpoczęli aktywność zawodową. Na podstawie 
ich przypadków oraz teraźniejszych opinii mogą opierać się proponowane rozwiązania 
dotyczące efektów kształcenia nabytych podczas studiów. Wyniki badań mogą okazać 
się również przydatne dla osób, które będą projektować programy studiów na podsta-
wie efektów kształcenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

11.2. Informacje o badaniach własnych

 Badania zostały przeprowadzone na grupie studentów kierunku zarządzanie na 
Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Próba badawcza liczyła 303 respondentów, z czego 196 osób to stu-
denci trzeciego roku studiów I stopnia (licencjackich), a 107 to studenci drugiego 
roku studiów II stopnia (magisterskich). Obydwie grupy badanych studiowały na 
ostatnim roku studiów danego stopnia, mają zatem najlepsze rozeznanie dotyczące 
wiedzy, umiejętności oraz postaw, jakie nabyli oraz powinni nabyć podczas danego 
etapu kształcenia. Szczegółowe informacje przedstawiono na Wykresie 1.

W y k r e s  1. Rozkład badanej próby według roku, stopnia, trybu oraz specjalności studiów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Zwrotność ankiet dla drugiego roku studiów wyniosła w przybliżeniu 28% (30 
uzupełnionych kwestionariuszy), natomiast dla trzeciego roku – około 17% (34 uzu-
pełnione ankiety). Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostyczne-
go, techniką ankiety internetowej, z wykorzystaniem oprogramowania LimeSurvey. 
Skorzystano z narzędzia kwestionariusza ankiety. Wszystkie materiały respondenci 
otrzymywali i odsyłali drogą elektroniczną.

Ankieta składała się z trzech części: części ogólnej oraz dwóch części szczegó-
łowych. Zawierała zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte. W części pierwszej 
ankiety pytania miały numerację A1, A2, A3 itd. W części drugiej ankiety: B1, B2, 
B3 itd., natomiast w części trzeciej: C1, C2, C3 itd. Numeracja ta oraz budowa kwe-
stionariusza dotyczyły obu grup respondentów. Szczegółowa konstrukcja ankiety 
przedstawiona została na Rysunku 1.

R y s u n e k  1. Konstrukcja ankiety

Źródło: opracowanie własne.
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11.3. Wyniki przeprowadzonych badań własnych dla części ogólnej 
ankiety

11.3.1. Analiza odpowiedzi udzielonych przez studentów trzeciego roku 
studiów I stopnia

Z badań wynika, że 57% studentów trzeciego roku studiów licencjackich słysza-
ło o Procesie Bolońskim. Jednak już zdecydowana większość – aż 78% – nie posiada 
wiedzy na temat Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (Wykres 2). 

W y k r e s  2. Odpowiedzi studentów trzeciego roku studiów I stopnia

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Kwestia związana z konkurencją na międzynarodowym rynku pracy z zagra-
nicznymi absolwentami kierunku zarządzanie dzieli respondentów. Prawie połowa 
z nich uważa, że nie będą oni w stanie konkurować na arenie międzynarodowej, 
tylko 32% twierdzi, że będzie to możliwe, a reszta nie udzieliła odpowiedzi. 

Problem związany z uzyskaniem podczas studiów, poza wiedzą teoretyczną, tak-
że umiejętności praktycznych również jest dyskusyjny wśród studentów. W wyra-
żanych opiniach w większości przeważają odpowiedzi negatywne („Nie”, „Raczej 
nie”), choć 38% studentów odpowiedziało, że nabyli zdolności praktyczne w trakcie 
trzyletniego okresu nauki. 

W istotnej kwestii dotyczącej suplementu do dyplomu ukończenia studiów, któ-
rego określony wygląd mógłby znacznie ułatwić porównanie kwalifikacji preten-
dentów do pracy, ankietowani w większości są jednogłośni. Badania wykazały, iż 
ponad 70% respondentów uważa, że ważnymi dla potencjalnych pracodawców in-
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formacjami są: zrealizowany program odbytych studiów, a także poziom uzyska-
nych kwalifikacji. Mniej ważne okazały się wykazy ocen, listy z podaną ilością go-
dzin przebytych wykładów i ćwiczeń oraz ewentualnych zajęć nadprogramowych. 

Z odpowiedzi respondentów będących na trzecim roku studiów wynika, że 94% 
z nich nie miało okazji studiować za granicą.

11.3.2. Analiza odpowiedzi udzielonych przez studentów drugiego roku 
studiów II stopnia

Druga grupa respondentów to studenci drugiego roku studiów magisterskich. Proces 
Boloński jest znany aż 76% ankietowanych, jednak o Europejskich i Krajowych 
Ramach Kwalifikacji słyszał tylko co piąty z nich (Wykres 3). 

W y k r e s  3. Odpowiedzi studentów drugiego roku studiów II stopnia

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Negatywną różnicę pomiędzy polskimi a zagranicznymi absolwentami zarzą-
dzania, która może utrudnić im konkurencję na międzynarodowym rynku pracy, 
dostrzega aż 58% studentów. Zdecydowana większość (66%) uważa, że nie nabyła 
wystarczającej ilości umiejętności praktycznych. Niewiele ponad 20% przyznaje, że 
oprócz wiedzy teoretycznej zdobyło także praktyczne podstawy. 

Dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich na suplemencie ich dyplo-
mu ważnymi informacjami są: zrealizowany program studiów – aż 76% odpowiedzi 
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– oraz poziom nabytych kwalifikacji – 85% wskazań. Wykaz zajęć z wyszczególnio-
nymi godzinami ich trwania, ocenami bądź ewentualnymi zajęciami dodatkowymi 
został wskazany tylko przez co czwartego respondenta. 

Uzyskany rozkład odpowiedzi dowodzi, że w czasie swojej edukacji na uniwersy-
tecie aż 91% przyszłych absolwentów zarządzania nie wyjechało studiować za granicę.

11.4. Wyniki przeprowadzonych badań własnych dla drugiej oraz trzeciej 
części ankiety

11.4.1. Analiza odpowiedzi udzielonych przez studentów trzeciego roku 
studiów I stopnia

W drugiej części ankiety badaniu poddane zostały efekty kształcenia nabyte przez 
studentów podczas studiów. Studenci mieli za zadanie określić zarówno stan swojej 
wiedzy, umiejętności, jak i postawy6, które nabyli podczas studiów – licencjackich 
dla studentów trzeciego roku studiów I stopnia oraz magisterskich dla studentów 
drugiego roku studiów II stopnia7. 

Z przedstawionej tabeli (Tabela 1) wynika, że studenci są przekonani, że mają 
wiedzę zaprezentowaną w pytaniach B1–B3.

Ta b e l a  1. Odpowiedzi na pytania B1–B3 skierowane do studentów trzeciego roku studiów  
I stopnia8 w zakresie wiedzy, jaką nabyli podczas studiów

Odpowiedzi respondentów

Pytanie Tak Raczej tak Trudno
powiedzieć

Raczej 
nie Nie Brak 

odpowiedzi

B1: Posiadam wiedzę teoretyczną 
z zakresu nauk o zarządzaniu dotyczącą 
istoty, prawidłowości i problemów 
funkcjonowania organizacji.

22% 65% 11% 3% 0% 0%

6 W środowisku naukowym istnieją rozbieżności co do stosowania określeń „postawa”, „kompe-
tencje”, „przygotowanie”. W niniejszym artykule użyto sformułowań „postawa” oraz „przygotowanie” 
zgodnie z zaleceniami Zespołu ds. opracowania efektów uczenia dla obszaru – nauki społeczne.

7 Efekty kształcenia, z których skorzystano w tworzeniu kwestionariusza ankiety, pochodzą z pracy 
Zespołu ds. opracowania efektów uczenia się dla obszaru – nauki społeczne, Efekty uczenia się w ob-
szarze nauk społecznych. Dobrano efekty kształcenia odpowiadające studiom na kierunku Zarządzanie 
z opisu efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych, Warszawa 12.03.2010; http://www.nauka.gov.
pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20100531_KRK_konferencja/201005_31_LO_nau-
ki_spoleczne.pdf (dostęp: 26.10.2010).

8 We wszystkich tabelach suma procentów może nie równać się 100%. Wynika to z niedokładności 
wynikającej z przybliżeń.
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B2: Posiadam wiedzę praktyczną 
z zakresu nauk o zarządzaniu dotyczącą 
istoty, prawidłowości i problemów 
funkcjonowania organizacji.

14% 27% 38% 22% 0% 0%

B3: Posiadam wiedzę na temat 
podstawowych funkcji zarządzania 
procesami w organizacjach o charakterze 
gospodarczym, administracyjnym lub 
bezpieczeństwa publicznego.

14% 49% 30% 8% 0% 0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

W pytaniach tych studenci przejawiają w większości pozytywny stosunek do 
faktu posiadania określonej w Tabeli 1 wiedzy, zaznaczając odpowiedź „Raczej 
tak”. W przypadku pytania B1 tę opcję wybrało aż 65% badanych, podczas gdy 
w pytaniu B3 – 49%. Co szczególnie może skłaniać do refleksji, to duże zróżnico-
wanie odpowiedzi respondentów na pytanie B2 związane z posiadaniem wiedzy 
praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu. Wyróżnić można sporo osób niezdecydo-
wanych (38%). Niepewność ta przypuszczalnie może się wiązać szczególnie z fak-
tem, iż na tym etapie studiowania wielu młodych ludzi nie miało jeszcze okazji do 
wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Kolejna grupa pytań dotyczyła posiadanych umiejętności, jakie studenci trze-
ciego roku nabyli podczas swojej edukacji w ciągu trzech lat studiów licencjackich. 
Pojawia się tendencja polegająca na większym niż do tej pory zróżnicowaniu odpo-
wiedzi.

Ta b e l a  2. Odpowiedzi na pytania B4–B8 skierowane do studentów trzeciego roku studiów  
I stopnia w zakresie umiejętności, jakie nabyli podczas studiów

Odpowiedzi respondentów

Pytanie Tak Raczej tak Trudno 
powiedzieć Raczej nie Nie Brak 

odpowiedzi

B4: Posiadam umiejętność 
rozpoznawania, diagnozowania 
i rozwiązywania problemów 
gospodarowania zasobami 
ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi 
i informacyjnymi.

11% 49% 32% 5% 0% 3%

B5: Posiadam umiejętność 
realizowania podstawowych 
funkcji zarządzania procesami 
w organizacjach o charakterze 
gospodarczym, administracyjnym lub 
bezpieczeństwa publicznego.

8% 32% 46% 8% 0% 5%
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B6: Posiadam umiejętność 
posługiwania się językiem obcym na 
poziomie biegłości B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy.

24% 22% 22% 16% 14% 3%

B7: Posiadam umiejętność 
posługiwania się specjalistycznym 
słownictwem w języku obcym 
z zakresu zarządzania.

5% 35% 19% 16% 19% 5%

B8: Posiadam umiejętność 
skutecznego komunikowania się, 
przekonywania oraz pracy w zespole.

35% 54% 6% 0% 0% 5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Respondenci w odniesieniu do nabytych umiejętności nie byli już tak jednomyśl-
ni, jak w części poświęconej posiadanej wiedzy (por. Tabela 1). Można zaobserwo-
wać różnorodność opinii, która towarzyszy młodym ludziom w ich ocenie własnego 
poziomu umiejętności, którymi posługują się na tym etapie życia. Przykładowo stu-
denci na pytanie o posiadany zasób specjalistycznego słownictwa biznesowego (py-
tanie B7) odpowiedzieli w 40% pozytywnie („Tak” lub „Raczej tak”), ale już 19% 
nie miało zdania, a 35% badanych sądzi, iż nie dysponuje wiedzą w tym zakresie.

Grupa pytań przedstawiona w Tabeli 3 sprawdzała subiektywne odczucia stu-
dentów odnoszące się do ich poziomu przygotowania do pełnienia różnego typu ról 
w życiu zawodowym, począwszy od zajmowania stanowisk eksperckich przez kie-
rownictwo średniego szczebla aż do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 
i studiów II stopnia.

Ta b e l a  3. Odpowiedzi na pytania B9–13 dla studentów trzeciego roku studiów I stopnia 
w zakresie stopnia ich przygotowania do wykonywania różnego typu działalności

Odpowiedzi respondentów

Pytanie Tak Raczej tak Trudno 
powiedzieć Raczej nie Nie Brak 

odpowiedzi

B9: Jestem przygotowany/a do 
podejmowania pracy w charakterze 
specjalisty organizacji i zarządzania.

0% 57% 32% 5% 0% 5%

B10: Jestem przygotowany/a do 
podejmowania pracy w charakterze 
menedżera/kierownika 
średniego szczebla zarządzania 
w przedsiębiorstwach.

8% 35% 35% 13% 3% 5%
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B11: Jestem przygotowany/a do 
podejmowania pracy w charakterze 
kierownika/dowódcy zespołu 
w strukturach bezpieczeństwa 
państwa.

3% 22% 32% 27% 8% 8%

B12: Jestem przygotowany/a do 
prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej.

24% 38% 24% 5% 5% 3%

B13: Jestem przygotowany/a do 
podjęcia studiów II stopnia. 57% 35% 5% 0% 0% 3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Przeważają odpowiedzi pozytywne („Tak”, „Raczej tak”), pokazujące, iż młodzi 
ludzie czują się gotowi pełnić tego typu role zawodowo-społeczne, jednak można 
zauważyć także wiele głosów wyrażających niepewność. Wynikać to może z wciąż 
małego doświadczenia w pracy zawodowej, czy wręcz jego braku. Studenci trzecie-
go roku często jeszcze nie pracowali, a ta część z nich, która miała doświadczenia 
w zawodzie, najczęściej nie zajmowała do tej pory stanowisk wymienionych w py-
taniach i dlatego trudno im dokonać oceny w tym zakresie.

Trzecia część ankiety odnosiła się do kwestii tego, jaką wiedzą, umiejętnościami 
i postawami studenci kierunku zarządzanie powinni się charakteryzować po ukoń-
czeniu danego etapu kształcenia w szkole wyższej. 

Pierwsza grupa pytań trzeciej części ankiety odnosiła się do wiedzy, jaką stu-
denci powinni posiadać po ukończeniu trzeciego roku studiów I stopnia na kierunku 
zarządzanie.

Ta b e l a  4. Odpowiedzi na pytania C1–C7 skierowane do studentów trzeciego roku studiów  
I stopnia dotyczące wiedzy, jaką powinni się charakteryzować

Odpowiedzi respondentów

Pytanie Tak Raczej tak Trudno 
powiedzieć Raczej nie Nie Brak 

odpowiedzi

C1: Wiedza o różnych rodzajach struktur 
i organizacji gospodarczych oraz ich 
elementach w wymiarze regionu lub 
w skali globalnej.

31% 44% 22% 0% 3% 0%

C2: Wiedza o relacjach między 
strukturami oraz organizacjami w skali 
krajowej i międzynarodowej.

36% 25% 20% 14% 3% 3%
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C3: Wiedza o rodzajach więzi 
społecznych (zawodowych, 
organizacyjnych, prawnych, 
ekonomicznych) i prawidłowościach 
nimi rządzących.

33% 31% 22% 11% 3% 0%

C4: Wiedza o metodach i narzędziach 
pozwalających opisywać struktury, 
organizacje oraz procesy w nich 
i między nimi zachodzące.

33% 50% 11% 6% 0% 0%

C5: Wiedza o normach i regulacjach 
organizujących struktury i organizacje. 39% 33% 22% 5% 0% 0%

C6: Wiedza o procesach zmian struktur 
i organizacji. 36% 31% 17% 17% 0% 0%

C7: Wiedza o poglądach i ich 
historycznej ewolucji na temat struktur 
i organizacji oraz rodzajach więzi 
między nimi.

20% 42% 14% 17% 8% 0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Najczęściej padającymi odpowiedziami były „Tak” oraz „Raczej tak”. Oznacza 
to, iż studenci uważają, że wiedza wyszczególniona w podanych efektach kształce-
nia powinna zostać przekazana i nabyta przez studentów w trakcie trwania kształce-
nia na poziomie I stopnia studiów. Co ciekawe, pojawiły się także odpowiedzi nega-
tywne, jak na przykład w pytaniu C6 czy C7, gdzie aż 17% badanych zdecydowało, 
że raczej nie jest konieczne posiadanie wiedzy z zakresu procesów zmian struktur 
i organizacji czy poglądów i ich historycznej ewolucji na temat struktur, organizacji, 
rodzajów więzi między nimi. 

Następna partia pytań odnosiła się do konkretnych umiejętności, wyróżniających 
studentów kończących I stopień studiów.

Ta b e l a  5. Odpowiedzi na pytania C8–C16 skierowane do studentów trzeciego roku studiów  
I stopnia dotyczące umiejętności, jakimi powinni się oni charakteryzować

Odpowiedzi respondentów

Pytanie Tak Raczej tak Trudno 
powiedzieć Raczej nie Nie Brak 

odpowiedzi

C8: Umiejętność dostrzegania, 
obserwowania i interpretowania 
zjawisk ekonomicznych.

47% 42% 11% 0% 0% 0%
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C9: Umiejętność wykorzystywania 
podstawowej wiedzy teoretycznej 
do opisu, pozyskiwania danych 
i analizowania zjawisk oraz procesów 
gospodarczych.

44% 42% 11% 3% 0% 0%

C10: Umiejętność analizowania 
przyczyn i przebiegu zjawisk oraz 
procesów gospodarczych.

45% 39% 14% 3% 0% 0%

C11: Umiejętność prognozowania 
procesów i zjawisk gospodarczych. 25% 31% 31% 8% 0% 6%

C12: Umiejętność posługiwania się 
systemami normatywnymi. 20% 31% 28% 17% 3% 3%

C13: Umiejętność wykorzystywania 
zdobytej wiedzy w praktycznym 
działaniu.

36% 31% 28% 3% 0% 3%

C14: Umiejętność analizowania 
proponowanych rozwiązań 
problemów ekonomicznych 
i uczestniczenia w podejmowaniu 
rozstrzygnięć w tym zakresie.

25% 44% 25% 6% 0% 0%

C15: Umiejętność przewidywania 
ludzkich zachowań, analizowania ich 
motywów oraz ich ekonomicznych 
konsekwencji.

39% 47% 6% 8% 0% 0%

C16: Umiejętność efektywnego 
wykorzystywania środków w celu 
wykonania typowych zadań 
zawodowych w danej dyscyplinie.

31% 33% 28% 6% 0% 3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Należy uznać, iż w kolejnej grupie pytań przeważają odpowiedzi „Tak” oraz 
„Raczej tak”. Trzeba jednak zwrócić uwagę na pokaźny odsetek tych, którzy wy-
razili swoje niezdecydowanie w kwestii tego, czy dane umiejętności powinny być 
przekazywane oraz nabywane przez studentów podczas ich studiów. Aż 31% ankie-
towanych stwierdziło, że trudno jest powiedzieć, czy taka umiejętność jak progno-
zowanie procesów i zjawisk gospodarczych jest konieczna. 

Kolejny zestaw pytań dotyczył postaw, jakie zdaniem studentów powinny być 
kształcone czy też wzmacniane wśród młodych ludzi podczas studiów.
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Ta b e l a  6. Odpowiedzi na pytania C17–C23 skierowane do studentów trzeciego roku 
zarządzania studiów I stopnia dotyczące kompetencji, jakimi powinni się charakteryzować

Odpowiedzi respondentów

Pytanie Tak Raczej tak Trudno 
powiedzieć Raczej nie Nie Brak 

odpowiedzi

C17: Kompetencje niezbędne do 
aktywnego uczestniczenia w zespołach 
i organizacjach.

56% 30% 9% 3% 0% 3%

C18: Kompetencje niezbędne 
do uczestniczenia w budowaniu 
projektów gospodarczych, 
korzystania ze znajomości aspektów 
ekonomicznych tej działalności oraz 
przewidywania jej skutków.

41% 27% 27% 3% 0% 3%

C19: Kompetencje niezbędne do 
komunikowania się z otoczeniem 
i przekazywania podstawowej wiedzy 
na temat działalności gospodarczej.

41% 50% 6% 0% 0% 3%

C20: Przygotowanie do pracy 
w instytucjach publicznych, 
organizacjach gospodarczych, 
prywatnych, non profit i na własny 
rachunek.

44% 41% 9% 3% 0% 3%

C21: Uzupełnianie i doskonalenie 
nabytej wiedzy oraz umiejętności. 59% 26% 9% 0% 0% 6%

C22: Zachowanie się w sposób 
profesjonalny i etyczny. 62% 35% 0% 0% 0% 3%

C23: Ponoszenie odpowiedzialności 
za powierzone zadania. 59% 29% 6% 0% 0% 6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

W przeciwieństwie do pytań dotyczących wiedzy czy umiejętności na te pytania 
negatywnie odpowiedziała znacznie mniejsza liczba respondentów. Przeważającymi 
odpowiedziami były: „Tak” oraz „Raczej tak”. 

Należy jeszcze dodać, że wyniki odpowiedzi na pytanie: „Z jaką częstotliwoś-
cią uczestniczysz w zajęciach na uczelni?” przedstawiają się następująco: 41% za-
wsze uczestniczy, 38% bardzo często, 15% ankietowanych często, 6% stwierdziło, 
że rzadko, natomiast żaden z badanych nie zaznaczył opcji „Bardzo rzadko” albo 
wstrzymał się od udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi.
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11.4.2. Analiza odpowiedzi udzielonych przez studentów drugiego roku 
studiów II stopnia

W drugiej części ankiety skierowanej do studentów drugiego roku II stopnia pojawi-
ły się pytania dotyczące efektów kształcenia, które w opinii respondentów zostały 
przez nich nabyte podczas studiów. 

Pierwsza część pytań odnosiła się do wiedzy, jaką dysponuje ta grupa studentów.

Ta b e l a  6. Odpowiedzi na pytania B1–B3 skierowane do studentów drugiego roku zarządzania 
studiów I stopnia w zakresie wiedzy, jaką nabyli podczas studiów

Odpowiedzi respondentów

Pytanie Tak Raczej tak Trudno 
powiedzieć

Raczej 
nie Nie Brak 

odpowiedzi

B1: Posiadam wiedzę teoretyczną 
z zakresu nauk o zarządzaniu 
dotyczącą istoty, prawidłowości 
i problemów funkcjonowania 
organizacji oraz sposobów 
skutecznego i efektywnego 
rozwiązywania tych problemów.

31% 56% 9% 0% 0% 3%

B2: Posiadam wiedzę praktyczną 
z zakresu nauk o zarządzaniu 
dotyczącą istoty, prawidłowości 
i problemów funkcjonowania 
organizacji oraz sposobów 
skutecznego i efektywnego 
rozwiązywania tych problemów.

19% 16% 25% 25% 13% 3%

B3: Posiadam wiedzę na temat 
organizowania pracy zespołowej 
i kierowania zespołami.

41% 41% 13% 6% 0% 0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Zarówno pytanie B1, jak i B3 uzyskały ponad 80% odpowiedzi pozytywnych („Tak” 
albo „Raczej tak”). Znacznie mniejszy odsetek ankietowanych opowiedział się za pozo-
stałymi opcjami. Interesująco rysują się odpowiedzi na pytanie B2: „Posiadam wiedzę 
praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów 
funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania 
tych problemów”. Zdania badanych są bardzo podzielone: 35% respondentów zazna-
czyło odpowiedź pozytywną („Tak”, „Raczej tak”), 38% negatywną („Nie”, „Raczej 
nie”), natomiast 25% nie miało zdania, a 3% nie zaznaczyło żadnej opcji.
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Kolejna grupa pytań zwraca uwagę na umiejętności, które nabywa się podczas 
studiów drugiego stopnia. Ten fragment ankiety ukazuje spore zróżnicowanie udzie-
lanych odpowiedzi.

Ta b e l a  7. Odpowiedzi na pytania B4–B7 skierowane do studentów drugiego roku zarządzania 
studiów II stopnia w zakresie umiejętności, jakie nabyli podczas studiów

Odpowiedzi respondentów

Pytanie Tak Raczej tak Trudno 
powiedzieć Raczej nie Nie Brak 

odpowiedzi

B4: Posiadam umiejętność krytycznej 
analizy, interpretacji, oceny zjawisk 
i procesów.

28% 22% 25% 19% 6% 0%

B5: Posiadam umiejętność 
przygotowania oraz podejmowania 
decyzji zarządczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem decyzji 
strategicznych.

19% 22% 28% 16% 9% 6%

B6: Posiadam umiejętność 
organizowania pracy zespołowej 
i kierowania zespołami.

34% 41% 13% 13% 0% 0%

B7: Posiadam umiejętność 
skutecznego komunikowania się, 
negocjowania i przekonywania.

31% 50% 16% 3% 0% 0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Częściej zaznaczano opcje „Tak” albo „Raczej tak”, jednak różnica procentowa 
między odsetkiem udzielonych odpowiedzi pozytywnych nad negatywnymi nie jest 
tak duża, jak występowała w innych grupach pytań. Wyjątek stanowi tutaj respons 
na efekt kształcenia zawarty w pytaniu B7, gdzie aż 81% ankietowanych stwierdziło, 
że posiada umiejętność skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekony-
wania. Zaledwie 3% nie czuje się pewnie w tym aspekcie relacji międzyludzkich, 
a 16% nie ma zdania.

Następne pytania dotyczyły postaw reprezentowanych przez studentów drugiego 
roku studiów II stopnia.
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Ta b e l a  8. Odpowiedzi na pytania B8–B12 skierowane do studentów drugiego roku 
zarządzania studiów II stopnia w zakresie stopnia ich przygotowania do wykonywania  

różnego typu działalności

Odpowiedzi respondentów

Pytanie Tak Raczej tak Trudno 
powiedzieć Raczej nie Nie Brak 

odpowiedzi

B8: Jestem przygotowany/a do 
podjęcia pracy na stanowiskach 
specjalistycznych w systemie 
zarządzania.

25% 25% 22% 22% 6% 0%

B9: Jestem przygotowany/a do 
podjęcia pracy w charakterze 
menedżera średniego i wyższego 
szczebla zarządzania.

16% 28% 22% 13% 16% 6%

B10: Jestem przygotowany/a do 
podjęcia pracy w charakterze doradcy 
i konsultanta w organizacjach 
o charakterze gospodarczym lub 
publicznym.

16% 37% 16% 25% 6% 0%

B11: Jestem przygotowany do 
podjęcia własnej działalności 
gospodarczej.

25% 34% 6% 13% 22% 0%

B12: Jestem przygotowany do 
podjęcia studiów III stopnia. 34% 25% 16% 16% 3% 6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Również w tej grupie pytań obserwujemy duże zróżnicowanie udzielanych od-
powiedzi, z niewielką przewagą zaznaczonych opcji „Tak” i „Raczej tak”. Jednak 
należy zwrócić szczególną uwagę na odsetek odpowiedzi „Nie” oraz „Raczej nie”. 
Przykładowo w pytaniu B11 aż 35% ankietowanych uważa, że nie są przygotowani 
do założenia własnej działalności gospodarczej. Ten wynik jest zaskakujący, zwa-
żywszy na fakt, że odpowiedzi udzielały osoby, które kończyły studia ukierunko-
wane w ogromnej mierze na zarządzanie przedsiębiorstwem nie tylko w roli pra-
cownika najemnego, ale także we własnym imieniu i na własny rachunek. Liczba 
negatywnych odpowiedzi udzielonych w poprzednich trzech pytaniach jest już bar-
dziej zrozumiała, jako że część studentów w dalszym ciągu nie miała styczności 
z zawodami, o których mowa w pytaniach B8–B10. Sporo badanych nie uważa tak-
że, aby byli oni przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.

Kolejna grupa pytań zawiera się w trzeciej, ostatniej części ankiety. Pytania te 
dotyczą wiedzy, jaką studenci, w swojej opinii, powinni nabyć podczas studiów 
drugiego stopnia. Jak można łatwo zauważyć, wyszczególnione efekty kształcenia 
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są takie same jak w przypadku studiów I stopnia, jednak wiedza tych studentów 
powinna się charakteryzować większym poziomem szczegółowości w stosunku do 
absolwentów studiów I stopnia.

Ta b e l a  9. Odpowiedzi na pytania C1–C7, skierowane do studentów drugiego roku 
zarządzania studiów II stopnia dotyczące wiedzy, jaką powinni się charakteryzować

Odpowiedzi respondentów

Pytanie Tak Raczej tak Trudno 
powiedzieć Raczej nie Nie Brak 

odpowiedzi

C1: Wiedza (szersza i pogłębiona 
w stosunku do studiów I stopnia) 
o różnych rodzajach struktur 
i organizacji gospodarczych oraz ich 
elementach w wymiarze regionu lub 
w skali globalnej.

34% 34% 16% 9% 6% 0%

C2: Wiedza (szersza i pogłębiona 
w stosunku do studiów I stopnia) 
o relacjach między strukturami oraz 
organizacjami.

34% 44% 6% 6% 6% 3%

C3: Wiedza (szersza i pogłębiona 
w stosunku do studiów I stopnia) 
o rodzajach więzi społecznych 
(zawodowych, organizacyjnych, 
prawnych, ekonomicznych) 
i prawidłowościach rządzących nimi.

41% 28% 9% 13% 6% 3%

C4: Wiedza (szersza i pogłębiona 
w stosunku do studiów I stopnia) 
o metodach i narzędziach 
pozwalających opisywać struktury, 
organizacje oraz procesy w nich 
i między nimi zachodzące.

28% 41% 9% 13% 3% 6%

C5: Wiedza (szersza i pogłębiona 
w stosunku do studiów 
I stopnia) o normach i regulacjach 
organizujących struktury 
i organizacje.

25% 50% 16% 6% 3% 0%

C6: Wiedza (szersza i pogłębiona 
w stosunku do studiów I stopnia) 
o procesach zmian struktur 
i organizacji.

22% 47% 9% 9% 6% 6%
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C7: Wiedza (szersza i pogłębiona 
w stosunku do studiów I stopnia) 
o poglądach i ich historycznej 
ewolucji na temat struktur 
i organizacji oraz rodzajach więzi 
między nimi.

16% 16% 25% 28% 13% 3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

W tej grupie pytań odpowiedzi kształtują się w kierunku sugerującym sporą 
dozę optymizmu ze strony studentów drugiego roku. W odpowiedziach C1–C6 za 
każdym razem opcję „Tak” albo „Raczej tak” łącznie zaznaczyło ponad 60% an-
kietowanych. Znacznie mniejszy odsetek badanych udzielił odpowiedzi negatywnej 
lub wyrażającej brak zdania w danej kwestii. Szczególną uwagę zwracają wyniki 
pytania C7 – 32% ankietowanych uważa, że studenci powinni zdobywać wiedzę na 
temat poglądów i ich historycznej ewolucji na temat struktur i organizacji oraz ro-
dzajów więzi między nimi. Aż 41% jest przeciwnego zdania; 25% zaznaczyło opcję 
„Trudno powiedzieć”, a 3% nie wyraziło swej opinii.

Kolejna grupa odpowiedzi respondentów odnosi się do umiejętności, jakie stu-
denci powinni nabyć podczas studiów II stopnia.

Ta b e l a  10. Odpowiedzi na pytania C8–C20 skierowane do studentów drugiego roku 
zarządzania studiów II stopnia dotyczące umiejętności, jakimi powinni się charakteryzować

Odpowiedzi respondentów

Pytanie Tak Raczej tak Trudno 
powiedzieć Raczej nie Nie Brak 

odpowiedzi

C8: Umiejętność (pogłębiona 
w stosunku do studiów I stopnia) 
dostrzegania, obserwowania 
i interpretowania zjawisk 
ekonomicznych.

43% 37% 7% 10% 0% 3%

C9: Umiejętność wyjaśniania 
wzajemnych relacji między 
zjawiskami ekonomicznymi.

40% 27% 20% 10% 0% 3%

C10: Umiejętność wykorzystania 
podstawowej wiedzy teoretycznej 
do opisu, pozyskiwania danych 
i analizowania zjawisk i procesów 
gospodarczych.

33% 50% 7% 7% 0% 3%

C11: Umiejętność formułowania 
własnych opinii na temat zjawisk 
i procesów gospodarczych.

60% 23% 10% 3% 0% 3%
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C12: Umiejętność stawiania 
prostych hipotez badawczych i ich 
weryfikowania.

67% 30% 0% 3% 0% 0%

C13: Umiejętność prognozowania, 
przewidywania i modelowania 
złożonych procesów i zjawisk 
gospodarczych z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod, narzędzi.

33% 23% 17% 20% 7% 0%

C14: Umiejętność posługiwania się 
systemami normatywnymi. 30% 30% 23% 7% 7% 3%

C15: Umiejętność wykorzystywania 
zdobytej wiedzy w praktycznym 
działaniu.

57% 33% 10% 0% 0% 0%

C16: Umiejętność dokonania 
krytycznej analizy skuteczności 
i przydatności zdobytej wiedzy 
w praktycznym działaniu.

57% 27% 10% 0% 3% 3%

C17: Umiejętność samodzielnego 
proponowania rozwiązania problemu 
ekonomicznego i podejmowania 
rozstrzygnięć.

37% 30% 23% 7% 3% 0%

C18: Umiejętność przewidywania 
ludzkich zachowań, analizowania ich 
motywów oraz ich ekonomicznych 
konsekwencji.

47% 30% 10% 7% 3% 3%

C19: Umiejętność wpływania na 
ludzkie zachowania. 53% 27% 20% 0% 0% 0%

C20: Umiejętność dobierania środków 
i metod pracy w celu efektywnego 
wykonania zadań zawodowych.

47% 27% 17% 7% 0% 3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Te efekty kształcenia cieszą się wyraźną aprobatą ze strony młodych ludzi, po-
nieważ we wszystkich pytaniach (C8–C14) tej kategorii zdecydowana większość 
wyraziła opinię, iż wymienione umiejętności są ważne z ich punktu widzenia. 
Odpowiedzi „Nie” udzieliło 7% badanych zaledwie w dwóch pytaniach, C13 oraz 
C14, a 3% w pytaniach C16–C18. Odsetek tych, którzy zaznaczyli opcję „Raczej 
nie” albo „Trudno powiedzieć”, był większy, jednak w dalszym ciągu znacznie 
mniejszy w stosunku do liczby udzielonych odpowiedzi pozytywnych. Wynika 
z tego, że badani studenci drugiego roku studiów II stopnia bardzo wysoko cenią 
sobie wymienione umiejętności, zaliczane do efektów kształcenia, które powinno 
się przekazywać w trakcie studiów.
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Ostatnia wyszczególniona grupa pytań dotyczących kompetencji społecznych 
w przeważającej mierze odnosi się do tego, jakie postawy powinni nabyć studenci 
podczas studiów II stopnia na kierunku zarządzanie.

Ta b e l a  11. Odpowiedzi na pytania C21–C32, skierowane do studentów drugiego roku 
zarządzania studiów II stopnia dotyczące kompetencji, jakimi powinni się charakteryzować

Odpowiedzi respondentów

Pytanie Tak Raczej tak Trudno 
powiedzieć Raczej nie Nie Brak 

odpowiedzi

C21: Kompetencje niezbędne 
do kierowania zespołami 
i przedsięwzięciami.

70% 20% 7% 3% 0% 0%

C22: Kompetencje niezbędne do 
korzystania z technik negocjacyjnych. 50% 33% 13% 3% 0% 0%

C23: Kompetencje niezbędne do 
uczestniczenia w budowaniu projektów 
gospodarczych, korzystania ze 
znajomości aspektów ekonomicznych 
tej działalności i przewidywania jej 
skutków.

27% 40% 20% 7% 0% 7%

C24: Ponoszenie odpowiedzialności za 
swoją działalność. 60% 37% 3% 0% 0% 0%

C25: Kompetencje niezbędne do 
komunikowania się z otoczeniem, 
w tym z osobami niebędącymi 
specjalistami.

60% 30% 3% 3% 0% 3%

C26: Umiejętność przekazywania 
i bronienia swoich poglądów. 73% 23% 3% 0% 0% 0%

C27: Umiejętność wypowiadania się 
w ważnych sprawach gospodarczych. 40% 50% 10% 0% 0% 0%

C28: Kompetencje niezbędne do 
tworzenia instytucji publicznych, 
organizacji gospodarczych, a także 
non profit.

27% 33% 30% 7% 3% 0%

C29: Przygotowanie do podejmowania 
samodzielnej działalności 
gospodarczej.

50% 30% 10% 7% 0% 3%

C30: Samodzielne i krytyczne 
uzupełnianie wiedzy i umiejętności. 53% 43% 3% 0% 0% 0%
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C31: Zachowanie się w sposób 
profesjonalny i etyczny oraz aktywne 
propagowanie takich postaw.

67% 23% 3% 3% 0% 3%

C32: Odpowiedzialne projektowanie 
i wykonywanie zadań zawodowych. 63% 23% 10% 0% 0% 3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Widać tu podobną do wcześniejszej tendencję. Duży odsetek ankietowanych 
zgadza się z poglądem, iż wymienione postawy powinny być nabyte podczas pro-
cesu kształcenia. Bywa, iż tak jak w przypadku wyników dla pytania C24, aż 97% 
ankietowanych zaznaczyło opcje „Tak” oraz „Raczej tak”. 

Staje się oczywiste, iż młodzi ludzie wysoko cenią sobie efekty kształcenia wy-
mienione w tym fragmencie ankiety. Ciekawe mogą się okazać wyniki pytania C28, 
w których aż 30% badanych wyraziło swe niezdecydowanie poprzez odpowiedź 
„Trudno powiedzieć”. Pytanie to traktuje bowiem o posiadaniu kompetencji, które 
stają się przydatne podczas tworzenia instytucji bądź organizacji o różnej formie 
formalnoprawnej. Tak wysoki odsetek odpowiedzi świadczących o niezdecydowa-
niu może zatem wynikać z wciąż małego doświadczenia, jakim charakteryzuje się 
próba badawcza.

Należałoby dodać, że wyniki odpowiedzi na pytanie: „Z jaką częstotliwością 
uczestniczysz w zajęciach na uczelni?” kształtują się następująco: 57% responden-
tów (studentów drugiego roku studiów II stopnia) zawsze uczestniczy, 33% bardzo 
często, 7% często, 3% stwierdziło, że rzadko, natomiast żaden z ankietowanych nie 
zaznaczył opcji „Bardzo rzadko” albo wstrzymał się od udzielenia jakiejkolwiek 
odpowiedzi.

11.5. Wnioski i podsumowanie 

Wnioski z przeprowadzonych badań przedstawione są w układzie odpowiadającym 
konstrukcji ankiety, odnoszą się więc do trzech części kwestionariusza.
I część ankiety:

1.  Ogólna część ankiety pokazuje, że większość studentów (trzeciego roku stu-
diów licencjackich oraz drugiego roku studiów magisterskich) nie posiada-
ła informacji na temat Krajowych Ram Kwalifikacji. Znajomość zagadnień 
związanych z Procesem Bolońskim jest znacznie wyższa. 

2.  Studenci po trzyletnim toku nauczania przejawiają większy optymizm przy 
pytaniu dotyczącym możliwości znalezienia pracy na rynku międzynarodo-
wym. Widoczna jest tendencja spadkowa tego nastawienia w przypadku star-
szego rocznika. 

3.  Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji opartych na Europejskich 
Ramach Kwalifikacji znacznie ułatwiłoby studentom, uczelniom oraz przy-
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szłym pracodawcom porównywanie efektów kształcenia. Kwestia ta została 
poruszona w pytaniu dotyczącym suplementu dyplomu ukończenia studiów. 
Okazuje się, iż większość studentów uważa, że to właśnie poziom nabytych 
kwalifikacji jako pierwszy powinien zostać odnotowany i brany pod uwagę 
przy porównywaniu absolwentów kierunku zarządzanie. 

4.  Niezwykle wysoki odsetek, 90–95%, studentów zarządzania nie korzysta 
z możliwości wyjazdów na stypendia na inne uniwersytety w krajach euro-
pejskich. Należy wiązać nadzieję na poprawę tego stanu rzeczy po wprowa-
dzeniu Krajowych Ram Kwalifikacji, co w znaczący sposób będzie mogło 
wpływać na zwiększenie mobilności studentów.

II część ankiety:
1.  Studenci zarówno trzeciego, jak i drugiego roku zarządzania (odpowiednio 

studiów I i II stopnia) wyrażają przekonanie, że posiadają wiedzę teoretyczną 
z zakresu nauk o zarządzaniu oraz wiedzę na temat podstawowych funkcji 
zarządzania procesami w organizacjach. W przypadku posiadania wiedzy 
praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu zarówno respondenci z drugiego, 
jak i z trzeciego roku studiów wykazują podobne zróżnicowanie w udziela-
nych odpowiedziach. 

2.  Obydwie grupy respondentów wysoko oceniają własne umiejętności zwią-
zane z szeroko pojętą komunikacją interpersonalną, twierdząc, że potrafią 
skutecznie się komunikować, przekonywać innych, a także pracować w ze-
społach. 

3.  Studenci trzeciego oraz drugiego roku stosunkowo optymistycznie podcho-
dzą do kwestii ich przygotowania do podjęcia pracy na specjalistycznym sta-
nowisku.

III część ankiety:
1.  Zdaniem przeważającej liczby ankietowanych podane przykłady efektów 

kształcenia, a dokładnie wiedzy, jaką studenci powinni nabyć podczas stu-
diów, należy traktować jako ważny element kształcenia bez względu na sto-
pień studiów.

2.  Podane przykładowe umiejętności oraz kompetencje, jakie powinni nabyć 
studenci podczas studiów, podobnie jak w przypadku wiedzy, cieszyły się 
uznaniem ze strony respondentów, co zostało wyrażone sporym odsetkiem 
udzielonych odpowiedzi „Tak” lub „Raczej tak”.

Zdanie młodych ludzi w zakresie nabywania efektów kształcenia (wiedzy, umie-
jętności i postaw) stanowi ważny obraz obecnej sytuacji nie tylko z punktu widze-
nia bieżącego stanu rzeczy (tego jak jest), ale przede wszystkim z punktu widzenia 
wybiegającego w przyszłość (jak powinno być). Z tego względu warto zapoznawać 
się z opiniami studentów, którzy z własnej perspektywy mają możliwość dokonać, 
nieraz bardzo trafnej, oceny odbytych studiów. 

Kontynuowanie analogicznych badań wśród studentów innych kierunków wyda-
je się więc celowe. W ten sposób szereg działań, jak na przykład projektowanie no-
wych programów studiów opartych na efektach kształcenia, będzie miało charakter 
bardziej kompleksowy oraz uwzględniający wielość perspektyw, z których można 
spoglądać na kwestię jakości kształcenia w szkole wyższej.
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The learning outcomes from the perspective of Management students

Key words: learning outcomes, standards, European and National Frameworks for Qualifications

This article presents the findings of research carried out on a group of UJ Management students 
who are in the third year of the bachelor program (undergraduate education) and in the second year 
of the master program (postgraduate education). The study was aimed at recognizing the students’ 
opinion about the learning outcomes in the Management course of study, which they have already 
acquired or should acquire during the process of learning.


