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STRESZCZENIE/SUMMARY 

Niniejszy Raport końcowy powstał w wyniku realizacji badania ewaluacyjnego  

pt. "Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na 

rynku pracy". Badanie prowadzone było w okresie od stycznia do kwietnia 2014 roku na 

zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).  

Celem nadrzędnym badania było wypracowanie listy rekomendowanych kompetencji, 

kwalifikacji i efektów kształcenia oraz obszarów i kierunków kształcenia istotnych z punktu 

widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.  

Cele szczegółowe badania obejmowały:  

 określenie kwalifikacji i efektów kształcenia, które (przede wszystkim z punktu widzenia 

pracodawców oraz uczelni) pozwalają na zwiększenie szans absolwentów na znalezienie 

zatrudnienia po zakończeniu kształcenia; 

 określenie obszarów kształcenia i kierunków studiów, które w największym stopniu 

zapewniają uzyskanie kompetencji zwiększających szanse na zatrudnienie; 

 określenie form współpracy pracodawców i uczelni mających na celu lepsze 

przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz lepsze dostosowanie 

kształcenia do potrzeb gospodarki i społeczeństwa; 

 określenie tych branż i sektorów gospodarki, na które będzie największe 

zapotrzebowanie na rynku pracy, w kontekście zachodzących zmian gospodarczych oraz 

społecznych. 

Analizy przeprowadzone w ramach badania zostaną wykorzystane w procesie programowania 

wsparcia udzielanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Zakres przedmiotowy badania 

Badaniem objęte zostały kompetencje kluczowe, efekty kształcenia, obszary i kierunki 

studiów w kontekście sytuacji na rynku pracy dotyczącej zatrudniania studentów  

i absolwentów w chwili obecnej i w perspektywie najbliższych 7 lat. Szczególnie uwzględnione 

zostały oczekiwania i potrzeby pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów oraz oferta 

edukacyjna uczelni i poziom dostosowania systemu kształcenia do wymagań rynku. 

Zakres podmiotowy badania  

Badaniem objęci zostali przede wszystkim potencjalni pracodawcy (pod kątem pożądanych 

przez nich kompetencji przyszłych pracowników), reprezentujący wszystkie działy gospodarki 

narodowej. Badaniu podlegały także różne typy uczelni, głównie pod kątem współpracy  

z pracodawcami i monitorowania losów absolwentów, a także dostosowywania programów 

kształcenia i sposobów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ponadto badaniem objęto również 

studentów i absolwentów szkół wyższych, a także ekspertów rynku pracy posiadających 

horyzontalną wiedzę w przedmiocie badania. 
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Zakres terytorialny badania  

Badanie było realizowane na terenie całego kraju. Uwzględniona została specyfika 

poszczególnych regionów, wynikająca z rozmieszczenia ośrodków akademickich i ich interakcji 

z lokalnym rynkiem pracy oraz tendencje wynikające ze strategii inteligentnych specjalizacji 

poszczególnych regionów.  

Kwalifikacje i efekty kształcenia, które pozwalają na zwiększenie szans absolwentów na 

znalezienie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia 

W celu określenia kwalifikacji i efektów kształcenia, pozwalających na zwiększenie szans 

absolwentów na znalezienie pracy, koniecznym było odwołanie się w badaniach do kluczowego 

zagadnienia, jakim okazały się kompetencje. W badaniu przyjęto założenie, że w toku kariery 

zawodowej należy być przygotowanym na wielokrotne powroty do systemu edukacji w celu 

wzbogacenia lub potwierdzenia posiadania określonych kompetencji. Z tej perspektywy, 

kluczowe było zbadanie tego, czego potrzebują wszystkie osoby i czy są to kompetencje 

niezbędne do rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej  

i zatrudnienia oraz potrzeby samorealizacji, uczenia się przez całe życie. W sytuacji 

prowadzonego badania związane było to z uzyskaniem określonych efektów kształcenia 

właściwych dla danego wykształcenia oraz ich potwierdzenia np. w postaci dyplomu, co 

prowadzi do posiadania określonych kwalifikacji. 

Większość respondentów badania świadoma była tej sytuacji i wyrażała przekonanie, że 

kompetencje, które będą w najbliższym czasie faworyzować uczestnika rynku pracy - to 

kompetencje przydatne w warunkach dużej dynamiki zmian i podwyższonego ryzyka.  

W tych okolicznościach nie zaskakuje, że kompetencje zawodowe nie są już na dzisiejszym 

rynku pracy wystarczającym kryterium oceny pracownika przez pracodawcę. 

Zidentyfikowany w badaniu typowy mechanizm zatrudniania absolwenta przedstawia się 

następująco: 

 pracodawcy poszukują pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach 

zawodowych, zgodnie ze swoimi potrzebami, kierunkiem działalności, wymogami 

prawnymi, itp. – tylko na tym etapie kompetencje i kwalifikacje zawodowe są decydujące 

(do tego minimum zaliczają się też takie ogólne kompetencje „twarde” jak: znajomość 

języków obcych, umiejętność tworzenia stron internetowych, umiejętność obsługiwania 

specjalistycznych programów); 

 o ostatecznym zatrudnieniu decydują jednak przede wszystkim wskazane w raporcie 

kompetencje „miękkie”, tj.:  

 szereg kompetencji kognitywnych (zdolności analityczne, heurystyczne, 

pomysłowość, myślenie krytyczne),  

 kompetencje interpersonalne (w tym: komunikacyjne i medialne, a także związane  

z umiejętnością kreacji zespołowej, pracy w zespołach, przede wszystkim 

interdyscyplinarnych),  

 kompetencje samoorganizacyjne (praca metodą projektu, terminowa realizacja 

zadań, samodzielność w decyzjach, odporność na stres, samoorganizacja pracy, 

elastyczne reagowanie na zmiany). 
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W tym sensie kompetencje zawodowe są dla zatrudnienia warunkiem koniecznym, ale 

niewystarczającym. Osobno, w zakresie każdego z obszarów kształcenia, większe szanse na 

zatrudnienie będą mieli absolwenci o zadowalających pracodawcę kompetencjach zawodowych, 

jednak wyposażeni dodatkowo w najważniejsze dla danego obszaru kompetencje „miękkie”. 

Równocześnie w badaniu stwierdzono, że w zakresie tych właśnie kompetencji występują 

największe luki. Ich uzupełnienie interpretować należy jako najbardziej pożądany efekt 

kształcenia. Lista najważniejszych kompetencji dla każdego obszaru kształcenia oraz 

największych luk kompetencyjnych (najbardziej pożądanych efektów kształcenia) została ujęta 

w raporcie w tabeli 27 (rozdział 3.4. Kompetencje kluczowe wg obszarów kształcenia). Ocena 

tych luk z perspektywy różnych podmiotów (studentów, absolwentów, przedstawicieli uczelni  

i pracodawców) przedstawiona została w tabeli 29 (rozdział 3.5. Najważniejsze efekty 

kształcenia). 

Niezależnie od sformułowania listy szczegółowych kompetencji oraz efektów kształcenia, 

wskazać można kilka generalnych warunków kształcenia, mogących być przedmiotem 

interwencji w kontekście zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie: 

 Pracodawcy, jak i przedstawiciele uczelni oceniają, że kształcenie na uczelniach  

w niewystarczającym stopniu uwzględnia praktyczne aspekty kierunków 

kształcenia. Wielu absolwentów nie widzi ciągłości między tym, czego nauczyli się na 

studiach a pracą zawodową. Z perspektywy pracodawców oznacza to dłuższy okres 

przyuczania absolwenta do pracy, czyli mniejszą efektywność zatrudnienia absolwenta 

w porównaniu z pracownikiem posiadającym doświadczenie. W związku z tym 

konieczne jest m.in.: zwiększenie liczby zajęć praktycznych i praktyk; w większym 

stopniu powinny być stosowane aktywne formy nauczania zwiększające kompetencje 

miękkie studentów; w programach studiów powinien wzrosnąć udział ćwiczeń, 

laboratoriów, seminariów i konwersatoriów oraz pracy metodą studium przypadku, 

zwłaszcza na studiach licencjackich1; 

 Z uwagi na deficyt kompetencji absolwentów w zakresie umiejętności pracy 

zespołowej w kształceniu powinna być promowana współpraca, aktywność 

zespołowa, zespołowy sukces. Szczególnie ważne są w tym kontekście umiejętności 

integrowania różnych obszarów wiedzy i różnych doświadczeń; 

 Przedsiębiorczość jest obszarem, który pozwala kształtować i integrować różnego 

typu kompetencje, przydatne na rynku pracy. Oznacza to potrzebę wspierania 

przedsiębiorczości studenckiej, a także potrzebę wprowadzenia do programów 

nauczania zajęć rozwijających przedsiębiorczość (np. realizacja studenckich projektów 

biznesowych, zespołowych i indywidualnych; różnego typu gry symulacyjne w ramach 

zajęć, itp.). 

Obszary kształcenia i kierunki studiów, które w największym stopniu zapewniają 

uzyskanie kompetencji zwiększających szanse na zatrudnienie 

Przyglądając się popytowi i podaży absolwentów na rynku pracy można zaobserwować pewne 

tendencje. Stosunkowo najłatwiej – pod warunkiem nabycia odpowiednich kompetencji 

                                                 
1 Szczegółowe propozycje wdrożenia tych zaleceń znajdują się w tabeli wniosków i rekomendacji. 
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miękkich – znaleźć pracę absolwentom kierunków technicznych oraz w nieznacznie 

mniejszej mierze absolwentom kierunków ścisłych. Trend ten będzie się utrzymywał,  

a nawet się wzmocni (prognozy zatrudnienia przez pracodawców obrazuje tabela 4  

w podrozdziale 2.5.2). Popytu na absolwentów (zgodnie z deklaracjami pracodawców) można 

oczekiwać również dla kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk  

o kulturze fizycznej – obecną niewielką nadwyżkę podaży należy interpretować w kontekście 

trendów demograficznych, wskazujących na wzrost znaczenia „białej” i „srebrnej” gospodarki2. 

W przypadku absolwentów nauk społecznych, mimo dość dużego popytu ze strony 

pracodawców (tabela 4 w podrozdziale 2.5.2), można wskazać na wyraźną nadwyżkę 

absolwentów z tego obszaru na rynku pracy. Jest to jednak bardzo szeroka kategoria kształcenia 

zawierająca w sobie m.in. kierunki ekonomiczne, pedagogiczne, socjologiczne, antropologiczne, 

kulturoznawcze i psychologiczne, w przypadku których występują często bardzo duże różnice 

popytu, zależnie od kierunku. Dość częste jest też w tym obszarze kształcenia (i również  

w obszarze nauk humanistycznych) znajdowanie zatrudnienia przez absolwentów 

niekoniecznie zgodnie z kwalifikacjami, ale przy wykorzystaniu nabytych na studiach 

kompetencji, np. w biznesie. Prognozy pokazują, że w dalszym ciągu nauki społeczne są bardzo 

istotne na rynku pracy – wielu pracodawców deklaruje zatrudnienie absolwentów z obszaru 

nauk społecznych – co potwierdzają wywiady jakościowe. Wnioskiem z tego jest 

niezwiększanie, a wręcz redukcja liczby studentów z tego obszaru przy jednoczesnym 

zwiększeniu jakości kształcenia, przede wszystkim przez dostosowanie kształtowanych 

kompetencji do wyzwań rynku. Należy przyjąć priorytet zamawiania kształcenia  

z obszaru nauk technicznych i ścisłych, przy elastycznym potraktowaniu pozostałych 

obszarów, gdzie zamawiane powinno być kształcenie na kierunkach charakteryzujących 

się wyższym popytem na absolwentów niż w całym obszarze. Kierunki o nadmiernym 

popycie mogą być restrukturyzowane poprzez zamawianie specjalizacji i treści 

dostosowanych do wyzwań rynku pracy. Propozycja kierunków, specjalizacji oraz treści 

nauczania, sprzyjających zwiększaniu szans absolwentów na zatrudnienie została 

przedstawiona w tabeli 2 (podrozdział 2.5.1. Sytuacja kluczowych branż i sektorów). 

Formy współpracy pracodawców i uczelni mające na celu lepsze przygotowanie 

absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb 

gospodarki i społeczeństwa 

W przypadku tego celu badania stwierdzono zdecydowanie zbyt mały – w stosunku do 

potrzeb - zakres współpracy uczelni i pracodawców, choć obserwuje się tutaj tendencję 

wzrostową, stymulowaną przede wszystkim możliwością wspólnego korzystania ze 

środków unijnych. Perspektywa finansowa funduszy europejskich 2007-2013 sprzyjała 

realizacji projektów wspierających ten obszar (finansowanych głównie z PO KL). W nowej 

perspektywie finansowej funduszy europejskich (2014-2020) na szeroko rozumianą współpracę 

uczelni z pracodawcami zostanie przeznaczonych jeszcze więcej środków finansowych (w tym 

między innymi na współpracę w zakresie B+R). Może to oznaczać, że trendy rozwojowe 

utrzymają się, a nawet wzmocnią. Wykształcą się też zapewne nowe formy współpracy (dziś 
                                                 
2 "Biała" i "srebrna" gospodarka to określenia gospodarki, w której duże znaczenie mają usługi dla starszych osób: ochrona zdrowia, 
rehabilitacja, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne. W takich gospodarkach poszerza się także oferta turystyczna i kulturalna dla 
seniorów. Rozwój "białej" i "srebrnej" gospodarki może się również korelować z rozwojem nowych technologii powiązanych ze 
zdrowiem. 
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nieznane albo marginalnie stosowane), a zanikną lub ulegną znacznej modyfikacji i modernizacji 

inne. 

Najpopularniejszą formą współpracy uczelni z pracodawcami są praktyki i staże (96% 

uczelni wskazuje na taką formę współpracy). W wielu wypadkach jest to forma niejako 

wymuszona czy narzucona, a podejście do niej - zarówno ze strony pracodawców, jak i uczelni  

i studentów - jest zróżnicowane. Pracodawcy są często niezainteresowani ekonomicznie 

prowadzeniem praktyk, a brak rzeczywistego nadzoru uczelni nad praktykami (w wielu 

wypadkach) obniża ich jakość. Praktyki i staże są więc powszechnie stosowanym przez uczelnię 

sposobem współpracy z pracodawcami, ale obszar ten wymaga udoskonalenia i przezwyciężenia 

problemów związanych z instrumentalnym ich traktowaniem nie tylko przez studentów, ale 

również część uczelni i pracodawców (jako takich, które trzeba po prostu odbyć/ 

przeprowadzić). Z drugiej strony organizacja praktyk/staży (nawet bezpłatnych) ze strony 

pracodawców wiąże się z określonymi nakładami czasowymi i organizacyjnymi. Może ich do 

tego zachęcić wprowadzenie tematyki praktyk/staży w nurt (aktualnej ostatnio) społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR), jak również zachęty finansowe z EFS. 

61% badanych uczelni konsultuje programy studiów z pracodawcami. Należy uznać to za 

zjawisko pozytywne i dobrze rokujące na przyszłość. Zdecydowanie mniej uczelni (39%) 

konsultuje powstanie nowych i likwidację zbędnych kierunków studiów. Wynika to m.in. z faktu, 

że jako podstawowy czynnik kształtowania oferty edukacyjnej większość uczelni wskazuje 

potencjał kadry i inne zasoby uczelni, a nie rynek pracy. 

Wyniki badania ilościowego CATI z pracodawcami wskazują z kolei, że z uczelniami 

współpracuje 27% pracodawców. Nie występuje istotne zróżnicowanie statystyczne ze 

względu na region czy sektor działalności pracodawcy (publiczny, prywatny, pozarządowy). 

Bardzo istotna korelacja występuje natomiast między podejmowaniem współpracy z uczelniami 

a wielkością pracodawcy (mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników). Z uczelniami 

współpracują zdecydowanie częściej pracodawcy więksi (zatrudniający powyżej 250 osób). 

Istotne statystycznie różnice w zakresie współpracy z uczelniami występują też ze 

względu na główną sekcję PKD pracodawcy. Zdecydowanie częściej ze szkołami wyższymi 

współpracują pracodawcy z: Sekcji O - Administracja publiczna i obrona narodowa (60%), Sekcji 

P – Edukacja (53%), Sekcji Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (48%), Sekcji R - 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (43%), Sekcji M - Działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna (40%) niż pracodawcy z: Sekcji I - Działalność związana  

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (6%), Sekcji H - Transport i gospodarka 

magazynowa (15%) i Sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle (16%). 

Jako interesującą i wartą szerokiego rozpowszechniania praktykę dotyczącą współpracy 

pracodawców i uczelni można wskazać realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju 

Gospodarki, uczelnie opolskie i m.in. firmę Explomet (respondenta wywiadu) projekt 

Interdyscyplinarnych Innowacyjnych Zespołów Naukowców i Przedsiębiorców, w ramach 

którego testowano praktykę dyplomów komplementarnych. Polegała ona na uzgadnianiu 

zakresu tematyki prac pisanych na uczelniach (wszystkich szczebli od poziomu 

inżyniera/licencjatu do prac doktorskich/ habilitacyjnych) pod kątem określania obszarów 

badawczych w ścisłej współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw/biznesu. Praca taka 
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miała za zadanie rozwiązać jakiś fragment problemu przedsiębiorstwa, zwykle pod kątem 

tworzenia i komercjalizacji nowego produktu. Zakres badawczy obejmował cały cykl rozwoju 

produktu (od poziomu badań, przez analizy finansowo-ekonomiczne, do badań rynkowych),  

w związku z czym wymagał zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. W ramach 

opisywanego procesu identyfikowano różne poziomy złożoności problemu, co pozwalało na 

zaangażowanie przedstawicieli uczelni z każdego poziomu kwalifikacji. 

Branże i sektory gospodarki, na które będzie największe zapotrzebowanie na rynku 

pracy, w kontekście zachodzących zmian gospodarczych oraz społecznych 

Struktura branżowa gospodarki, przedstawiona w raporcie „Analiza zapotrzebowania 

gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020”, 

a także rysująca się w oparciu o analizę priorytetów identyfikowanych w foresight branżowych  

i regionalnych oraz Narodowym Foresight Polska 2020 i Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki, 

a także w oparciu o analizę krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych nie powinna 

ulec zasadniczym zmianom. 

W ocenie zdecydowanej większości pracodawców nie należy oczekiwać w Polsce generalnej 

zmiany w zapotrzebowaniu na absolwentów szkół wyższych. Rzeczywista sytuacja będzie 

zależeć od tego, który ze scenariuszy rozwoju uda się urzeczywistnić, ale warte jest 

odnotowania, że – pomimo, iż 54% pracodawców nie oczekuje wzrostu zatrudnienia 

absolwentów - to równocześnie 35% wskazuje, że liczba zatrudnianych absolwentów wzrośnie 

lub wzrośnie znacznie. 

Największy popyt prognozowany jest dla absolwentów nauk technicznych (71% 

pracodawców ocenia, że w ciągu 7 najbliższych lat będzie zapotrzebowanie na absolwentów 

kierunków z tego obszaru kształcenia), następnie z obszaru nauk ścisłych (34%), dalej – nauk 

społecznych (28%) oraz nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej (16%). Wzrost 

zatrudnienia dla pozostałych obszarów prognozowany jest na zdecydowanie niższym 

poziomie. Należy przy tym pamiętać, że popyt w przypadku obszaru nauk społecznych 

zrównoważony jest dużą podażą absolwentów kształcących się na kierunkach z tego obszaru. 

W większości regionów, zgodnie z ogólną tendencją, prognozowany jest wzrost zatrudnienia dla 

absolwentów z obszaru nauk technicznych. Wysoki poziom oczekiwań został odnotowany także  

w przypadku nauk ścisłych, społecznych i tylko nieco niższy w przypadku nauk medycznych. 

Brak jest charakterystycznych odchyleń prognoz zatrudnienia według obszarów 

kształcenia dla poszczególnych województw, co pozwala wnioskować, że dominacja 

popytu na absolwentów w czterech wskazanych obszarach jest tendencją ogólnopolską.  

Na podstawie strategii rozwoju województw oraz RSI, badań jakościowych oraz otwartych pytań 

ankiety CATI przeprowadzono analizę branż o kluczowym znaczeniu dla regionów, łącząc ją  

jednocześnie z preferowanymi w regionach kierunkami kształcenia. Wynik tej analizy 

przedstawiony zostały w tabeli 3 (podrozdział 2.5.2. Analiza zróżnicowania regionalnego 

zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje w kontekście specjalizacji regionalnych).  

Wskazać można następujące regiony, w których występują specyficzne potrzeby w zakresie 

oferty edukacyjnej, związane ze specyfiką regionalnej gospodarki: 
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 Województwa pomorskie i zachodniopomorskie, gdzie można oczekiwać 

zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje związane z logistyką, przede wszystkim 

logistyką transportu morskiego; 

 Regiony, których stolicami są silne krajowe ośrodki wzrostu i zarazem miasta 

akademickie, w których można oczekiwać wzrastającego popytu na usługi dla biznesu  

(w tym finansowe) oraz z zakresu IT. Ośrodki takie będą także generowały znaczny 

popyt w obszarze sektora B+R i zaawansowanych technologii. Do tych regionów zaliczyć 

można województwa: mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie, pomorskie  

i dolnośląskie; 

 Regiony (a raczej miasta) ze znacznym potencjałem szkolnictwa artystycznego, będące 

zarazem ośrodkami kultury. W tym przypadku możemy mówić o: Warszawie, Krakowie, 

Wrocławiu, Łodzi, z pewnymi zastrzeżeniami o Katowicach i Lublinie. Regiony te mogą 

tworzyć ponadprzeciętny popyt z obszaru przemysłów kultury i branż kreatywnych;  

 Regiony o silnym potencjale przemysłowym i zarazem akademickim, przechodzące 

transformację polegającą na modernizacji tradycyjnych branż przemysłowych oraz na 

rozwoju nowych branż, opartych przede wszystkim na wiedzy: B+R, usług dla biznesu, 

IT, zaawansowanych technologii, itp. Regionem takim jest przede wszystkim region 

śląski; 

 Regiony o dającej się wyraźnie określić inteligentnej specjalizacji, stanowiącej dominantę 

regionalnej gospodarki i strategiczny priorytet. Regionem takim jest województwo 

podkarpackie, gdzie specjalizacją taką jest branża lotnicza; 

 Regiony będące węzłami europejskich szlaków transportowych (drogowych, lotniczych, 

kolejowych). W ich przypadku zwiększonego popytu na absolwentów spodziewać można 

się z branży logistycznej. Do regionów tych zaliczyć należy województwa: mazowieckie, 

łódzkie, wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, śląskie i 

małopolskie. 

Summary 

This Final Report is an effect of evaluation research entitled “The Analysis of Key 

Competences and Qualifications for Increasing the Chances of University Graduates in the 

Labour Market”. The research was commissioned by The National Centre for Research and 

Development (NCBiR) and was conducted from January to April 2014.   

The primary goal of the research was to prepare a list of recommended competences, 

qualifications and effects of education and areas and fields of study important in terms of the 

needs of the labour market, economy and society.  

Specific goals of the research included:  

 The definition of qualifications and effects of education (predominantly from the point of 

view of employers and universities) which help increase university graduates’ 

employment chances after graduation; 

 The definition of areas of education and fields of study which provide the best 

competences increasing employment chances; 
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 The definition of cooperation of employers and universities to better prepare graduates 

to enter the labour market and to better adjust education to fit the economic and social 

needs; 

 The definition of industries and sectors that will be most desired in the labour market in 

the context of economic and social changes. 

Analyses conducted within the research will be used in programming the European Social Fund 

support within the Operational Programme Knowledge and Education Development for 2014-

2020. 

The objective scope of research 

The research covered key competences, effects of education, areas and fields of study in the 

context of the labour market situation with regard to employing undergraduates and graduates 

at present and over the next 7 years. Special consideration was given to the expectations and 

needs of employers related to employment of graduates and the university educational offer and 

the level of adjustment of the education system to market requirements. 

The subjective scope of research  

The research covered mostly potential employers (with a view to the desired competences of 

future employees) representing all national economic sectors. The research also covered 

various types of universities, predominantly with respect to cooperation with employers and 

monitoring the professional future of their graduates, and also with regard to adjustment of 

curricula and ways of education in order to meet the labour market needs. Moreover, the 

research also covered university undergraduates and graduates, and also labour market 

experts having horizontal knowledge of the object of the research. 

The territorial range of research  

The research was conducted nationwide. The specificity of each region related to location of 

academic centres and their interaction with the local labour market as well as trends resulting 

from the strategy of intelligent specialities of each region have been taken into account.  

Qualifications and effects of education which increase the chances of graduates to find 

employment after graduation 

In order to define the qualifications and effects of education increasing chances of graduates 

to find employment, it was necessary to refer to the key issue, i.e. competences. An assumption 

was made that during professional career a person should be prepared to return repeatedly to 

the education system to deepen or prove their competences. From this perspective, the key issue 

was to research what all persons need and if these are competences that are necessary for 

professional development, for being an active citizen, social integration and employment and 

self-realisation needs, lifelong education. In the research, this meant obtaining certain effects of 

education typical for specific education and their proof such as diploma, which leads to holding 

specific qualifications. 

Most respondents were aware of the situation and believed that competences which will favour 

labour market participants in the near future will be the competences that are useful in the 
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situation of fast pace of changes and higher risk. In such circumstances, it is not surprising 

that professional competences are no longer employer’s sufficient criterion to evaluate 

employees in today's market. A typical mechanism identified in the research is as follows: 

 employers are seeking employees with specific competences and professional 

qualifications meeting their needs, business and legal requirements, etc. – only at this 

stage competences and professional qualifications are deciding (general “hard” 

competences also fall within this minimum, and these are: languages, website creation 

skills, specialist software literacy); 

 however, it is “soft” competences that ultimately decide about employment 

demonstrated in the report, i.e.  

 cognitive competences (analytical skills, heuristic skills, ingenuity, critical thinking),  

 interpersonal competences (incl. communication and media, and those related to 

team creation, team work, most of all interdisciplinary),  

 self-organisation competences (the project method, timely delivery of tasks, 

independent decision-making, ability to work under pressure, self-organisation of 

work, flexible response to change). 

In this sense, professional competences are the sine qua non condition for employment –

yet insufficient. Separately, in all areas of education, undergraduates with professional 

competences satisfying the employer, additionally equipped with “soft” competences which are 

key for the area concerned, will have greater chances for employment. The research also proved 

that the greatest gaps are in those competences. The filling of the gaps should be interpreted as 

the most desired effect of education. A list of key competences for each area of education and 

the greatest competence gaps (the most desired effects of education) has been shown in table 27 

(subchapter 3.4. Key competences by area of education). The evaluation of the gaps from the 

perspective of various subjects (undergraduates, graduates, university representatives and 

employers) has been shown in table 29 (subchapter 3.5. Key effects of education). 

Notwithstanding the formulation of the list of specific competences and effects of education, 

several general conditions of education that could be the object of intervention in the context of 

increasing graduates’ chances for employment can be pointed to: 

 Both employers and university representatives agree that university education 

insufficiently reflects the practical aspects of fields of study. Many graduates cannot 

see any continuity between their studies and professional career. For employers this 

means longer time for graduate’s on-the-job-training, i.e. smaller effectiveness of 

employing a graduate compared to an experienced employee. Therefore, it is necessary 

to e.g. increase the number of practical hours and apprenticeships; active education 

forms that increase soft competences of graduates should be applied more extensively; 

curricula should include a larger proportion of practical classes, labs, seminars and 

discussion panels and case studies, especially in bachelor studies3; 

                                                 
3 Specific proposed implementations of those recommendations are shown in the Table of conclusions and recommendations. 
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 In view of deficit of graduates’ team work competences, cooperation, team activity 

and team success should be promoted in education. In this context, the skills of 

integrating various areas of knowledge and experiences are of key importance; 

 Entrepreneurship is an area which helps shape and integrate various competences 

that are useful in the labour market. This means a need to support undergraduate 

entrepreneurship and a need to introduce classes developing entrepreneurship (such as 

implementation of undergraduate business, team and individual projects; various 

simulation games during classes etc.) in the curricula. 

Areas of education and fields of study which provide the best competences increasing 

chances for employment 

Looking closer at demand and supply of graduates in the labour market, certain trends can be 

observed. Graduates of technical studies and slightly fewer graduates of exact science 

(subject to adequate soft competences) can find employment relatively easily. The trend 

will continue, and even strengthen (the employment foresight by employers is shown in table 4 

subchapter 2.5.2). Demand for graduates (as declared by employers) may also be expected in 

medical science and health and physical exercise – the current small supply surplus should be 

interpreted in the context of demographic trends demonstrating the rising “white” and “silver” 

economy4. In the case of graduates of social science, despite quite large demand from employers 

(table 4, subchapter 2.5.2), a clear surplus of graduates from this area in the labour market can 

be noted. This is, however, a very broad category of education comprising e.g. economical, 

pedagogical, sociological, anthropological, culture-related and psychological studies often 

featuring large differences in demand, notwithstanding the field of study. Graduates doing such 

studies (including humanities) often find employment in other areas not necessarily 

corresponding to their qualifications, however owing to the acquired competences, e.g. in 

business. The foresight has shown that social science is very important in the labour market 

since many employers declare employing social science graduates – which is proved by 

qualitative interviews. The conclusion is that the number of undergraduates in this area 

will not  be increased and even reduced in parallel to increasing the quality of education, 

chiefly by adjusting the shaped competences to market challenges. The priority of 

commissioning education in technical, exact science, medical and health areas with 

flexible treatment of other areas, where education in fields featuring higher demand for 

graduates than in the total area should be commissioned, should be assumed. Fields of 

study with excessive demand may be restructured by commissioning specialties and 

content adjusted to the labour market challenges. The proposal of fields of study, specialties 

and content of education increasing graduates' chances to find employment has been show in 

table 2 (subchapter 2.5.1. The situation of key industries and sectors). 

                                                 
4 "White" and "silver" economy is a definition of economy, wherein great importance is attached to services for the elderly: 
healthcare, rehabilitation, care and attendance. In such economies, a tourist and cultural offer for the elderly is also expanding. The 
development of "white" and "silver" economy may also correlate with the development of new health-related technologies. 
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Forms of cooperation between employers and universities to better prepare graduates to 

enter the labour market and to better adjust education to fit the economic and social 

needs 

In this area of the research a clearly too small – compared to demand – scope of cooperation 

between universities and employers has been found, although an upward trend 

stimulated predominantly by the possibility to jointly use EU funds can be seen. The 

financial perspective of EU funds 2007-2013 was conducive to implementation of projects 

supporting this area (financed mostly from OP HC). In the new financial perspective of EU funds 

(2014-2020), even more funds will be dedicated to broadly understood cooperation between 

universities and employers (among others, on B+R cooperation). This may demonstrate that 

development trends will continue or even strengthen. There will certainly also emerge new 

cooperation forms (unknown or marginally applied today), and others will disappear or be 

modified and upgraded. 

The most popular form of cooperation between universities and employers are 

apprenticeships and internships (96% of universities point to this form of cooperation). In 

many instances, this is a form somewhat forced or imposed, and the attitudes of both employers 

and universities and undergraduates differ. Employers are often not financially interested in 

internships, and lack of real supervision of universities over internships (in many cases) lowers 

their quality. Apprenticeships and internships have become a universal way of cooperation 

between universities and employers, however the area calls for improvement and overcoming 

the problems related to the instrumental treatment not only by undergraduates but also some 

universities and employers (as such, which must simply be served/conducted). On the other 

hand, the organisation of apprenticeships/internships (even unpaid) by employers entails 

certain amounts of time and organisational efforts. They can be encouraged by introduction of 

the topics of apprenticeships/internships in the (topical recently) trend of corporate social 

responsibility (CSR), and ESF financial incentives. 

61% researched universities consult curricula with employers. The phenomenon should be 

perceived as positive and bodes well for the future. Definitely fewer universities (39%) consult 

creating new and withdrawing obsolete fields of study. This results from e.g. the fact that most 

universities indicate the teaching staff potential and other university resources and not the 

labour market as the fundamental factor shaping the educational offer. 

The results of quantitative research (CATI) with employers demonstrate that 27% 

employers cooperate with universities. There is no significant statistical difference by region 

or employer’s sector (public, private, NGO). There is very significant correlation between 

undertaking cooperation with universities and the size of employer (measured by the number of 

employees). Larger employers tend to cooperate with universities much more frequently (over 

250 headcount). 

There are also statistically significant differences in cooperation with universities due to 

the main employer's Polish Classification of Activities (PKD). Employers from the following 

sections much more frequently cooperate with universities: Code O – Public Administration and 

National Defence (60%), Code P – Education (53%), Code Q – Human health and social work 

activities (48%), Code R – Arts, entertainment and recreation (43%), Code M – Professional, 

scientific and technical activities (40%) than employers from: Code I – Accommodation and food 
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service activities (6%), Code H – Transporting and storage (15%) and Code G – Wholesale and 

retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (16%). 

Interdisciplinary Innovative Teams of Scientists and Employers, within which 

complementary diplomas were tested, can be pointed to as a practice that is interesting and 

worthy of spreading and involves cooperation of employers and universities conducted by 

Opolskie Centre for Economy Development, Opolskie universities and e.g. Explomet (interview 

respondent). The practice involved the agreement of the topics of theses written at universities 

(all levels from Engineer/Bachelor’s to doctoral /habilitation theses) to define the research 

areas in close cooperation with the corporate/business representatives. The purpose was to 

solve a certain fragment of a corporate problem usually to create and commercialise a new 

product. The research scope covered the entire product development cycle (from research 

through financial and economic analyses to market research), and therefore called for 

engagement of various experts. As part of the described process, various levels of problem 

complexity have been identified, which allowed to engage representatives of universities with 

each level of qualifications. 

Industries and economic sectors most desired in the labour market in the context of 

economic and social changes. 

The industry structure of the economy presented in the “Analysis of Economic Demand for 

Graduates of Key Fields of Study in the Context of Implementation of Europe 2020 Strategy”, and 

also appearing on a basis of an analysis of priorities identified in the industry and regional 

foresight and the National Foresight Programme “Poland 2020” and Foresight of Personnel in 

Modern Economy, and also on a basis of an analysis of national and regional strategic documents 

should not change fundamentally. 

According to most employers we should not expect any general change in demand for 

university graduates in Poland. The reality will depend on which of the development 

scenarios will be made reality, but it is worth noting that – despite the fact that 54% employers 

do not expect increased employment of graduates – 35% of them indicate that the number of 

employed graduates will increase or increase significantly. 

The greatest demand is forecast for technical science graduates (71% of employers say that 

within the next 7 years there will be demand for such graduates), then exact science (34%), 

next – social science (28%) and medical, health science and related to physical exercise 

(16%). Increased employment for other areas is forecast at a significantly smaller level. It 

must be remembered that demand in social sciences is balanced by a large supply of graduates 

of this field. 

In most regions, in line with the general trend, an increase in employment for technical science 

graduates is forecast. Great expectations were also noted in exact science, social science and 

gently smaller in medical science. There are no characteristic deviations in employment 

forecast by area of education for each voivodeship, which enables to conclude that the 

supremacy of demand for graduates in the four above-mentioned areas is a nationwide 

trend.  

On a basis of the voivodeship development strategy and Regional Innovation Strategy, 

qualitative research and open questions of CATI research, industries of key importance for 
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regions have been analysed and combined with fields of study preferred in them. The result of 

the analysis has been presented in table 3 (subchapter 2.5.2. Analysis of Regional Differences in 

Demand for Qualifications and Competences in the Context of Regional Specialties).  

The following regions which feature specific needs in the educational offer related to the 

specificity of the regional economy could be pointed to: 

 Pomorskie i Zachodniopomorskie Voivodeships, where we could expect demand for 

qualifications and competences related to logistics, mostly sea transport logistics; 

 Regions whose capitals are strong national development centres and academic centres 

wherein we could expect an increased demand for commercial services (also financial) 

and IT. Such centres will also generate large demand in B+R and high technology. Such 

regions include the following voivodeships: Mazowieckie, Małopolskie, Wielkopolskie, 

Pomorskie and Dolnośląskie; 

 Regions (or rather cities) with significant artistic education potential, being also culture 

centres. In this case, we could speak of: Warsaw, Krakow, Wrocław, Łódź, with some 

reservations to Katowice and Lublin. The regions may create more than average demand 

for culture and creative industries;  

 Regions with strong industrial and academic potential, undergoing transformation 

involving modernisation of traditional industries and development of new, 

predominantly knowledge-driven industries: B+R, commercial services, IT, high 

technologies, etc. It is primarily Śląski (Silesia) region; 

 Regions with clearly definable intelligent specialty, being a dominant of regional 

economy and a strategic priority. The Podkarpackie Voivodeship is such, where the main 

speciality is aviation; 

 Regions being hubs of European transport routes. In this case, we could expect increased 

demand for logistics graduates. Such regions include the following voivodeships: 

Mazowieckie, Łódzkie, Wielkopolskie, Pomorskie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie, 

Śląskie i Małopolskie. 
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WNIOSKI I REKOMENDACJE  

 

Tabela wniosków i rekomendacji5 badania ewaluacyjnego pt.  

"Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy" 

Nr Tytuł raportu Wniosek Rekomendacja 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia Status 

Termin 
realizacji 

Klasyfikacja6 
Obszar 

tematyczny 

1.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Obszarami kształcenia, dla których 
prognozowany jest w latach 2014-
2020 największy popyt na 
absolwentów, są nauki techniczne i 
nauki ścisłe. 
 
Równocześnie w obszarach, w których 
obserwujemy nadmierną podaż, również 
występują kierunki, gdzie popyt 
przewyższa podaż lub posiadające 
potencjał zatrudnienia w różnych 
branżach. Kierunki, dla których 
stwierdzono nadmierną podaż, będą w 
ciągu najbliższych 7 lat kontynuowane na 
większości uczelni, co może być 
czynnikiem wzrostu bezrobocia 
absolwentów. Konieczne wydaje się 
również dostosowanie tych kierunków 
do rynku pracy, niezależnie od 
niezbędnej redukcji liczby ich studentów. 
 
(Rozdział 2.3 Prognoza zatrudnienia 
absolwentów na rynku pracy. Czynniki 
wspierające zatrudnienie; Rozdziały 4.4 
Przeszkody w zatrudnianiu absolwentów, 
4.6. Dostosowanie uczelni do potrzeb 
rynku pracy - podrozdział Oferta 
dydaktyczna i potencjał uczelni w ocenie 
pracodawców). 

Należy przyjąć priorytet 
zamawiania kształcenia z 
obszaru nauk 
technicznych i ścisłych, 
przy elastycznym 
potraktowaniu 
pozostałych obszarów, 
gdzie zamawiane powinno 
być kształcenie na 
kierunkach 
charakteryzujących się 
wyższym popytem na 
absolwentów niż w całym 
obszarze. 
 
Kierunki o nadmiernym 
popycie mogą być 
restrukturyzowane poprzez 
zamawianie specjalizacji i 
treści dostosowanych do 
wyzwań rynku pracy. 

Uczelnie, NCBiR, 
MNiSW,  
MZ, MKiDN, MIR 

Rekomendacja powinna zostać uwzględniona 
przez tworzących dokumenty strategiczne 
dla perspektywy finansowej 2014-2020 
poprzez odpowiednie zaprogramowanie 
działań polegających na zamawianiu 
kwalifikacji z obszaru nauk technicznych i 
ścisłych.  
 
Lista rekomendowanych kierunków, 
kwalifikacji, specjalizacji w ramach obszarów 
i treści istotnych dla zwiększenia szans 
zatrudnienia absolwentów zawarta została w 
tabeli nr 2 raportu. 
 
Wprowadzenie jako obligatoryjnego 
elementu wniosku o dofinansowanie analizy 
podaży i popytu w obrębie danego kierunku 
oraz uzasadnienie dofinansowania 
wnioskowanej specjalizacji (bądź treści) jej 
wpływem na poprawę szans zatrudnienia 
absolwenta. 

Rekomendacja 
do wdrożenia w 

całości 

I połowa 
2015 r.  

Rekomendacja 
operacyjna 

Szkolnictwo 
wyższe 

 

                                                 
5 Tabela wniosków i rekomendacji badania została opracowana w ten sposób, że wnioski i rekomendacje najważniejsze z punktu widzenia badania znajdują się na jej początku. 
6 Definicje typów rekomendacji: (1) rekomendacje operacyjne – odnoszące się bezpośrednio do celów badania i związanego z nimi obszaru interwencji; (2) rekomendacje horyzontalne – wykraczające 
poza zakreślony w celach badania obszar interwencji, ale warunkujące jej skuteczność, efektywność, trafność i trwałość. Są to  np. rekomendacje wskazujące na konieczność zmian systemowych w obszarze 
kształcenia na poziomie wyższym i jego relacji z rynkiem pracy. 
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2.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

W przypadku obszaru nauk medycznych 
i o zdrowiu pracodawcy również 
prognozują wzrost popytu, na co 
wskazuje także analiza trendów 
demograficznych. Zawody związane z 
medycyną (z wyjątkiem zawodów 
lekarza i lekarza-dentysty) 
postrzegane są jednak w Polsce jako 
nieatrakcyjne finansowo, zwłaszcza w 
porównaniu z warunkami, jakie 
absolwenci mogą uzyskać w krajach 
UE czy EOG, gdzie został dla nich 
otwarty rynek pracy. W związku z tym 
zamawianie kształcenia w tym 
obszarze wymaga systemowej zmiany, 
polegającej na stworzeniu 
konkurencyjnych warunków 
zatrudnienia w Polsce dla 
absolwentów z tego obszaru 
kształcenia. W innym przypadku 
interwencja stwarza zagrożenie 
nieefektywności wydatkowania środków 
w tym obszarze, gdyż absolwenci 
poszukiwać będą pracy przede 
wszystkim za granicą. 
 
(Rozdział 2.2 Globalne trendy społeczno-
demograficzne i gospodarcze; Rozdział 2.3 
Prognoza zatrudnienia absolwentów na 
rynku pracy. Czynniki wspierające 
zatrudnienie;) 

Zamawianie kierunków z 
obszaru nauk medycznych 
i o zdrowiu należy 
połączyć ze zmianą 
systemową, prowadzącą 
do wzrostu 
konkurencyjności 
warunków zatrudnienia 
absolwentów tego obszaru 
w Polsce. 

Rząd RP, MZ, 
NFZ 

Analiza – dokonana przez adresatów 
rekomendacji – skuteczności 
dotychczasowych działań służących 
wzrostowi konkurencyjności warunków 
zatrudnienia absolwentów w Polsce w 
porównaniu do warunków za granicą. 
Wdrożenie wynikających z analizy środków 
zaradczych. 
W latach 2016-2017 zasadna byłaby 
ewaluacja podjętych działań. W przypadku 
stwierdzenia, że zakładane rezultaty zostały 
osiągnięte – możliwe byłoby podjęcie działań 
polegających na zamawianiu kwalifikacji z 
obszaru nauk medycznych i o zdrowiu. Lista 
rekomendowanych kierunków, kwalifikacji, 
specjalizacji w ramach obszarów i treści 
istotnych dla zwiększenia szans zatrudnienia 
absolwentów zawarta została w tabeli nr 2 
raportu. 

Rekomendacja 
do wdrożenia w 

całości 

Okres 
2014-
2020  

Rekomendacja 
horyzontalna 

Szkolnictwo 
wyższe 

3.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Brak jest charakterystycznych odchyleń 
prognoz zatrudnienia według obszarów 
kształcenia dla poszczególnych 
województw, co pozwala wnioskować, że 
dominacja popytu na absolwentów  
w dwóch wskazanych obszarach jest 
tendencją ogólnopolską.  
W oparciu o analizę dokumentów 
strategicznych regionów (w tym RSI) 
wskazać można następujące regiony, w 
których występują specyficzne 
potrzeby w zakresie oferty 
edukacyjnej, związane ze specyfiką 
regionalnej gospodarki: 
 Województwa pomorskie i 

zachodniopomorskie, gdzie można 

We wskazanych regionach 
przy zamawianiu 
kształcenia należy przyjąć 
za priorytetowe kierunki 
związane ze wskazaną we 
wniosku specyfiką (w tym 
szczególnie z 
inteligentnymi 
specjalizacjami regionów). 

Uczelnie, NCBiR, 
MIR, MNiSW, 
Urzędy 
Marszałkowskie 

Rekomendacja powinna zostać uwzględniona 
przez tworzących dokumenty strategiczne 
dla perspektywy finansowej 2014-2020 
poprzez odpowiednie zaprogramowanie 
działań polegających na zamawianiu 
kwalifikacji z obszaru nauk technicznych i 
ścisłych. 
 
Wprowadzenie jako obligatoryjnego 
elementu wniosku o dofinansowanie analizy 
podaży i popytu w obrębie danego kierunku 
w kontekście regionalnym. 

Rekomendacja 
do wdrożenia w 

całości 

I połowa 
2015 r.  

Rekomendacja 
operacyjna 

Szkolnictwo 
wyższe 
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oczekiwać zapotrzebowania na 
kwalifikacje i kompetencje związane z 
logistyką, przede wszystkim logistyką 
transportu morskiego; 

 Regiony, których stolicami są silne 
krajowe ośrodki wzrostu i zarazem 
miasta akademickie, w których można 
oczekiwać wzrastającego popytu na 
usługi dla biznesu  
(w tym finansowe) oraz z zakresu IT. 
Ośrodki takie będą także generowały 
znaczny popyt w obszarze sektora 
B+R i zaawansowanych technologii. 
Do tych regionów zaliczyć można 
województwa: mazowieckie, 
małopolskie, wielkopolskie, 
pomorskie  
i dolnośląskie; 

 Regiony (a raczej miasta) ze znacznym 
potencjałem szkolnictwa 
artystycznego, będące zarazem 
ośrodkami kultury. W tym przypadku 
możemy mówić o: Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, z 
pewnymi zastrzeżeniami o 
Katowicach i Lublinie. Regiony te 
mogą tworzyć ponadprzeciętny popyt 
z obszaru przemysłów kultury i branż 
kreatywnych;  

 Regiony o silnym potencjale 
przemysłowym i zarazem 
akademickim, przechodzące 
transformację polegającą na 
modernizacji tradycyjnych branż 
przemysłowych oraz na rozwoju 
nowych branż, opartych przede 
wszystkim na wiedzy: B+R, usług dla 
biznesu, IT, zaawansowanych 
technologii, itp. Regionem takim jest 
przede wszystkim region śląski; 

 Regiony o dającej się wyraźnie 
określić inteligentnej specjalizacji, 
stanowiącej dominantę regionalnej 
gospodarki i strategiczny priorytet. 
Regionem takim jest województwo 
podkarpackie, gdzie specjalizacją taką 
jest branża lotnicza; 
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 Regiony będące węzłami europejskich 
szlaków transportowych (drogowych, 
lotniczych, kolejowych). W ich 
przypadku zwiększonego popytu na 
absolwentów spodziewać można się z 
branży logistycznej. Do regionów tych 
zaliczyć należy województwa: 
mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, 
pomorskie, zachodniopomorskie, 
dolnośląskie, śląskie i małopolskie. 

 

4.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Starzenie się społeczeństw krajów 
uprzemysłowionych powoduje wzrost 
znaczenia białej i srebrnej 
gospodarki. 
 
W perspektywie 7 lat będzie zwiększało 
się zapotrzebowanie na kompetencje i 
kwalifikacje z zakresu usług 
medycznych (w tym pielęgniarskich); 
pracodawcy z sekcji Q - opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna deklarują 
wzrost zapotrzebowania na 
absolwentów kierunków medycznych i 
wzrost miejsc pracy w sektorze ochrony 
zdrowia. 
 
Ze względów wskazanych w 
rekomendacji nr 2, warunkiem 
wdrożenia rekomendacji nr 4 są 
pozytywne rezultaty wdrożenia 
rekomendacji nr 2. 
 
(Rozdział 2.2 Globalne trendy społeczno-
demograficzne i gospodarcze) 

Rozwijanie kierunków i 
specjalizacji (nie chodzi tu 
o specjalizację rozumianą 
jako podyplomowe 
kształcenie kadr 
medycznych) oraz 
kształtowanie 
kompetencji związanych z 
białą i srebrną 
gospodarką. 
Zamawianie kompetencji 
medycznych na kierunkach 
medycznych.  

Uczelnie 
medyczne i 
wyższe szkoły 
zawodowe, MZ, 
MNiSW, NCBiR , 
organizacje 
pracodawców, 
branżowe 

Rekomendacja powinna zostać uwzględniona 
przez tworzących dokumenty strategiczne 
dla perspektywy finansowej 2014-2020 
poprzez odpowiednie zaprogramowanie 
działań polegających na zamawianiu 
kwalifikacji medycznych (przy 
uwzględnieniu warunków wskazanych w 
rekomendacji nr 2).  
Uwzględnienie w dokumentacji konkursów 
MNiSW/NCBiR/MZ specjalizacji i kierunków, 
związanych z białą i srebrną gospodarką: 
- specjalizacje i kompetencje lekarskie w 
zakresie opieki nad osobami starszymi 
(geriatria i pokrewne), 
- kompetencje dla pielęgniarek w zakresie 
opieki nad osobami starszymi;  
- fizjoterapia - terapia zajęciowa, fizjoterapia 
w geriatrii, (obszar nauk medycznych i o 
zdrowiu),  
- gerontopedagogika (obszar nauk 
społecznych). 
 
Należy dokonać przeglądu  przepisów prawa 
dotyczących wymogów kwalifikacyjnych do 
wykonywania zawodów medycznych i 
okołomedycznych, które odnoszą się do nazw 
kierunków studiów uwzględnionych w 
nieobowiązującej już centralnej liście 
kierunków studiów i standardach kształcenia 
(standardy kształcenia pozostały tylko na 
następujących kierunkach medycznych: 
lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, 
pielęgniarstwo, położnictwo). Może to 
prowadzić do sytuacji, w której absolwenci 
studiów posiadający umiejętności potrzebne 
na rynku pracy, w tym kierunków 

Rekomendacja 
do wdrożenia 

warunkowo, w 
przypadku 

pozytywnych 
wyników 

wdrożenia 
rekomendacji nr 

2 

Okres 
2014-
2020 

Rekomendacja 
operacyjna 

Szkolnictwo 
wyższe 
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zamawianych, nie będą mogli wykonywać 
zawodu z uwagi na niespójność przepisów. 
 
Zamawianie tego typu treści musi być też 
skoordynowane w przypadku lekarzy z 
możliwością uzyskiwania specjalizacji (w 
czym obecnie występują bariery). 
 

5.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Zarówno pracodawcy, jak i eksperci 
wskazują na zdecydowany priorytet 
kompetencji „miękkich” jeśli chodzi o 
zatrudnialność absolwentów (pod 
warunkiem zadowalającego poziomu 
kompetencji zawodowych).  
 
(Rozdziały: 2.2 Globalne trendy społeczno-
demograficzne i gospodarcze; 2.3 
Prognoza zatrudnienia absolwentów na 
rynku pracy. Czynniki wspierające 
zatrudnienie; 2.5 Kluczowe branże i 
sektory gospodarki w latach 2014-2020 w 
Polsce; 3.1 Kompetencje zwiększające 
szanse na rynku pracy; 3.5 Najważniejsze 
efekty kształcenia). 
 

Programy kształcenia 
powinny uwzględniać w 
większym stopniu, w 
kontekście konkretnego 
kierunku, następujące 
główne typy kompetencji: 

 komunikacyjne 
(szczególnie 
kompetencje 
interpersonalne: 
współpraca w grupie, 
jasne przekazywanie 
myśli, nawiązywanie i 
utrzymywanie 
kontaktów z innymi 
ludźmi), 

 osobiste (szczególnie 
kompetencje 
kognitywne: logiczne 
myślenie i analiza 
faktów, wyszukiwanie i 
analiza informacji oraz 
wyciąganie wniosków, 
gotowość uczenia się 
nowych rzeczy, 
kreatywność - bycie 
innowacyjnym, 
wymyślanie nowych 
rozwiązań), 

 zawodowe ogólne 
(szczególnie 
kompetencje 
samoorganizacyjne: 
rozplanowanie i 
terminowa realizacja 
działań, praca w 
warunkach projektu, 
elastyczne reagowanie 
na zmiany, 

Uczelnie, 
MNiSW, NCBiR, 
uczelniane biura 
karier 

Wprowadzenie w dokumentacji konkursowej 
preferencji dla programów uwzględniających 
tego typu kompetencje, czyli zawierających 
m.in. takie elementy, jak treningi 
interpersonalne, pracę metodą projektu, 
trening wystąpień publicznych (retoryka, 
sztuka prezentacji), upowszechnianie i 
rozwój kompetencji językowych w piśmie w 
innych obszarach niż nauk humanistycznych.  
 
 

Rekomendacja 
do wdrożenia w 

całości 

Do końca 
2014 r. 

Rekomendacja 
operacyjna 

Szkolnictwo 
wyższe 
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samodzielność 
podejmowania decyzji, 
przedsiębiorczość i 
przejawianie 
inicjatywy). 
 

6.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Zarówno pracodawcy, jak i 
przedstawiciele uczelni oceniają, że 
kształcenie na uczelniach w 
niewystarczającym stopniu 
uwzględnia praktyczne aspekty 
kierunków kształcenia. Wielu 
absolwentów nie widzi ciągłości między 
tym, czego nauczyli się na studiach a 
pracą zawodową. Z perspektywy 
pracodawców oznacza to dłuższy okres 
przyuczania absolwenta do pracy, czyli 
mniejszą efektywność zatrudnienia 
absolwenta w porównaniu z 
pracownikiem posiadającym 
doświadczenie. 
Dominującą formą dydaktyczną zajęć 
w szkołach wyższych jest wykład. 
Ogranicza to kreatywność absolwentów 
oraz utrudnia im adaptację zdobytej na 
studiach wiedzy do warunków pracy.  
Młodsi pracownicy naukowi nie mają 
zazwyczaj wystarczającego 
przygotowania dydaktycznego do 
prowadzenia zajęć metodami 
partycypującymi i aktywizującymi.  
Stosunkowo najlepiej pracodawcy 
oceniają kształcenie przez uczelnie 
kompetencji technicznych i 
komputerowych wśród studentów 
(średnia ocen 3,56; skala 0-5), następnie 
kompetencji komunikacyjnych (3,17), a 
najgorzej w ocenie pracodawców 
uczelnie wypadają pod kątem kształcenia 
kompetencji osobistych wśród 
studentów (3,11). Warto przy tym 
zauważyć, że te ostatnie (w szczególności 
gotowość uczenia się nowych rzeczy oraz 
logiczne myślenie, analiza faktów) 
zostały uznane przez pracodawców za 
najbardziej potrzebne. 
 
(Rozdział 2.3 Prognoza zatrudnienia 

Uczelnie w celu większego 
dostosowania kompetencji 
absolwentów do potrzeb 
rynku pracy powinny 
zwiększyć liczbę zajęć 
praktycznych 
(prowadzonych przez 
„praktyków”/zakładających 
zaangażowanie 
studenta/nakierowanych na 
zdobycie konkretnych, 
praktycznych umiejętności), 
jak i zwiększyć zakres 
współpracy z 
przedsiębiorcami w tym 
zakresie. 
 
Należy zwiększyć udział 
ćwiczeń, laboratoriów, 
seminariów, 
konwersatoriów i pracy na 
studiach przypadku w 
programach kierunków 
studiów, zwłaszcza na 
studiach licencjackich. 

Uczelnie, NCBiR, 
MNiSW, MZ, 
organizacje 
pracodawców 

W konkursach organizowanych dla uczelni 
przez NCBiR/MNiSW/MZ wskazane jest 
umieszczenie kryteriów merytorycznych, 
punktujących uczelnie ubiegające się o 
dofinansowanie za wprowadzenie form 
nauczania łączących praktyki zawodowe i 
zajęcia teoretyczne, gdzie wykładowcami 
mogą być praktycy. 
Szczególną formą takich zajęć mogą być 
seminaria lub inne interaktywne zajęcia, 
organizowane w porozumieniu z 
pracodawcami współpracującymi z 
uczelniami (np. w ramach klastrów), gdzie 
omawiane byłyby konkretne problemy 
przedsiębiorstw, a powstające w ich ramach 
prace byłyby propozycjami rozwiązań.  
 
Wprowadzenie w dokumentacji konkursowej 
preferencji dla programów,  
w których co najmniej połowa zajęć będzie 
prowadzona w formach ćwiczeń, seminariów, 
laboratoriów, konwersatoriów, studiów 
przypadku itp.  
 
W przypadku obszaru nauk społecznych: 
dofinansowanie praktyk terenowych, 
związanych z programem nauczania. 
 
Dofinansowanie w ramach EFS szkolenia 
kadr uczelnianych w zakresie 
partycypacyjnych i aktywizujących metod 
nauczania, w tym kursów i studiów 
podyplomowych kończących się uzyskaniem 
kwalifikacji trenerskich. 
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absolwentów na rynku pracy. Czynniki 
wspierające zatrudnienie; Rozdziały 4.4 
Przeszkody w zatrudnianiu absolwentów, 
4.6. Dostosowanie uczelni do potrzeb 
rynku pracy - podrozdział Oferta 
dydaktyczna i potencjał uczelni w ocenie 
pracodawców). 

7.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Paradygmat społeczeństwa sieci oznacza 
rewolucję w formule świadczenia pracy. 
Wzrasta znaczenie pracy metodą 
projektu.  
 
(Rozdziały: 2.2 Globalne trendy społeczno-
demograficzne i gospodarcze; 2.3 
Prognoza zatrudnienia absolwentów na 
rynku pracy. Czynniki wspierające 
zatrudnienie). 

We wszystkich obszarach 
nauki należy wprowadzić 
kierunki zarządzania 
projektem i nauczanie 
metod zarządzania 
projektami, zgodnie z ich 
specyfiką. 

MNiSW, NCBiR, 
uczelnie 

Uwzględnienie w dokumentacji konkursów 
MNiSW/NCBiR zarządzania projektem jako 
przedmiotu nauczania w programach 
kierunków wszystkich obszarów kształcenia, 
zgodnie z ich specyfiką (metodologia PM, 
PRINCE2TM, inne). 
 
Wprowadzenie zarządzania projektem jako 
specjalności międzykierunkowej w obszarach 
nauk społecznych, technicznych, ścisłych, 
przyrodniczych, rolniczych i leśnych, 
medycznych. 
 

Rekomendacja 
do wdrożenia w 

całości 

I połowa 
2015 r. 

Rekomendacja 
operacyjna 

Szkolnictwo 
wyższe 

 

8.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

W kształceniu powinna być 
promowana współpraca, aktywność 
zespołowa, zespołowy sukces - z uwagi 
na deficyt kompetencji absolwentów w 
zakresie pracy zespołowej. 
Pracodawcy i eksperci wskazują na duże 
znaczenie kompetencji zapewniających 
możliwość integrowania różnych 
obszarów wiedzy i różnych doświadczeń. 
 
(Rozdziały: 2.2 Globalne trendy społeczno-
demograficzne i gospodarcze, 2.3 
Prognoza zatrudnienia absolwentów na 
rynku pracy. Czynniki wspierające 
zatrudnienie, 3.5 Najważniejsze efekty 
kształcenia).  

Do programów nauczania 
należy wprowadzić w jak 
największym zakresie 
metodę projektu i inne 
metody wykorzystujące 
pracę zespołową. 
Zarówno miękkie, jak i 
zawodowe kompetencje 
absolwentów powinny być 
kształtowane pod kątem 
pracy w zespołach 
interdyscyplinarnych, 
łączenia kompetencji 
zawodowych z 
przedsiębiorczością, 
umiejętnością komunikacji z 
partnerami prowadzącymi 
różnego typu działalność. 

Uczelnie, 
MNiSW, NCBiR 

Wprowadzenie w dokumentacji konkursowej 
preferencji dla programów zawierających 
pracę metodą projektu. 
 
Promocja i dofinansowanie z EFS treningów 
interpersonalnych dla obszaru nauk 
społecznych oraz na tych kierunkach z 
innych obszarów, gdzie do programów 
będzie w szerokim zakresie wprowadzana 
metoda projektu. 
 
Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów 
projektowych itp. np. w ramach 
tematycznych seminariów, laboratoriów i 
konwersatoriów, w których mogliby 
uczestniczyć studenci różnych kierunków tej 
samej uczelni.  
 
W konkursach organizowanych dla uczelni 
przez NCBiR/MNiSW wskazane jest 
umieszczenie kryteriów merytorycznych, 
promujących tego typu formy zajęć. 
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9.  
Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  

Przedsiębiorczość jest obszarem, 
który pozwala kształtować i 
integrować różnego typu 
kompetencje, przydatne na rynku 

Należy promować i 
rozwijać 
przedsiębiorczość 
studentów. 

Uczelnie, 
organizacje 
pracodawców, 
MNiSW, NCBiR, 

Ogłaszanie dla uczelni konkursów na 
innowacyjne formy rozwijania 
przedsiębiorczości wśród studentów (np. 
konkursy na studenckie start-upy związane z 
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dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

pracy.  
 
(Rozdziały: 2.2 Globalne trendy społeczno-
demograficzne i gospodarcze; 2.3 
Prognoza zatrudnienia absolwentów na 
rynku pracy. Czynniki wspierające 
zatrudnienie; 4.5. Postawy, aktywność i 
strategie kształcenia 
studentów/absolwentów). 

doradcy 
zawodowi, 
uczelniane biura 
karier, 
samorządy i 
organizacje 
studenckie 

kierunkiem studiów lub realizowanymi w 
toku studiów badaniami), dofinansowane ze 
środków EFS. 
 
Promocja biznesowych projektów 
studenckich. Dla realizatorów takich 
projektów można ogłaszać uczelniane, 
regionalne i ogólnopolskie konkursy, które 
mogłyby być dofinansowane z budżetów 
uczelni lub regionalnych funduszy, będących 
beneficjentami EFS. 
 
Wsparcie dla akademickich inkubatorów 
przedsiębiorczości (dofinansowanie 
tworzenia nowych, dofinansowanie rozwoju 
już istniejących). 
 
Wprowadzenie w dokumentacji konkursowej 
preferencji dla programów uwzględniających 
rozwijanie przedsiębiorczości. 
 

10.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Zbyt małe zaangażowanie 
pracodawców w proces tworzenia 
programów studiów.  
 
(Rozdział 4.7 Formy i efekty współpracy 
pracodawców i uczelni).  

Zwiększenie udziału 
pracodawców biorących 
udział w konsultacjach 
programów nauczania 
oraz w konsultacjach w 
zakresie  
likwidacji/tworzenia 
kierunków studiów. 

Uczelnie, 
organizacje 
pracodawców, 
MNiSW, NCBiR, 
MIR 

Dofinansowanie w ramach EFS tworzenia 
partnerstw, porozumień i rad programowych 
uczelni, w które zaangażowani są 
przedstawiciele organizacji pracodawców, 
zwłaszcza reprezentujących małe i średnie 
przedsiębiorstwa .  
 
Formą budowania mechanizmów 
konsultacyjnych byłoby również 
upowszechnienie praktyki dyplomu 
komplementarnego jako formy współpracy 
uczelni z pracodawcami (por. rekomendacja 
11). 
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11.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Istotnym problemem zidentyfikowanym 
w czasie badania jest brak efektywnych 
mechanizmów współpracy pomiędzy 
uczelniami a pracodawcami w 
zakresie określania zakresu 
prowadzenia badań 
naukowych/wyznaczania priorytetów 
badań prowadzonych na uczelni pod 
kątem potrzeb przemysłu/biznesu. 
 
(Rozdział 4.7 Formy i efekty współpracy 
pracodawców i uczelni). 

Wprowadzenie systemu 
dyplomów 
komplementarnych jako 
jednego z 
działań/poddziałań w 
ramach programów 
operacyjnych wdrażanych 
na szczeblu centralnym i 
regionalnym w ramach 
programów 
współfinansowanych przez 
EFRR.  

MIR, MNiSW, 
NCBiR, 
organizacje 
pracodawców, 
uczelnie 

Opracowanie instytucjonalnego systemu 
dyplomów komplementarnych. Celem 
takiego systemu powinna być 
instytucjonalizacja współpracy pomiędzy 
uczelniami a przedsiębiorcami/biznesem w 
zakresie mechanizmów współpracy 
dotyczącej uzgadniania zakresu tematyki 
prac pisanych na uczelniach (wszystkich 
szczebli od poziomu inżyniera/licencjatu do 
prac doktorskich/habilitacyjnych) pod kątem 
określania obszarów badawczych w ścisłej 
współpracy z przedstawicielami 
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przedsiębiorstw/biznesu. Przy czym zakres 
badawczy powinien obejmować cały cykl 
rozwoju produktu (od poziomu badań przez 
analizy finansowo-ekonomiczne do badań 
rynkowych). 
 
Wprowadzenie systemu dyplomów 
komplementarnych jako jednego z 
opcjonalnych działań w ramach programów 
operacyjnych wdrażanych w najbliższym 
okresie programowania. 

12.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Niewystarczające uwzględnianie 
praktycznych aspektów kształcenia 
wynika w znacznej mierze z faktu, iż 
pracodawcy ze względów 
ekonomicznych nie są zainteresowani 
współpracą z uczelniami. 
Równocześnie deklarują potrzebę 
dobrego praktycznego przygotowania 
absolwentów. 
 
Rozdziały 4.4 Przeszkody w zatrudnianiu 
absolwentów, 4.6. Dostosowanie uczelni 
do potrzeb rynku pracy - podrozdział 
Oferta dydaktyczna i potencjał uczelni w 
ocenie pracodawców). 

Należy wspierać w ramach 
interwencji ze środków EFS 
współpracę uczelni i 
pracodawców w zakresie 
organizacji praktyk 
zawodowych. 
Równocześnie niezbędne 
jest monitorowanie przez 
uczelnie jakości takich 
praktyk. 

Uczelnie, NCBiR, 
MNiSW, MZ, 
MKiDN, 
organizacje 
pracodawców 

Wprowadzenie zachęt finansowych dla 
pracodawców, organizujących praktyki 
zawodowe i staże. 
 
Finansowanie rotacyjnych stanowisk pracy w 
firmach współpracujących z uczelniami, 
przeznaczonych dla praktykantów i 
stażystów.  
 
Dofinansowanie – w ramach kosztów 
kwalifikowanych – pracy opiekuna praktyk 
ze strony uczelni. 
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13.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

W ocenie pracodawców dużym deficytem 
oferty edukacyjnej większości uczelni 
jest brak kształcenia umiejętności 
twórczego rozwiązywania problemów. 
Dominuje nauka pamięciowa.  
 
(Rozdział 2.3 Prognoza zatrudnienia 
absolwentów na rynku pracy. Czynniki 
wspierające zatrudnienie”, 3.4 
Kompetencje kluczowe wg obszarów 
kształcenia, 4.4 Przeszkody w 
zatrudnianiu absolwentów, 4.6 
Dostosowanie uczelni do potrzeb rynku 
pracy).  

Należy wprowadzić 
metody twórczego 
rozwiązywania 
problemów jako element 
programów kształcenia, 
zwłaszcza w obszarach nauk 
ścisłych, technicznych, 
przyrodniczych i 
społecznych. 
Należy zwiększyć wagę 
pracy metodą studiów 
przypadku. 
 

Uczelnie, 
MNiSW, NCBiR 

Wprowadzenie metod twórczego 
rozwiązywania problemów jako treści 
nauczania na kierunkach z obszaru nauk 
społecznych, ścisłych, technicznych, 
przyrodniczych. Wprowadzenie nauczania 
takich metod w przedmiotach, w których 
stosuje się nauczanie metodą projektu, 
metody partycypacyjne i aktywizujące, w tym 
także wprowadzenie ćwiczeń technik 
heurystycznych właściwych dla danej 
dyscypliny. 
 
Dofinansowanie z EFS szkoleń kadry 
dydaktycznej uczelni w zakresie metod 
twórczego myślenia.  
 
Wprowadzenie punktów preferencyjnych w 
konkursach MNiSW/NCBiR dla kierunków 
zawierających zajęcia, w których sylabusach 
będzie wyraźnie zadeklarowany obowiązek 
pisania przez studentów (lub zespołu) prac 
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stanowiących samodzielne rozwiązanie 
postawionego problemu. 
 

14.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Posiadanie kompetencji 
komunikacyjnych, związanych z 
używaniem tzw. nowych mediów 
(Web 2.0) i z interakcjami 
społecznymi w wirtualnej sieci staje 
się warunkiem sukcesu na rynku 
pracy w wielu branżach i sektorach.  
 
(Rozdziały: 2.2 Globalne trendy społeczno-
demograficzne i gospodarcze; 2.3 
Prognoza zatrudnienia absolwentów na 
rynku pracy. Czynniki wspierające 
zatrudnienie). 

Wprowadzenie na 
uczelniach specjalizacji i 
treści nauczania, 
związanych z 
wykorzystaniem nowych 
mediów. 
 

MNiSW, NCBiR, 
MKiDN, uczelnie 

Uwzględnienie w dokumentacji konkursów 
MNiSW/NCBiR następujących treści: 
- W obszarze nauk humanistycznych - treści 
związane z komunikowaniem się, nowymi 
mediami, dziennikarstwem internetowym; 
- W obszarze nauk społecznych - treści i 
kompetencje związane z badaniami w 
środowisku wirtualnym, np. netnografia, 
netosocjologia; zarządzanie w środowiskach 
wirtualnych, marketing internetowy.  
- W obszarze nauk o sztuce – treści i 
kompetencje związane z cyfrowym 
przetwarzaniem obrazu i dźwięku oraz 
związane ze sztuką powiązaną ze 
środowiskiem nowych mediów (np. 
projektowanie dla mediów, w druku 
i Internecie, aplikacje mobilne, video-art itp.). 
 
Uwzględnienie tematyki komunikacji i 
wykorzystania środowisk wirtualnych w 
innych obszarach kształcenia, w zgodzie z ich 
specyfiką. 
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15.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Jednym z ważniejszych polskich wyzwań 
rozwojowych i zarazem barierą rozwoju 
jest poziom kapitału społecznego. M.in. 
w związku z wdrażaniem Strategii 
Rozwoju Kapitału Społecznego należy 
oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na 
absolwentów w tym obszarze.  
 
Wdrażanie SRKS będzie tworzyło –
zgodnie zawartymi w niej propozycjami 
instrumentów interwencji – sytuację na 
rynku pracy wymagającą zatrudniania 
absolwentów o kompetencjach 
wskazanych w rekomendacji. 
 
(Rozdział 2.6 Kompetencje w kontekście 
scenariuszy rozwoju dla Polski; 3.4 
Kompetencje kluczowe wg obszarów 
kształcenia).  

Rozwijanie kompetencji i 
kwalifikacji absolwentów, 
umożliwiających im 
podejmowanie pracy na 
stanowiskach, związanych 
z poprawą jakości i 
rozwojem kapitału 
społecznego. 

MNiSW, NCBiR, 
uczelnie, 
organizacje 
pozarządowe o 
odpowiednim 
profilu, MKiDN 
jako 
koordynator 
Strategii 
Rozwoju 
Kapitału 
Społecznego 

Uwzględnienie w dokumentacji konkursów 
MNiSW/NCBiR treści związanych z rozwojem 
kapitału społecznego i z komunikacją 
międzykulturową, dialogiem społecznym, 
mediacją. Treści te powinny sprzyjać 
realizacji działań przewidzianych w Strategii 
Rozwoju Kapitału Społecznego, m.in.: 
- edukacji obywatelskiej, medialnej i 

kulturalnej studentów; 

- kształceniu specjalistów w tych 

dziedzinach; 

- w przypadku specjalizacji 

nauczycielskich kształceniu metod 

nauczania kompetencji społecznych 

wśród uczniów; 

- przygotowaniu absolwentów do pracy 

w organizacjach pozarządowych. 

 

Rekomendacja 
do wdrożenia w 

całości 

Do końca 
2015 r. 

Rekomendacja 
horyzontalna 

Szkolnictwo 
wyższe 
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16.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Kompetencje artystyczne i szeroka 
wiedza ogólna służyć mogą rozwijaniu 
innowacyjności. 
 
(Rozdział 2.3 Prognoza zatrudnienia 
absolwentów na rynku pracy. Czynniki 
wspierające zatrudnienie; 3.4 
Kompetencje kluczowe wg obszarów 
kształcenia) 

Należy udostępniać 
studentom z innych 
obszarów kształcenia niż 
obszar sztuki czy nauk 
humanistycznych możliwość 
rozwoju ogólnego poprzez 
uczestniczenie w zajęciach z 
zakresu sztuki, literatury, 
filozofii, antropologii kultury 
itp. 
Należy promować wśród 
studentów tego rodzaju 
zajęcia jako rozwijające ich 
kompetencje dające 
przewagę na rynku pracy. 

Uczelnie, 
MNiSW, NCBiR, 
MKiDN, koła 
naukowe, 
samorząd 
studencki 

Wprowadzanie zajęć z obszaru sztuki, 
humanistyki, nauk społecznych jako zajęć 
fakultatywnych dostępnych dla studentów z 
innych obszarów kształcenia. 
Dofinansowanie z EFS takich zajęć jako 
kursów międzywydziałowych. 

Rekomendacja 
do wdrożenia w 

całości 

Działanie 
ciągłe 

Rekomendacja 
horyzontalna 

Szkolnictwo 
wyższe 

17.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Znajomość języka ojczystego w obszarze 
nauk humanistycznych uznana została za 
najważniejszą kompetencję 
profesjonalną. W innych obszarach 
kształcenia umiejętność komunikacji w 
języku ojczystym została uznana za 
ważną lub bardzo ważą kompetencję 
 
(Rozdział 2.3 Prognoza zatrudnienia 
absolwentów na rynku pracy. Czynniki 
wspierające zatrudnienie; 3.4 
Kompetencje kluczowe wg obszarów 
kształcenia) 

Kształcenie umiejętności 
pisarskich i retorycznych 
studentów w różnych 
okolicznościach, różnymi 
metodami.  

Uczelnie, 
MNiSW, NCBiR, 
MKiDN, koła 
naukowe, 
samorząd 
studencki 

Promowanie zwiększania liczby prac 
pisemnych i samodzielnych wystąpień 
studentów w trakcie zajęć jako elementu 
metodyki nauczania. Dofinansowanie z EFS 
zmian w metodyce, które będą sprzyjały 
takiemu podejściu (np. tutoring, mentoring). 
Zachęcanie studentów do aktywnego udziału 
w konferencjach, organizacji debat, itp. 
Wprowadzenie retoryki jako przedmiotu lub 
treści nauczania w obszarze nauk 
humanistycznych. 
Realizacja tej rekomendacji może stanowić 
element wdrażania SRKS 

Rekomendacja 
do wdrożenia w 

całości 

Działanie 
ciągłe 

Rekomendacja 
horyzontalna 

Szkolnictwo 
wyższe 

18.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Uczelniane biura karier stanowią 
ważne ogniwo pośredniczące między 
uczelnią a pracodawcą, mają możliwość 
kształtowania kompetencji przydatnych 
na rynku pracy (poprzez uzupełnianie 
kompetencji nabywanych w toku 
studiów), są dla uczelni potencjalnym 
źródłem wiedzy o potrzebach i 
oczekiwaniach pracodawców oraz 
preferencjach absolwentów. 
 
(Rozdziały: 2.3 Prognoza zatrudnienia 
absolwentów na rynku pracy. Czynniki 
wspierające zatrudnienie; 3.1 
Kompetencje zwiększające szanse na 
rynku pracy; 4.5. Postawy, aktywność i 
strategie kształcenia 
studentów/absolwentów). 
 

Należy wspierać rozwój i 
pracę uczelnianych biur 
karier. 

Uczelnie, NCBiR, 
MNiSW 

Dofinansowanie ze środków EFS takich form 
aktywności biur karier, jak poradnictwo 
zawodowe, badania preferencji 
pracodawców, współpraca z pracodawcami 
w zakresie rekrutacji i badania kompetencji 
absolwentów/studentów, szkolenia 
pracowników biur w zakresie nowoczesnych 
metod rekrutacji/badania kompetencji, 
tworzenia oferty uzupełniających kursów dla 
studentów i absolwentów w zakresie 
kompetencji przydatnych na rynku pracy. 

Rekomendacja 
do wdrożenia w 

całości 

Do 
połowy 
2015 r. 

Rekomendacja 
operacyjna 

Szkolnictwo 
wyższe 
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19.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Zatrudnialność zależy m.in. od 
aktywności przejawianej przez 
studentów poza studiowaniem 
(podejmowanie pracy, dodatkowych 
staży/praktyk, dodatkowych szkoleń, 
studiów za granicą np. Erasmus, 
aktywności społecznej, udzielanie się w 
kołach naukowych itd.). 
 
(Rozdział 4.3 Czynniki różnicujące 
sytuację absolwentów na rynku pracy). 

Zachęcanie studentów do 
aktywności poza nauką. 
 

Uczelnie, 
samorządy i 
organizacje 
studenckie 
 

Wskazane jest zapewnienie studentom na 
uczelni większej elastyczności umożliwiającej 
studentom łączenie studiów z pracą 
zawodową (np. poprzez umożliwianie 
studentom konstruowania indywidualnej 
siatki zajęć). 
Należy promować i rozwijać aktywność 
studentów poza nauką np. poprzez 
przyznawanie dodatkowych punktów przy 
przyznawaniu stypendium naukowego bądź 
innych stypendiów np. Erasmus za: odbycie 
dodatkowych staży/szkoleń, działalność 
społeczną. Rekomendowana jest także 
promocja i dofinansowanie kół naukowych. 
 

Rekomendacja 
do wdrożenia w 

całości 

I połowa 
2015 r. 

Rekomendacja 
operacyjna 

Szkolnictwo 
wyższe 

 

20.  

Analiza 
kwalifikacji i 
kompetencji 
kluczowych  
dla 
zwiększenia 
szans 
absolwentów 
na rynku 
pracy 

Zgodnie z ideą procesu bolońskiego 
uzyskanie stopnia licencjata oznacza 
wykształcenie wystarczające do 
podjęcia zatrudnienia wymagającego 
wykształcenia wyższego. Studia 
magisterskie powinny w podnosić 
kwalifikacje absolwenta w kierunku 
zajmowania stanowisk menedżerskich, 
wysoko kwalifikowanych specjalistów 
lub wyboru kariery naukowej. W Polsce 
studia magisterskie są zbyt masowo 
wybierane ze względu na presję rynku 
pracy: pracodawcy preferują 
wykształcenie wyższe II stopnia, choć 
przyznają – jak wynika z badań 
jakościowych - że licencjat w większości 
przypadków byłby kwalifikacją 
wystarczającą do wykonywania pracy na 
danym stanowisku. 
 
(Rozdział 4.5. Postawy, aktywność i 
strategie kształcenia 
studentów/absolwentów). 

Upowszechnianie idei 
procesu bolońskiego 
poprzez promocję stopnia 
licencjata w środowisku 
pracodawców. 

MNiSW, 
uczelnie, 
organizacje 
pracodawców 

Zawieranie porozumień między 
pracodawcami a uczelniami w celu 
umożliwienia absolwentom studiów 
licencjackich powrotu na uczelnie po kilku 
latach w celu uzupełnienia wykształcenia po 
kilku latach praktyki zawodowej. Podjęcie 
studiów magisterskich byłoby wtedy 
elementem ścieżki kariery absolwenta w 
firmie.  

Rekomendacja 
do wdrożenia w 

całości 

Działanie 
ciągłe 

Rekomendacja 
operacyjna 

Szkolnictwo 
wyższe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przygotowanego Raportu 
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WPROWADZENIE 

Niniejszy Raport końcowy powstał w wyniku realizacji badania ewaluacyjnego  

pt. "Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na 

rynku pracy". Badanie realizowano w okresie od stycznia do kwietnia 2014 roku na zlecenie 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).  

Celem nadrzędnym badania było wypracowanie listy rekomendowanych kompetencji, 

kwalifikacji i efektów kształcenia oraz obszarów i kierunków kształcenia istotnych z punktu 

widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.  

Cele szczegółowe badania obejmowały:  

 określenie kwalifikacji i efektów kształcenia, które (przede wszystkim z punktu widzenia 

pracodawców oraz uczelni), pozwalają na zwiększenie szans absolwentów na 

znalezienie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia; 

 określenie obszarów kształcenia i kierunków studiów, które w największym stopniu 

zapewniają uzyskanie kompetencji zwiększających szanse na zatrudnienie; 

 określenie form współpracy pracodawców i uczelni mających na celu lepsze 

przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz lepsze dostosowanie 

kształcenia do potrzeb gospodarki i społeczeństwa; 

 określenie tych branż i sektorów gospodarki, na które będzie największe 

zapotrzebowanie na rynku pracy, w kontekście zachodzących zmian gospodarczych oraz 

społecznych. 

Analizy przeprowadzone w ramach badania zostaną wykorzystane w procesie programowania 

wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Zakres przedmiotowy badania 

Badaniem objęte zostały kompetencje kluczowe, efekty kształcenia, obszary i kierunki studiów 

w kontekście sytuacji na rynku pracy dotyczącej zatrudniania studentów i absolwentów w chwili 

obecnej i w perspektywie najbliższych 7 lat. W szczególności uwzględniono oczekiwania  

i potrzeby pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów oraz ofertę edukacyjną uczelni,  

jak również poziom dostosowania systemu kształcenia do wymagań rynku. 

Zakres podmiotowy  

Badaniem zostali objęci przede wszystkim potencjalni pracodawcy (pod kątem pożądanych 

przez nich kompetencji przyszłych pracowników), reprezentujący wszystkie działy gospodarki 

narodowej. Badaniu podlegały także różne typy uczelni, głównie pod kątem współpracy  

z pracodawcami i monitorowania losów absolwentów, a także dostosowywania programów 

kształcenia i sposobów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ponadto badaniem objęto również 

studentów i absolwentów szkół wyższych, a także ekspertów rynku pracy posiadających 

horyzontalną wiedzę w przedmiocie badania. 
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Zakres terytorialny  

Badanie było realizowane na terenie całego kraju. Uwzględniona w nim została specyfika 

poszczególnych regionów, wynikająca z rozmieszczenia ośrodków akademickich i ich interakcji 

z lokalnym rynkiem pracy oraz tendencje wynikające ze strategii inteligentnych specjalizacji 

poszczególnych regionów.  

W załączniku nr 1 do Raportu zostały przedstawione definicje i typologie stosowane  

w badaniu. 
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1 METODOLOGIA BADANIA  

1.1 Opis zrealizowanej metodologii badawczej 

W badaniu zastosowany został rozbudowany zestaw metod i technik badań ilościowych, 

jakościowych i eksperckich. Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod i technik badawczych 

uzyskany został efekt kumulowania się i wzajemnego uzupełnienia danych pochodzących  

z różnych źródeł, czyli tzw. triangulacja źródeł danych. 

Analiza danych zastanych (desk research) 

W realizacji badania zostały wykorzystane dane ze źródeł zastanych, czyli dane i informacje, 

które nie zostały wytworzone na potrzeby prowadzonego badania. Dane zastane były 

gromadzone i analizowane na każdym etapie prowadzenia niniejszego badania. Dane zastane 

zostały ponadto skonfrontowane z wynikami badań (CATI, CAWI, IDI, FGI, studium przypadku, 

wywiad mailowy). Lista materiałów i danych zastanych poddanych analizie znajduje się 

załączniku nr 2 do Raportu.  

Analiza scenariuszowa 

Na podstawie analizy danych zastanych opracowane zostały 3 scenariusze: najbardziej 

prawdopodobny, optymistyczny i pesymistyczny. Scenariusz najbardziej prawdopodobny 

oparty jest na ekstrapolacji dzisiaj obserwowanych trendów. Optymistyczny zakłada 

zdecydowaną, acz prawdopodobną poprawę warunków zewnętrznych, natomiast 

pesymistyczny – załamanie obecnie obserwowanych tendencji. Każdy scenariusz zawiera 

usystematyzowaną wizję przyszłości.  

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) 

Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Individual In-Depth Interview) to bezpośrednia 

rozmowa z respondentem na podstawie scenariusza rozmowy. Pytania w scenariuszach miały 

charakter otwarty, zazwyczaj o kolejności ich zadawania czy sposobie formułowania decydował 

prowadzący wywiad. 

Zrealizowane zostały 72 wywiady IDI z przedstawicielami pracodawców i organizacji 

pracodawców, przedstawicielami uczelni publicznych i niepublicznych, ekspertami rynku 

pracy oraz przedstawicielami niepublicznych agencji zatrudnienia. Lista 

przeprowadzonych wywiadów została przedstawiona w załączniku nr 3 do Raportu.  

Badania ilościowe 

W badaniu zastosowane zostały dwie metody ilościowe: badanie kwestionariuszowe CATI  

w odniesieniu do badania przedstawicieli pracodawców, uczelni oraz studentów oraz badanie 

kwestionariuszowe CAWI w odniesieniu do badania absolwentów szkół wyższych.  

Badanie CATI z pracodawcami  

Zrealizowanych zostało 1607 wywiadów CATI z pracodawcami (właściciele, kadra 

zarządzająca, przedstawiciele działów kadr i HR, pracownicy posiadający wiedzę w przedmiocie 

badania). Dobór próby, który został zastosowany uwzględniał zarówno zróżnicowanie 

pracodawców ze względu na wielkość (liczba pracowników) i branżę (sekcja PKD 2007), jak  

i dawał duże możliwości analityczne i porównawcze w skali międzywojewódzkiej czy 
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regionalnej7. W fazie analitycznej zdecydowano się na dokonanie ważenia statystycznego ze 

względu na główną sekcję PKD pracodawcy. Wyniki badania można uogólniać na całą populację 

pracodawców w Polsce. W załączniku nr 4 do Raportu znajdują się szczegółowe dane na temat 

zrealizowanej próby badania CATI z pracodawcami i zastosowanych wag statystycznych.  

Badanie CATI z przedstawicielami uczelni 

Badanie CATI z przedstawicielami uczelni zostało przeprowadzone z osobami posiadającymi 

możliwie jak najszerszą wiedzę z zakresu funkcjonowania danej uczelni, współpracy z rynkiem 

pracy, itp. (prorektorzy ds. kształcenia, rozwoju, programowania, przedstawiciele biur karier, 

ewentualnie inne osoby posiadające wiedzę adekwatną do zakresu niniejszego badania). 

Zrealizowano 100 wywiadów CATI (70 - uczelnie publiczne8, 30 - uczelnie niepubliczne9). 

Uzyskane wyniki można uogólniać na całą populację szkół wyższych w Polsce. Szczegółowe dane 

na temat zrealizowanej struktury próby10 znajdują się w załączniku nr 5 do Raportu. 

Badanie CATI ze studentami szkół wyższych 

W ramach badania przeprowadzono 600 wywiadów CATI ze studentami uczelni. Podobnie jak 

w przypadku badania CATI z przedstawicielami uczelni zastosowany został losowo-warstwowy 

dobór próby badawczej. Uzyskane wyniki można generalizować na populację studentów uczelni 

w Polsce. W załączniku nr 6 do Raportu została przedstawiona szczegółowa struktura 

zrealizowanej próby.  

Badanie CAWI z absolwentami szkół wyższych 

CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) to technika stosowana w badaniach ilościowych, 

polegająca na wypełnianiu przez respondentów kwestionariusza umieszonego na stronie www. 

Z uwagi na brak operatu losowania11 niemożliwe było dokonanie doboru próby w sposób 

losowo-warstwowy. Na etapie projektowania badania przyjęto, że podstawowymi celami, które 

zagwarantują uzyskanie wyników, które będzie można uogólniać na całą populację absolwentów 

są: (1) objęcie badaniem jak największej liczby absolwentów, (2) zapewnienie warunków 

sprzyjających losowości badania.  

Aby dotrzeć do jak największej liczby absolwentów wykorzystany został potencjał 

Akademickich Biur Karier, które tworzą bazę e-mailową studentów na potrzeby badania losów 

absolwentów. Baza biur karier w Polsce została opracowana na podstawie zasobów 

internetowych (strony www, opracowania WUP, itp.). Wszystkie biura karier, który znalazły się 

bazie (działające na uczelniach publicznych i niepublicznych) zostały poproszone drogą 

elektroniczną o wysłanie na e-maile absolwentów wiadomości z linkiem do ankiety.  

                                                 
7 NUTS 1 - regiony (6 jednostek – grupują jednostki szczebla wojewódzkiego) - w rozumieniu Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych 
do Celów Statystycznych (NUTS) w Polsce - http://www.stat.gov.pl/gus/5840_5959_PLK_HTML.htm . 
8 W tym 2 uczelnie kościelne. Uczelnie kościelne w rejestrze instytucji szkolnictwa wyższego (POL-on) traktowane są jako odrębny 
rodzaj (niż publiczne i niepubliczne). W niniejszym badaniu w celu uproszczenia analiz statystycznych zostały zaklasyfikowane do 
uczelni publicznych. 
9 Zgodnie ze stanem na dzień 28.03.2014 w Polsce działało 299 uczelni niepublicznych (rejestr instytucji szkolnictwa wyższego POL-
on).  
10 Doboru próby dokonano w sposób losowo-warstwowy dla dwóch podprób badawczych (uczelni publicznych i niepublicznych).  
11 Alternatywną sytuacją jest wykorzystanie danych rejestrowych - pilotażowe w tym zakresie są badania losów absolwentów 
przeprowadzone na Uniwersytecie Warszawskim wykorzystujące rejestry administracyjne (choć również w ograniczonym 
charakterze).  

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_5959_PLK_HTML.htm
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Dodatkowo w celu objęcia badaniem jak największej liczby absolwentów wykorzystana została 

również baza PEFS (Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego), 

udostępniona przez Zamawiającego.  

W badaniu wzięło udział 3126 absolwentów (w tym 2626 absolwentów uczelni publicznych - 

84%). Szczegółowe dane na temat struktury zrealizowanej próby znajdują się w załączniku  

nr 7 do Raportu. Przy założeniu pewnych ograniczeń zrealizowanej próby badawczej 

(nadprezentacja absolwentów uczelni publicznych; mniejszy, niż wynika to z danych dla 

populacji, udział absolwentów z regionów: północnego i centralnego w porównaniu do 

pozostałych regionów kraju) należy jednak przyjąć, że otrzymane wyniki można uogólniać na 

całą populację absolwentów szkół wyższych w Polsce. Wyniki badania CAWI przedstawiane są  

w niniejszym Raporcie w kontekście wyników innych badań dotyczących absolwentów (czy to 

prowadzonych w ramach tego projektu czy innych).  

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) 

Metoda zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. grupy fokusowe; FGI) ma formę 

ustrukturyzowanej dyskusji, prowadzonej przez moderatora. Umożliwia ona zebranie w jednym 

miejscu reprezentantów różnych podmiotów w celu przeprowadzenia dyskusji i konfrontacji 

opinii. 

Zrealizowano 7 FGI z przedstawicielami uczelni publicznych i niepublicznych, pracodawców i 

organizacji pracodawców, regionalnych agencji rozwoju, przedstawicielami WUP/ PUP/ 

regionalnych obserwatoriów rynku pracy (grupy heterogeniczne). Wywiady zostały 

zrealizowane w Białymstoku, Lublinie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu, Kielcach i Krakowie. 

Lista podmiotów, których przedstawiciele wzięli udział w FGI znajduje się w załączniku  

nr 8 do Raportu.  

Studia przypadku (case study) 

Metoda ta pozwoliła na uzyskanie informacji dotyczących dobrych praktyk (krajowych/ 

zagranicznych) w zakresie efektywnego stymulowania uczelni do dostosowywania programów 

kształcenia do potrzeb rynku pracy. Sprawozdania ze studiów przypadku znajdują się  

w załączniku nr 9 do Raportu. Analizie poddane zostały 3 studia przypadku polskich uczelni  

o różnym zasięgu oddziaływania i profilu: 

 Politechnika Rzeszowska (uczelnia o znaczeniu regionalnym); 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie (uczelnia o znaczeniu regionalnym, 

wyższa szkoła zawodowa); 

 Szkoła Główna Handlowa (uczelnia o znaczeniu krajowym). 

Ponadto analizie poddano również 2 studia przypadku uczelni zagranicznych: 

 University for the Creative Arts (uczelnia angielska; kształci studentów w dziedzinie 

mediów, animacji, architektury, projektowania wnętrz i odzieży, fotografii i tworzenia 

filmów; silna współpraca z regionalnym rynkiem pracy); 

 Dualna Szkoła Wyższa w Badenii-Wirtembergii (ośrodek akademicki w Niemczech 

stosujący dualny, zorientowany na wiedzę praktyczną, system nauczania. Dualny system 

nauki gwarantuje unikalne połączenie teorii i praktyki. Studenci uczestniczą 
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naprzemiennie w zajęciach akademickich i zdobywają praktyczne doświadczenie 

zawodowe w wybranych przedsiębiorstwach). 

Wywiad mailowy (MI) 

Wywiad mailowy (ang. Mail Interview) polega na przesłaniu respondentowi listy pytań 

(otwartych i zamkniętych) mailem, po uprzednim uzyskaniu zgody na udział w badaniu. Badanie 

realizowane było z przedstawicielami biur karier na uczelniach o zasięgu krajowym  

i regionalnym oraz niepublicznych agencji zatrudnienia.  

Panel ekspertów 

Panel ekspertów został zrealizowany w dniu 3 kwietnia 2014 roku. Celem realizacji panelu była 

dyskusja nad wnioskami i rekomendacjami z badania na podstawie projektu Raportu 

końcowego.  

W panelu wzięło udział 21 ekspertów, w tym: (1) przedstawiciele administracji rządowej: 

MNiSW, NCBiR, MZ, MKiDN, MIR; (2) przedstawiciele uczelni: SGGW, Politechnika Warszawska; 

(3) przedstawiciel organizacji pracodawców: Business Centre Club (BCC); (4) przedstawiciele 

instytucji/organizacji zajmujących się badaniem i analizami rynku pracy: GUS, WUP 

(Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy), Instytut Badań Edukacyjnych, PARP; (5) 

przedstawiciel organizacji pozarządowych: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; (6) niezależni 

eksperci z zakresu rynku pracy i szkolnictwa wyższego.  

1.2 Okoliczności towarzyszące badaniu 

Badania (zarówno ilościowe, jak i jakościowe) z przedstawicielami uczelni, studentami, 

absolwentami, ekspertami rynku pracy przebiegły bez większych problemów (poza 

standardowo spotykanymi odmowami lub brakiem wolnych terminów i koniecznością 

dostosowania się do harmonogramu respondenta).  

Problemy dotyczące realizacji badań pojawiły się w przypadku badań (zarówno ilościowych, jak 

i jakościowych) z pracodawcami. Podstawową przyczyną były odmowy wzięcia udziału  

w badaniu. Pracodawcy odmawiali ze względu na brak czasu, przekładali termin wywiadu na 

terminy daleko wykraczające poza ramy czasowe badania, przerywali wywiady tłumacząc się 

brakiem czasu. Niektórzy pracodawcy odmawiający udziału w badaniu kwestionowali sens 

prowadzenia badań, w szczególności możliwość przełożenia ich wyników na rzeczywistość 

społeczną i gospodarczą12. Z uwagi na powyższe oraz w kontekście dużego znaczenia poznania 

perspektywy pracodawców wydłużono czas realizacji badań ilościowych CATI i badań 

jakościowych IDI.  

                                                 
12 Z doświadczenia Wykonawcy badania wynika, że jest to standardowa argumentacja wykorzystywana przez pracodawców, którzy 
nie chcą brać udziału w badaniach społecznych.  
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2 ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE W KONTEKŚCIE 

SCENARIUSZY ROZWOJU  

2.1 Wprowadzenie 

W poniższym rozdziale przedstawione zostały zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania 

społeczno-gospodarcze, które mogą mieć wpływ na zapotrzebowanie na kompetencje  

i kwalifikacje absolwentów uczelni w ciągu najbliższych siedmiu lat. W pierwszej części 

rozdziału omówione zostały globalne tendencje, które mogą mieć wpływ na owo 

zapotrzebowanie, a także ich odzwierciedlenie w opiniach i praktyce głównych grup 

respondentów badania. Następnie dla trzech obszarów – sytuacji na rynku pracy, sytuacji 

kluczowych branż gospodarki i sytuacji na uczelniach - przedstawione zostały warunki 

wyjściowe dla kształtowania się zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje. W 

podsumowaniu podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie 

zapotrzebowanie to może różnić się w zależności od scenariusza rozwoju. 

2.2 Globalne trendy społeczno-demograficzne i gospodarcze 

Pierwszymi ze zjawisk globalnych, na które należy zwrócić uwagę w kontekście problematyki 

zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje są obserwowane w krajach europejskich 

tendencje demograficzne wyrażające się poprzez spadek dzietności i starzenie społeczeństw,  

a także poprzez zmiany generacyjne na rynku pracy. Tendencje te mają wpływ na: 

 zmiany zapotrzebowania na typ kompetencji oraz rodzaje kwalifikacji przydatnych na 

rynku pracy, 

 sytuację ekonomiczną uczelni i w konsekwencji na ich polityki edukacyjne, 

 problemy z komunikacją między generacjami obecnymi na rynku pracy i wchodzącymi 

na rynek. 

Społeczeństwa krajów rozwiniętych wchodzą obecnie w fazę, w której proporcja osób 

aktywnych zawodowo do nieaktywnych przesuwa się w kierunku tej drugiej grupy. 

Demograficzna sytuacja Polski zdecydowanie lokuje ją w strefie społeczeństw 

starzejących się, co w obliczu zapóźnienia w porównaniu do czołowych gospodarek 

europejskich, może być w przyszłości źródłem znacznie większych problemów, niż w przypadku 

krajów, które zdążyły osiągnąć relatywnie wyższy poziom rozwoju. Równocześnie, tak jak  

i w tych krajach, na znaczeniu będą zyskiwać kompetencje związane z koncepcją tzw. srebrnej 

gospodarki (silver economy), rozumianej jako system społeczno-ekonomiczny, który z jednej 

strony ukierunkowany jest na wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy,  

a z drugiej strony uwzględniający ich potrzeby jako konsumentów. W związku z tematem 

badania pozostaje przede wszystkim ten drugi aspekt. Generować powinno to zapotrzebowanie 

na kompetencje z zakresu usług społecznych: medycznych, opiekuńczych, pielęgniarskich, 

rehabilitacyjnych, itp., co znajduje odzwierciedlenie w wynikach badania ilościowego  

z pracodawcami, w którym pracodawcy z sekcji Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna należą 
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do grupy deklarujących prawdopodobny, wyraźny wzrost zapotrzebowania na absolwentów 

uczelni13.  

Inny, związany z tendencjami demograficznymi, rodzaj zapotrzebowania na kompetencje 

wydaje się mniej oczywisty, ale kilkakrotnie w badaniach jakościowych zwrócili na niego uwagę 

pracodawcy. Wynika on z faktu, że znaczna część działających obecnie na rynku przedsiębiorstw 

(w mniejszym stopniu dotyczy to instytucji) zakładana była na początku lat 90-tych przez osoby 

zwykle 30-40 letnie lub nawet starsze, które obecnie zbliżają się do wieku emerytalnego, co 

sprawia, że w polskim biznesie coraz istotniejszym problemem w najbliższych latach może być 

sukcesja zarządzania. Z uwagi na to, że początek lat 90-tych charakteryzował się szybkim 

przyrostem podmiotów gospodarczych, można założyć, że odchodzenie na emeryturę wśród 

kadry kierowniczej i właścicieli firm może w najbliższych latach przybrać na sile, co oznacza, że 

w przedsiębiorstwach wzrośnie zapotrzebowanie na menadżerów i – siłą rzeczy – na 

kompetencje związane z zarządzaniem i przywództwem (w modelu kompetencji badania BKL14 

– kompetencje kierownicze oraz interpersonalne). Zapotrzebowanie to zapewne dotyczyć 

będzie przede wszystkim pracowników posiadających już pewne doświadczenie na rynku pracy,  

a ponadto w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z nadwyżką podaży na absolwentów 

kończących różnego typu kierunki związane z zarządzaniem.  

W związku ze zmianami demograficznymi uczelnie stają wobec problemu zmniejszania się 

liczby studentów. Oznacza to duże prawdopodobieństwo likwidacji części z nich, cieszących się 

mniejszym zainteresowaniem studentów, zmniejszenie progów wymagań przy przyjęciach na 

uczelnie oraz obniżenie wymagań w trakcie studiów (sygnalizowane przez przedstawicieli szkół 

wyższych), a także zamykanie się uczelni na współpracę z kadrą z zewnątrz (np. specjalistami-

praktykami) ze względu na priorytet zapewnienia pensum wykładowcom etatowym. Oznacza to 

również ograniczenia w finansowaniu praktyk zawodowych, które – jak wykażemy w dalszej 

części – stanowią jeden z najważniejszych postulatów w zakresie zmiany modelu studiów, 

podnoszonych zarówno przez pracodawców, jak i przedstawicieli szkół wyższych. 

Problemy komunikacji między generacjami na rynku pracy sygnalizowane są w szeregu 

opracowań socjologicznych jako następstwo wymiany (lub konfliktu) pokoleń X i Y15.  

W literaturze identyfikuje się obecnie kilka typów generacyjnych na rynku pracy, ale dla celów 

niniejszego badania istotne jest rozróżnienie obserwowane na poziomie wiedzy potocznej, 

zredukowane do dwóch generacji. W wywiadach IDI i FGI respondenci (szczególnie 

pracodawcy), chcąc wytłumaczyć dzisiejsze problemy absolwentów na rynku pracy posługiwali 

się etykietą „pokolenie Y”, oznaczającą pokolenia zarówno najmłodsze, jak i trzydziestolatków. 

Charakterystyczne jest, że pracodawcy przejawiali przy tym spontaniczną skłonność do 

                                                 
13 25% przewidujących wzrost zapotrzebowania, przy czym 9% uważa, że zapotrzebowanie wzrośnie znacznie; to ostatnie jest 
najwyższym wynikiem dla wszystkich sekcji PKD. 
14 Bilans Kapitału Ludzkiego. Najważniejsze wyniki III edycji badań BKL z 2012 r., PARP, Warszawa 2013. 
15 Np. Witold Wrzesień, Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy?, Nauka 3/2007. Pokolenie y możemy obserwować w dwóch 
wariantach czy „modalnościach”. Z jednej strony jest to pokolenie niżu demograficznego niejako „skazanego” na troskliwość 
rodziców. Zmiany postaw dorosłych wobec rodzicielstwa i własnych dzieci oznaczają  zmianę postaw wobec przyszłości oraz wzrost 
ambicji edukacyjnych i zawodowych dorastającej młodzieży. Pokolenie y ma być zatem pokoleniem wysokich aspiracji  
i w konsekwencji dowartościowane i pewne siebie. Jego przedstawiciele są silnie zmotywowani, ambitni oraz mający wysokie 
oczekiwania wobec bliskiej przyszłości, nastawieni na nieodroczone korzyści. Są samodzielni i dobrze radzą sobie we współczesnym 
świecie, poszukują pracy, która będzie dla nich satysfakcjonująca finansowo i równocześnie nieabsorbująca. Prowadzi to do tego, że 
przedstawiciele tego pokolenia, nazywani przez Witolda Września - Europejskimi Poszukiwaczami są z drugiej strony pokoleniem 
narastającej frustracji, wynikającej z faktu, że większość miejsc pracy odpowiadających ich aspiracjom i wykształceniu jest dla nich 
niedostępna, gdyż zajmują je przedstawiciele pokoleń starszych, którzy też na rynku pracy dyktują standardy. 
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wykazywania szeregu wad – bierność, nielojalność, nierealistyczne oczekiwania płacowe  

i nierealistyczne przekonania, co do własnych kompetencji, niezdyscyplinowanie, itp. tego 

pokolenia, a dopiero na wyraźna prośbę prowadzącego wywiad byli gotowi wskazywać na dobre 

strony tej generacji. Możemy tu mieć zatem do czynienia nie tyle (lub – nie tylko)  

z deficytami kompetencji absolwentów, ale i z generacyjnym konfliktem wartości  

i gotowością do posługiwania się w ocenach stereotypem. Taki negatywny stereotyp po 

stronie pracodawców może stanowić istotną barierę we wchodzeniu absolwentów uczelni na 

rynek pracy. 

Tendencją, którą należy uwzględnić w ocenie zapotrzebowania na kompetencje, jest też zmiana 

paradygmatu produktywności. Kraje rozwinięte, jeśli chcą utrzymać poziom życia i niezbędny 

w tym celu poziom wzrostu PKB rzędu 2-3% rocznie, muszą radykalnie zwiększyć 

produktywność swoich gospodarek. Jedynym dostępnym sposobem są innowacje. „McKinsey 

Quarterly”16 szacuje, że w Stanach Zjednoczonych innowacje produktowe i biznesowe muszą 

stanowić co najmniej 70% wzrostu produktywności. W krajach Europy Zachodniej każde 

dodatkowo wytworzone euro musi pochodzić w 100% z innowacji, a w Japonii, ze względu na 

szybki ubytek siły roboczej, innowacje muszą nadążać za wynikającym z tego ubytku spadkiem 

produktywności, co oznacza konieczność uzyskania efektu wzrostu z innowacji aż 160%. 

Oznacza to - jako warunek skutecznej odpowiedzi na wyzwania rozwojowe - ścisłe powiązanie 

zapotrzebowania na kompetencje z innowacyjnością. W tym kontekście należy zwrócić 

uwagę na jedno z najważniejszych - w ocenie Komisji Europejskiej17 – wyzwań stojących przed 

Polską, jakim jest nieatrakcyjny system badań i innowacji oraz niski potencjał innowacyjny 

polskich MŚP. 

Kolejny trend wiąże się z rozwojem paradygmatu społeczeństwa sieci18 zarówno w wymiarze 

komunikacyjnym, jak i organizacyjnym. Obejmuje następujące wymiary:  

 Wymiar komunikacyjny wiążący się z zachodzącą na świecie rewolucją  

w komunikowaniu się, związany z upowszechnieniem elektronicznych narzędzi 

komunikacji. Ma to wpływ na przepływy finansowe, produkcję, rodzaj i formułę 

świadczenia usług, a także na kulturę. Globalna sieć z jednej strony łączy ludzi na całym 

świecie, ale jednocześnie, tam gdzie nie dociera, tworzy silniejsze niż w przeszłości strefy 

wykluczenia. Dostęp do niej i kompetencje z nią związane stanowią dziś podstawowy 

warunek pomyślności ekonomicznej i możliwości rozwoju zarówno w wymiarze 

osobistym (kształcenie się, dostęp do kultury itp.), jak również zbiorowym (lokalnym, 

regionalnym). Nowa fala konwergencji urządzeń elektronicznych (Web 3.0) pogłębi 

zapewne to zróżnicowanie szans, a zarazem będzie oznaczała nową falę dóbr 

konsumpcyjnych (aplikacje, usługi), jak i rewolucję w obszarze marketingu (lawinowy 

wzrost wiedzy o nawykach konsumenta). Oznaczać to będzie zarówno przyrost miejsc 

pracy związanych z przetwarzaniem i wykorzystaniem informacji, ale i zagrożenie dla 

wykonawców wielu zawodów i wykonawców usług w tradycyjnej formule. W kontekście 

zapotrzebowania na kompetencje oznacza to wzrost popytu na kompetencje związane  
                                                 
16 P. Bisson, E. Stephenson, S.P. Viguerie, Global Forces, „McKinsey Quarterly”, June 2010. 
17 Position Paper Komisji Europejskiej (Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania umowy o partnerstwie i programów w 
Polsce na lata 2014–2020) 
18 Termin ten wiązany jest z osobą Manuela Castellsa, który jest światowej słwy teoretykiem nowej formacji społecznej, najczęściej 
określanej jako „społeczeństwo informacyjne”. Społeczeństwo sieci ma zastępować tradycyjne społeczeństwo hierarchiczne. 
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z komunikacją w świecie wirtualnym (w rozumieniu BKL: komputerowe) w wielu 

wymiarach: podstawowym, branżowo-specjalistycznym, biznesowo-zarządczym, itp. 

Stwarza to przede wszystkim nowy wymiar potrzeb i wyzwań edukacyjnych w zakresie 

kompetencji interpersonalnych i kognitywnych, ściśle powiązany z umiejętnością 

korzystania z możliwości nowych, konwergentnych mediów19. W tym kontekście warto 

zwrócić uwagę na pewną nieprzystawalność modelu kompetencji BKL to tej sytuacji, 

gdyż kompetencje komunikacyjne związane z obecnością w sieci widzieć należy 

raczej jako podzbiór należący po części do zbioru kompetencji społecznych, a tylko 

po części technicznych; 

 W sensie organizacyjnym społeczeństwo sieci oznacza zmianę hierarchicznych modeli 

zarządzania i organizacji pracy na formułę sieciową, co sprawia, że powiązanie 

pracownika z konkretnym pracodawcą i stacjonarną formułą świadczenia pracy 

traci na znaczeniu na rzecz modelu pracy metodą projektu (często w kilku 

równolegle) oraz na rzecz pracy zdalnej. Istotnym elementem wiedzy absolwentów  

z różnych obszarów kształcenia stanie się w tych okolicznościach znajomość 

stosowanych w danej branży metod zarządzania projektami. Znaczenia nabiera 

także umiejętność tworzenia powiązań sieciowych między różnymi podmiotami rynku. 

Dla pracownika oznaczać to będzie konieczność odnalezienia się w warunkach 

wyższego poziomu ryzyka zarówno dla całych grup zawodowych i społeczności, jak  

i dla jednostek. W badaniu manifestowało się to najczęściej poprzez wyrażanie przez 

respondentów przekonania, że na przyszłym rynku pracy konieczna jest gotowość do 

wielokrotnej zmiany zawodu i uczenia się przez całe życie. 

W obliczu opisanych wyżej tendencji należy przyjąć, że w najbliższych latach w Polsce będą 

zmieniać się zdecydowanie warunki wejścia na rynek pracy, modele biznesowe 

pracodawców i skuteczne formuły funkcjonowania pracownika na rynku. Większość 

respondentów badania świadoma była tej sytuacji i wyrażała przekonanie, że kompetencje, 

które będą w najbliższym czasie faworyzować uczestnika rynku pracy, są kompetencjami 

przydatnymi w warunkach dużej dynamiki zmian i podwyższonego ryzyka. Wyraźnie 

podkreślano, że zarówno na obecnym rynku, jak i w przyszłości, istotniejsze dla pracownika 

będą kompetencje społeczne (oczywiście pod warunkiem posiadania wystarczających 

kompetencji zawodowych): komunikacyjne, umiejętności pracy zespołowej, umiejętności 

uczenia się przez całe życie i elastyczności.  

Wzrost znaczenia pracy metodą projektu będzie oznaczać, że w kształtowaniu kompetencji 

(zarówno „twardych”, zawodowych, jak i „miękkich”) należy zwracać uwagę na to by miały one 

swoiście „mediacyjną” i „integrującą” formułę. Oznacza to umiejętność poruszania się między 

różnymi obszarami wiedzy i doświadczenia, umiejętność pracy w zespołach 

interdyscyplinarnych, umiejętność łączenia różnych podejść: np. merytoryczno-zawodowego  

i biznesowego lub umiejętność dostrzegania społecznego kontekstu przedsięwzięć, w których 

bierze się udział. 

                                                 
19 Por. Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia, Fundacja Nowoczesna Polska, 2012; 
Bohdan Jung (red.), Wokół mediów ery Web 2.0, red, Warszawa 2010 
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2.3 Prognoza zatrudnienia absolwentów na rynku pracy. Czynniki wspierające 

zatrudnienie 

Wskaźniki młodych osób będących bez pracy sytuują Polskę na poziomie względnie zbliżonym 

dla średniej obserwowanej w całej UE. Poziom wykształcenia (wykształcenie wyższe) ma 

oczywisty wpływ na obserwowany czas przejścia ze szkoły do pierwszej poważnej pracy. W UE 

średni czas trwania okresu przejściowego do pierwszej znaczącej pracy (tj. trwającej minimum 

trzy miesiące) wynosi 6,5 miesiąca w dla wszystkich poziomów edukacyjnych. W rozbiciu na 

poziom wykształcenia kształtuje się to odpowiednio: 5 miesięcy dla osób o wyższych 

kwalifikacjach oraz 2 razy dłużej tj. 10 miesięcy dla osób o niższych kwalifikacjach. Polska 

charakteryzuje się znacznie dłuższym okresem przejściowym dla osób legitymujących się 

średnim wykształceniem (17 miesięcy, przy średniej UE na poziomie 10 miesięcy), natomiast nie 

odbiega zdecydowanie od średniej europejskiej w przypadku osób z wykształceniem wyższym20. 

Równocześnie jednak warto zwrócić uwagę, że pracodawcy udzielający wywiadów 

pogłębionych wskazywali, że chętnie zatrudniają na stanowiskach niewymagających tego typu 

kwalifikacji absolwentów z tytułem magistra. W tym kontekście można stwierdzić, że wydłuża 

się okres przechodzenia do pierwszej pracy właśnie o czas studiów magisterskich w sytuacji, 

gdy na wiele stanowisk pracy wystarczające byłyby kwalifikacje licencjata, a często nawet 

jeszcze niższe. 

W ocenie zdecydowanej większości pracodawców nie należy oczekiwać w Polsce generalnej 

zmiany w zapotrzebowaniu na absolwentów szkół wyższych. Rzeczywista sytuacja będzie 

zależeć od tego, który ze scenariuszy rozwoju uda się urzeczywistnić21, ale warte jest 

odnotowania, że – pomimo, iż 54% pracodawców nie oczekuje wzrostu zatrudnienia 

absolwentów - to równocześnie 35% wskazuje, że liczba zatrudnianych absolwentów wzrośnie 

lub wzrośnie znacznie. 

Niezależnie od tego, że dominuje oczekiwanie stabilizacji zapotrzebowania, wyraźnie widać, że 

w kilku obszarach kształcenia pracodawcy przewidują wzrost. Największy popyt prognozowany 

jest dla absolwentów nauk technicznych (71% pracodawców ocenia, że w ciągu 7 najbliższych 

lat będzie zapotrzebowanie na absolwentów kierunków z tego obszaru kształcenia), następnie  

z obszaru nauk ścisłych (34%), dalej – nauk społecznych (28%) oraz nauk medycznych,  

o zdrowiu i o kulturze fizycznej (16%). Wzrost zatrudnienia dla pozostałych obszarów 

prognozowany jest na zdecydowanie niższym poziomie. 

Jeśli wyniki badania ilościowego zestawić z wynikami badań jakościowych (IDI i FGI), 

zauważamy z kolei, że najsilniejsze przekonania i najbardziej szczegółowe wskazania, co do 

prawdopodobnych kierunków gwarantujących zatrudnienie, odnoszą się do obszaru nauk 

technicznych. W ocenie zarówno przedstawicieli uczelni, jak i pracodawców, nie będą mieli w 

ciągu najbliższych lat większych problemów na rynku pracy absolwenci kierunków 

informatycznych, mechatroniki, kierunków związanych z lotnictwem, budownictwem, 

transportem i logistyką. Kierunki te wskazywano również jako atrakcyjne pod względem 

wynagrodzeń. W badaniach jakościowych wskazywano ponadto kierunki z obszaru nauk 

medycznych i o zdrowiu, ale w tym przypadku jako atrakcyjne finansowo uznawano jedynie 

                                                 
20 Dane na podstawie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Youth_unemployment.  
21 Szerzej: Rozdział 2.6. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Youth_unemployment
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zawody lekarskie, a pielęgniarstwo czy rehabilitację – gdzie również prognozowano wzrost 

zapotrzebowania – postrzegano jako nieatrakcyjne.  

Znaczący wzrost zatrudnienia przewidywany jest przez pracodawców z sekcji: J – Informacja  

i komunikacja; K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; C – Przetwórstwo przemysłowe;  

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna,  

R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Spadek zatrudnienia przewiduje się  

w sekcji P – Edukacja. Odpowiada to tendencjom obserwowanym w dłuższym okresie.  

Zgodnie z wynikami badania BKL22, w przypadku stanowisk, do których pretendują absolwenci, 

czyli specjalistów i stanowisk kierowniczych – nie występuje przewaga wieku, która jest 

zauważalna w przypadku stanowisk wymagających niższych kwalifikacji. Chętnie zatrudniane są 

na tych stanowiskach osoby relatywnie (w stosunku do absolwentów) starsze, gdyż ważnym 

czynnikiem branym pod uwagę przez pracodawców jest w ich przypadku doświadczenie 

zawodowe. Oznacza to, że specjaliści starsi, trącący pracę, będą stanowić istotną konkurencję dla 

absolwentów, zwłaszcza, że można spodziewać się przepływu pracowników z tych kategorii  

z branż pozostających w stagnacji lub odnotowujących regres do branż rozwojowych. Oznacza to 

również relatywnie wyższe wymagania w zakresie kompetencji, jakie przy rekrutacji stawiane 

będą absolwentom oraz ryzyko – którego urzeczywistnianie się obserwujemy na podstawie 

danych ilościowych – że stosunkowo duża grupa absolwentów zatrudniana będzie poniżej 

kwalifikacji.  

Niedobory kompetencyjne, jakie wynikają z badania pracodawców w ramach BKL23, 

odnotowywane dla stanowisk kierowniczych, specjalistów, średniego personelu i pracowników 

biurowych skupiają się w trzech kategoriach: kompetencji ogólnych zawodowych, 

samoorganizacyjnych, interpersonalnych i kognitywnych, a w przypadku specjalistów - 

komputerowych. W kolejnych edycjach badania stwierdzono, że poziom niedoborów 

kompetencyjnych w zakresie kompetencji interpersonalnych i kognitywnych w niewielkim 

stopniu się zmniejszył, natomiast wzrósł niedobór w zakresie kompetencji samorganizacyjnych, 

zaś bardzo wyraźnie – kompetencji zawodowych, co może stanowić szansę dla absolwentów,  

w przypadku wyraźnej poprawy jakości kształcenia. Uczelnie mogą też, w ramach efektów 

kształcenia, dążyć do wzmocnienia kompetencji samorganizacyjnych (w pierwszym rzędzie 

przedsiębiorczości), na co zdecydowanie zwracają uwagę pracodawcy w badaniach 

jakościowych i ilościowych przeprowadzonych w niniejszym projekcie24. 

Równocześnie obserwuje się sygnały wyczerpywania imitacyjnego modelu 

innowacyjności, co pozwala zakładać, że w trakcie perspektywy realizacji Strategii "Europa 

2020" dojdzie do przełomu w zakresie zapotrzebowania na typy kompetencji związane z tym 

obszarem (czyli szczególnie istotne w tych obszarach, gdzie prognozuje się wzrost 

zapotrzebowania na absolwentów). Będzie to wzrost zapotrzebowania na kompetencje 

związane z popytem na oryginalne, innowacyjne rozwiązania, a nie na wdrażanie rozwiązań  

i technologii pochodzących z zewnątrz. Pracodawcy, będący respondentami badań 

jakościowych, dość powszechnie wskazywali na nieefektywność obecnego systemu wsparcia 

                                                 
22 Jarosław Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, PARP 2013. 
23 Ibidem. 
24 38% pracodawców za priorytetowe uważa uniwersalne kompetencje, dające dużą elastyczność i możliwość adaptacji absolwenta 
do zmieniających się warunków (najwyższy odsetek odpowiedzi na pytanie o oczekiwania wobec absolwenta szkoły wyższej). 
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innowacyjności, kierowanego przede wszystkim na zakup wyposażenia i tworzenie 

infrastruktury badawczej na uczelniach. Wskazywano też, że formuła kształcenia specjalistów 

przez uczelnie nie odpowiada ich potrzebom, ze względu na nacisk na „teoretyczne” (w istocie: 

pamięciowe) przyswajanie wiedzy związanej z kierunkiem studiów, a nie na rozwiązywanie 

problemów praktycznych. Typy kompetencji, jakie można wskazać tu jako kluczowe już obecnie, 

a na pewno w przyszłości25, to przede wszystkim: 

 szereg kompetencji kognitywnych (zdolności analityczne, heurystyczne, pomysłowość, 

myślenie krytyczne),  

 kompetencje interpersonalne (w tym: komunikacyjne i medialne, a także związane  

z umiejętnością kreacji zespołowej, lub, z innej strony, innowacyjnego przywództwa),  

 artystyczne (z uwagi na znaczenie przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych, 

ponadto często pokrywające się z kompetencjami innowacyjnymi i wspomagające 

innowacyjność w wielu dziedzinach26).  

Alternatywą jest utrzymywanie się stałego zapotrzebowania na ogólne kompetencje zawodowe  

i dyspozycyjność, a zmniejszanie zapotrzebowanie na kompetencje z listy powyżej, co wiązałoby 

się z urzeczywistnieniem scenariuszy zakładających spowolnienie gospodarcze, kiedy mniej 

ważne dla pracownika staną się kompetencje umożliwiające szybką adaptację do zmiennych 

warunków rynku. Mniej prawdopodobne wydaje się natomiast kontynuowanie obecnej 

tendencji, dla której sygnały wyczerpywania się można odczytać również z przedstawionych 

wyżej danych ilościowych.  

Oznacza to, że dotychczasowe prognozy tworzenia miejsc pracy oraz obszarów ich 

tworzenia mogą być dalece nietrafne, jeżeli będą formułowane przy założeniu ciągłości 

obecnego modelu innowacyjności imitacyjnej. Nie musi to oznaczać zmiany zapotrzebowania 

co do struktury branż, zdiagnozowanej zarówno w Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki,  

w ramach Programu Polska 2020 i w szeregu foresight branżowych. Może jednak oznaczać 

zmianę zapotrzebowania na typ kompetencji w ramach branż. Zarówno z badań ilościowych, jak 

i jakościowych wynika, że pracodawcy zdają sobie sprawę, iż wysokie kompetencje zawodowe 

są w warunkach przyspieszonego rozwoju ważnym, ale na pewno nie jedynym atutem 

pracownika. Badanie jakościowe wskazuje tu na następujące kategorie oczekiwań pracodawców 

co do kompetencji, które będą faworyzowały w przyszłości absolwentów: 

 umiejętności praktyczne, związane z zawodem – wynikające albo z doświadczenia  

(o co trudno w przypadku absolwentów), albo z dużej ilości praktyk i ćwiczeń w ramach 

studiów; 

 wysoki poziom kompetencji interpersonalnych; 

 umiejętności heurystyczne – umiejętność i znajomość technik i metod rozwiązywania 

problemów, zarówno na poziomie generalnym, jak i w obrębie zawodu, wraz  

z dyspozycją do krytycznego myślenia; 

 umiejętności analityczne; 

                                                 
25 Por. Edyta Gwarda-Gruszczyńska, Tomasz P. Czapla, Kluczowe kompetencje menedżera ds. komercjalizacji, Łódź 2011. 
26 Bilans kompetencji. Wybrane segmenty branży kreatywnej, Raport z badań, Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju 
Organizacji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, październik 2013. 
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 umiejętność i doświadczenie w zakresie pracy zespołowej, a ściślej – pracy  

w interdyscyplinarnych zespołach projektowych. 

Barierą po stronie pracodawców może być wykazana w poprzednim rozdziale skłonność do 

stereotypowego i negatywnego oceniania absolwentów. Rozwiązaniem w tym obszarze mógłby 

być rozwój profesjonalnych usług rekrutacyjnych, świadczonych zarówno przez 

uczelniane biura karier, jak i przez wyspecjalizowane firmy. 

2.4 Sytuacja w szkolnictwie wyższym 

W roku akademickim 2011/201227 szkoły wyższe opuściło 484,9 tys. absolwentów, z czego 

ponad 2/3 to absolwenci uczelni publicznych (326,6 tys.). Spośród nich absolwenci kierunków 

ekonomicznych i administracyjnych stanowili 19% ogółu absolwentów, pedagogicznych – 12%, 

społecznych – 11,1%, humanistycznych – 8,5%, medycznych – 8%, artystycznych – 1,8%. 

Absolwenci kierunków technicznych, ścisłych, przyrodniczych oraz informatycznych - czyli 

obszarów kształcenia kluczowych dla realizacji celów Strategii "Europa 2020" - stanowili 

poniżej 1/3 ogółu osób kończących studia (ok. 31%). Mimo, iż struktura absolwentów jest w 

przybliżeniu zbieżna ze średnią europejską, to jednak w związku ze Strategią "Europa 2020" 

relację tę należy uznać za niezadowalającą. Uczelnie zapewniają kształcenie w zakresie 

stosunkowo wąskich specjalizacji, natomiast 

w perspektywie 2020 roku potrzebne 

będą szersze, interdyscyplinarne 

kwalifikacje, niezbędne do procedowania 

zmiany technologicznej. Równolegle warto 

zauważyć, że, jak wykazano w badaniu BKL28, oferta skierowana do humanistów wydaje się być 

bogatsza od oferty skierowanej do osób ukierunkowanych na nauki ścisłe lub techniczne. Ma to 

przede wszystkim wymiar ilościowy: w porównaniu do liczby kierunków grupy inżynieryjno-

technicznej (24), kierunków w obrębie grupy humanistycznej jest zdecydowanie więcej (87). 

Stosunkowo niewiele jest nowych, interdyscyplinarnych kierunków technicznych, a zarazem 

dość często spotykamy się z niedoinwestowaniem kierunków humanistycznych, na których 

łatwiej jest wprowadzać pozorne oszczędności, polegające na ograniczaniu choćby 

samodzielnych badań prowadzonych przez studentów i młodszą kadrę naukową, sprowadzając 

aktywność kierunku na danej uczelni tylko do dydaktyki. Kierunkom humanistycznym łatwiej 

odpowiadać na zainteresowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: w przypadku 

kierunków społeczno-humanistycznych liczba miejsc oferowanych jest przeciętnie większa, niż 

na kierunkach technicznych. Powoduje to generowanie każdego roku przez polski system 

szkolnictwa wyższego licznych roczników absolwentów kierunków społeczno-humanistycznych 

wykształconych na niskim poziomie i nieposiadających dodatkowych kompetencji, 

zapewniających im elastyczność i skuteczność w poszukiwaniu pracy: przedsiębiorczości, 

samodzielności, kreatywności; przy równoczesnym deficycie na rynku pracy absolwentów 

kierunków technicznych. W największym stopniu dotyczy to uczelni prywatnych, ale również na 

uczelniach publicznych obserwujemy ograniczanie (ze względów finansowych) na kierunkach 

społecznych i humanistycznych zajęć, które kształtują praktyczne umiejętności warsztatowe. 

                                                 
27 www.stat.gov.pl, dane  za rok 2012. 
28 Magdalena Jelonek, Studenci – przyszłe kadry gospodarki, Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP 2013. 

W jakim stopniu aktualna oferta dydaktyczna  

i potencjał uczelni odpowiada na potrzeby 

pracodawców i w jakim zakresie powinna ulec 

ewentualnym zmianom?  
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Wykres 1. Struktura absolwentów według kierunków kształcenia w uczelniach publicznych w roku 

akademickim 2011/2012 

 
Źródło: Liczba absolwentów w 2012 roku, BDL GUS 2012 
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ochrona i bezpieczeństwo oraz kierunki inżynieryjno-techniczne. Wzrost liczby studentów jest 
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Informacja o wynikach rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 w uczelniach 

publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 
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Badanie ilościowe przedstawicieli wyższych uczelni generalnie potwierdza tę tendencję, 

wskazując na to, że we wszystkich regionach w większym lub mniejszym stopniu wzrośnie -  

w ich ocenie - zapotrzebowanie na studentów kierunków z obszaru nauk technicznych oraz 

ścisłych, a także z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W opinii respondentów 

zdecydowanie spadnie natomiast zapotrzebowanie na kierunki z obszaru nauk 

humanistycznych oraz artystycznych.  

Tabela 1. Zapotrzebowanie na absolwentów szkół wyższych w ocenie przedstawicieli uczelni 
(procent respondentów prognozujących wzrost lub spadek) 
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Obszar nauk humanistycznych -35% -44% -65% -31% -45% -25% -41% 

Obszar nauk społecznych 5% 25% -12% 0% -18% 0% 1% 

Obszar nauk ścisłych 100% 81% 76% 63% 82% 92% 83% 

Obszar nauk przyrodniczych 48% 50% 38% 31% 60% 17% 41% 

Obszar nauk technicznych 96% 81% 100% 94% 91% 100% 94% 

Obszar nauk rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych 
19% 38% 24% 14% 0% -8% 17% 

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu 

oraz nauk o kulturze fizycznej 
100% 75% 88% 71% 80% 85% 85% 

Obszar sztuki -22% -25% -19% -21% -36% -8% -22% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z uczelniami (n=100). Odpowiedzi nie sumują w wierszach do 100% ponieważ 

respondent mógł wskazać więcej niż jeden obszar 

We wszystkich regionach oczekiwany jest - na podobnym poziomie - wzrost zapotrzebowania 

na absolwentów z obszaru nauk technicznych, ścisłych, medycznych i o zdrowiu. Duże różnice 

występują natomiast w przypadku oceny zapotrzebowania na absolwentów z obszaru nauk 

społecznych. Duże różnice występują też przypadku obszaru nauk rolniczych, leśnych  

i weterynaryjnych, przy czym nisko szacowane jest zapotrzebowanie w tym obszarze w regionie 

północnym. Respondenci oczekują spadku zapotrzebowania w obszarze nauk humanistycznych  

i w obszarze sztuki. W tym ostatnim przypadku warto zwrócić jednak uwagę na to, co 

sygnalizowali respondenci badań jakościowych z tego obszaru: absolwenta tego typu uczelni 

stereotypowo postrzega się przede wszystkim jako artystę, a rzadziej – jako rzemieślnika, 

projektanta, członka interdyscyplinarnego zespołu projektowego, również menedżera  

w przemysłach kultury i czasu wolnego - choć większość kończących uczelnie z tego obszaru 

znajduje zatrudnienie właśnie w takim charakterze. Jak wskazano też w podrozdziale 2.2, 

kompetencje artystyczne często pokrywają się z innowacyjnymi. W kilku dziedzinach (przede 

wszystkim wzornictwo przemysłowe oraz cyfrowe przetwarzanie obrazu) istnieje w Polsce 

tradycja i potencjał kompetencji, które mogą uczynić te specjalizacje generującymi potencjał 

innowacyjności, na poziomie krajowym lub regionalnym. W przypadku wzornictwa, co więcej, 

nie jest konieczne tworzenie kosztownej infrastruktury badawczej. 
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Przyglądając się popytowi i podaży absolwentów na rynku pracy można zaobserwować pewne 

tendencje. Poniższa analiza pokazuje zestawienie liczby absolwentów w danym obszarze 

kształcenia z deklaracjami pracodawców co do obszaru kształcenia, po którym zatrudniają 

absolwentów. Danych tych nie można porównać w sposób bezpośredni, pokazują one jednak 

pewne prawidłowości potwierdzone badaniami jakościowymi oraz wcześniejszymi wnioskami. 

Badanie obrazuje, że stosunkowo najłatwiej – pod warunkiem nabycia odpowiednich 

kompetencji miękkich – znaleźć pracę absolwentom kierunków technicznych oraz w nieznacznie 

mniejszej mierze absolwentom kierunków ścisłych. Trend ten będzie się utrzymywał, a nawet 

się wzmocni (prognozy zatrudnienia przez pracodawców obrazuje tabela 4 w podrozdziale 

2.5.2). W badaniach jakościowych pracodawcy zgłaszali niedobór na pracowników z 

wykształceniem technicznym oraz ścisłym, przy czym sam kierunek odgrywał mniejszą rolę, a 

bardziej decydowały kompetencje w postaci umiejętności obsługi specjalistycznego 

oprogramowania np. AutoCAD oraz kompetencje miękkie, takie jak np. umiejętność pracy 

metodą projektu. Popytu na absolwentów (zgodnie z deklaracjami pracodawców) można 

oczekiwać też wśród kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej – obecna niewielką nadwyżkę podaży należy tak interpretować w kontekście 

trendów demograficznych, wskazujących na wzrost znaczenia „białej” i „srebrnej” gospodarki. 

Sytuacja w obszarze nauk artystycznych na podstawie poniższych danych oraz wywiadów 

jakościowych wskazuje na zrównanie popytu z podażą - uczelnie artystycznie kształcą mniej 

więcej taką liczbę studentów jaka później znajduje zatrudnienie. W tym wypadku warto zwrócić 

uwagę - z jednej strony - na to, że pracodawcy objęci badaniami jakościowymi oczekują tu 

pogorszenia sytuacji oraz wskazują, że część osób z wykształceniem artystycznym nie zawsze 

znajduje zatrudnienie zgodne z kierunkiem kształcenia; z drugiej strony natomiast nie należy 

zapominać, że rozwój przemysłów kultury i kreatywnych wskazany został jako jeden z bardziej 

proinnowacyjnych obszarów polskiej gospodarki, co znalazło wyraz zarówno w Strategii Europa 

2020, jak i Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego i będzie to zapewne znajdowało swoje 

odzwierciedlenie na rynku pracy.  

Paradoksalnie, mimo prognozowanego przez przedstawicieli uczelni (Tabela 1) spadku popytu 

w obszarze nauk humanistycznych, zestawienie udziału absolwentów z tego obszaru z 

prognozami pracodawców wskazuje na występowanie w przyszłości w tym obszarze lekkiego 

popytu, choć nie tak wyraźnego, jak w przypadku nauk technicznych czy ścisłych. Z kolei w 

przypadku absolwentów nauk społecznych, mimo dość dużego popytu ze strony pracodawców 

(tabela 4 w podrozdziale 2.5.2), można wskazać na wyraźna nadwyżkę absolwentów z tego 

obszaru na rynku pracy. Jest to jednak bardzo szeroka kategoria kształcenia zawierająca w sobie 

m.in. kierunki ekonomiczne, pedagogiczne, socjologiczne, antropologiczne, kulturoznawcze i 

psychologiczne, gdzie występują często bardzo duże różnice popytu, zależnie od kierunku. Dość 

częste jest też w tym obszarze kształcenia (i również w obszarze nauk humanistycznych) 

znajdowanie zatrudnienia przez absolwentów niekoniecznie zgodnie z kwalifikacjami, ale przy 

wykorzystaniu nabytych na studiach kompetencji, np. w biznesie. Prognozy pokazują, że w 

dalszym ciągu nauki społeczne są bardzo istotne na rynku pracy – wielu pracodawców deklaruje 

zatrudnienie takich osób – co potwierdzają wywiady jakościowe. Wnioskiem z tego jest 

niezwiększanie, a wręcz redukcja liczby studentów z tego obszaru przy jednoczesnym 

zwiększeniu jakości kształcenia, przede wszystkim przez dostosowaniem kształtowanych 

kompetencji do wyzwań rynku.  
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Wykres 2. Zestawienie proporcji liczby absolwentów w strukturze kształcenia z prognozami 
zatrudnienia pracodawców 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie BDL GUS 2012 oraz badania CATI z pracodawcami (n=1607) 

O ile oceny przedstawicieli uczelni i pracodawców są względnie zgodne (ze wskazanymi wyżej 

wyjątkami) co do kierunków i obszarów kształcenia, na które w najbliższym 7-leciu będzie rosło 

zapotrzebowanie, o tyle generalna ocena pracodawców, odnosząca się do oferty dydaktycznej 

uczelni wskazuje na szereg nieadekwatności co do ich potrzeb. Stopień tej nieadekwatności jest 

różny zależnie od typu uczelni: najczęściej krytykowane są uczelnie niepubliczne, z mniejszych 

ośrodków, a w mniejszym stopniu zarzuty pracodawców odnoszą do uczelni renomowanych 

(jako takie wymieniane są najczęściej Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, 

Politechnika Warszawska, SGH, AGH; jako wzorcową uczelnię biznesową wskazano też 

kilkakrotnie Akademię im. Leona Koźmińskiego). Niemniej jednak, uwagi respondentów 

odnoszą się przede wszystkim do systemu kształcenia wyższego.  

2.5 Kluczowe branże i sektory gospodarki w latach 2014-2020 w Polsce 

2.5.1 Sytuacja kluczowych branż i sektorów  

Struktura branżowa gospodarki, przedstawiona w raporcie „Analiza zapotrzebowania 

gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020” 

w oparciu o analizę priorytetów identyfikowanych w foresight branżowych29  

                                                 
29 Foresighty regionalne: Loris Plus. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego, Monitorowanie i prognozowanie 
(Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego, Foresight 
technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski, Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju 
województwa podkarpackiego, Regionalny Foresight Technologiczny LORIS WIZJA , UPRIS - Wdrożenie Regionalnej Strategii 
Innowacji na Dolnym Śląsku, Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego, Projekt 
długookresowej strategii rozwoju kraju Polska 2030. Foresighty branżowe, w tym: Foresight technologiczny odlewnictwa polskiego, 
Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, Foresight technologiczny w zakresie 
materiałów polimerowych, Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla 
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Obszar nauk rolnicznych, leśnych i weterynaryjnych 
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i nauk o zdrowiu oraz  … 

Obszar nauk przyrodniczych 

Obszar nauk artystycznych 

Propocje absolwentów w strukturze kształcenia Po jakich kierunkach zatrudniają pracodawcy 

http://www.formazovia.pl/
http://www.formazovia.pl/
http://www.foresight.msap.pl/
http://www.foresight.msap.pl/
http://www.prz.edu.pl/foresight/
http://www.prz.edu.pl/foresight/
http://www.loriswizja.pl/
http://www.roz4.woiz.polsl.pl/foresight/index.html
http://sowa.iod.krakow.pl/iod/htm4/foresight.htm
http://www.foresightweglowy.pl/
http://www.foresightpolimerowy.pl/main.php?dynxml0=aktualnosci.xml
http://www.foresightpolimerowy.pl/main.php?dynxml0=aktualnosci.xml
http://www.foresightenergetyczny.pl/
http://www.foresightenergetyczny.pl/
http://www.igo.wroc.pl/foresight/foresight.html
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i regionalnych oraz Narodowym Foresight Polska 2020 i Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki, 

a także w oparciu o analizę krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych nie powinna 

ulec zasadniczym zmianom. Podobnie jest też w przypadku zapotrzebowania na absolwentów 

w aspekcie ilościowym, za wyjątkiem sytuacji, gdy urzeczywistni się negatywny scenariusz 

rozwoju30.  

Wyraźnej zmiany należy 

natomiast oczekiwać  

w zakresie zapotrzebowania na 

typ kompetencji, w przypadku 

których powinno nastąpić 

przesunięcie akcentu           

z kompetencji zawodowych 

ogólnych oraz technicznych  

i komputerowych (wg 

klasyfikacji BKL) w kierunku rozwoju kompetencji komunikacyjnych (w tym związanych z 

komunikacją w środowiskach wirtualnych) oraz osobistych. Na duże prawdopodobieństwo 

takiej zmiany wskazują deklaracje pracodawców (zarówno w badaniach jakościowych, jak i 

badaniu metodą CATI); tego typu kompetencje są dla nich priorytetowe i stają się coraz 

ważniejsze. Trudno natomiast było uzyskać - zarówno od pracodawców, jak i przedstawicieli 

uczelni - wskazania co do listy kluczowych kierunków i efektów kształcenia, które w 

najbliższych 7 latach mogą zwiększyć szanse absolwentów na znalezienie zatrudnienia. Odmowy 

odpowiedzi uzasadniano najczęściej nieprzewidywalnością obecnej sytuacji gospodarczej i 

sytuacji na rynku pracy. Wskazywano zarazem, że struktura kierunków w szkole wyższej jest 

kwestią wtórną, podstawową wagę mają natomiast kształtowane w ramach kierunku 

kompetencje, które pozwolą zaadaptować zdobytą na studiach wiedzę do warunków 

miejsca pracy. Pracodawcy wskazują na konieczność zmian w ramach już istniejących 

kierunków, odpowiadających zachodzącym zmianom technologicznym, tendencjom 

gospodarczym i społecznym. Odpowiada to również opiniom większości przedstawicieli 

wyższych uczelni, wskazujących z kolei, że dostosowywanie oferty edukacyjnej do tendencji 

rynku pracy poprzez tworzenie nowych kierunków jest trudne i może być przeciwskuteczne z 

uwagi na to, że zmiany na rynku pracy są zbyt szybkie, by w ten sposób dostosowywać do nich 

ofertę edukacyjną. Za lepsze rozwiązanie należy uznać wsparcie dla specjalizacji w ramach 

już istniejących kierunków, a nawet wsparcie dla wprowadzania określonych treści do 

programów kierunków. Wiąże się to z faktem, iż część specjalizacji i treści może mieć 

charakter interdyscyplinarny i występować np. w kilku obszarach kształcenia. Potencjalne 

powiązania między kierunkami, specjalizacjami i treściami nauczania a obszarami kształcenia 

ilustruje poniższy schemat:  

                                                                                                                                                         
brunatnego, Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego Dolina Lotnicza, Foresight technologiczny 
dla przemysłu spożywczego, Foresight: scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i 
kompozytowych, Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. 
30 We wspomnianym wyżej badaniu zidentyfikowano szereg obszarów branżowych, które istotne są ze względu na wdrażanie 
Strategii "Europa 2020". Branże i sektory kluczowe dla budowania przewagi konkurencyjnej Polski zidentyfikowano też w 
dokumencie Krajowa inteligentna specjalizacja (KIS), wskazujący priorytety w obszarze B+R+I polskiej gospodarki, w ramach 
których podejmowane będą działania w celu realizacji założeń Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIEG). 

Jak w ciągu 7 lat będzie kształtowało się zapotrzebowanie 

rynku pracy na absolwentów uczelni w związku z 

zachodzącymi zmianami gospodarczymi i społecznymi? Które 

branże/sektory będą w największym stopniu generować 

zapotrzebowanie na absolwentów określonych kierunków 

studiów? Jakiego rodzaju wsparcie (do kogo kierowane i w 

jakiej formie) jest niezbędne aby skutecznie odpowiedzieć na 

to zapotrzebowanie?  

http://www.dolinalotnicza.pl/en/12/12/art21.html
http://www.zywnoscizywienie.pl/
http://www.zywnoscizywienie.pl/
http://forsurf.org/cdrom/index,45.html
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Rysunek 1. Powiązania między obszarami kształcenia a kierunkami, specjalizacjami  

i kompetencjami oraz treściami nauczania 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Zmiany w ofercie w ramach kierunków powinny zachodzić nie tylko w przypadku tych, na które 

odnotowujemy obecnie lub prognozujemy popyt, ale również w przypadku kierunków, na 

których powinna być redukowana liczba studentów. W oparciu o pytania otwarte ankiety CATI  

z pracodawcami, IDI z pracodawcami i wywiady zogniskowane oraz odnosząc się do 

wcześniejszych badań i dokumentów strategicznych31 można wskazać listę kluczowych 

kierunków, specjalizacji lub treści w podziale na obszary kształcenia. 

Na podstawie tych danych przedstawiamy poniżej listę kierunków, które w ciągu najbliższych 7 

lat mogą posiadać szczególnie duży potencjał zatrudnienia (jeżeli dla danego obszaru takie 

kierunki udało się zidentyfikować), specjalizacji32 i kompetencji w ramach obszarów (gdyż nie 

zawsze można przypisać je do określonych kierunków i mogą występować w ramach różnych) 

oraz treści, które powinny być postrzegane przede wszystkim na poziomie danego obszaru 

kształcenia, ale często też dla kilku obszarów uniwersalnie (np. metody zarządzania projektem). 

Tabelę tę należy interpretować zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1, 

czyli traktując kierunki, specjalizacje i kompetencje oraz treści jako niezależne składowe 

jednego lub większej liczby obszarów kształcenia.  

                                                 
31 Ibidem. 
32 Pojęcia specjalizacji nie stosuje się do obszaru nauk medycznych, gdzie oznacza ono kształcenie podyplomowe kadr medycznych. 
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Tabela 2. Kluczowe kierunki, specjalizacje i treści w podziale na obszary kształcenia (w opinii pracodawców)  

Obszar kształcenia Kierunki kluczowe Specjalizacje w ramach obszarów Treści w ramach obszarów Komentarz 

Obszar nauk 

technicznych 

 automatyka i 

robotyka; 

 mechatronika; 

 elektronika; 

 biotechnologia; 

 logistyka; 

 optymalizacja w logistyce; 

 nanotechnologie;  

 inżynieria produkcji;  

 inżynieria komunalna; 

 odnawialne źródła energii; 

 technologie informacyjne: 

specjalizacje i kompetencje 

związane z zastosowaniem 

technologii informacyjnych w 

biznesie; 

 grafika komputerowa i 

multimedia (GKM); 

 informatyka w systemach 

produkcyjnych (ISP); 

 programowanie specjalistyczne 

(urządzenia mobilne); 

 metody zarządzania projektem 

naukowym i wdrożeniowym; 

 praktyczne zastosowanie 

nowoczesnych technologii w 

gospodarce; 

 wiedza o trendach rynkowych, 

związanych z nowoczesnymi 

technologiami; 

Z perspektywy pracodawców pożądana jest 

orientacja w nowoczesnych technologiach, ich 

praktycznym zastosowaniu oraz trendach w tym 

zakresie.  

Ze względu na ryzyko wąskich specjalizacji warto 

uwzględnić w nauczaniu treści tworzące kontekst 

dyscypliny (filozoficzny, społeczny, etyczny, itp.). W 

przypadku kierunków technicznych wykształcenie 

ogólne i rozumienie kontekstu dyscypliny może 

mieć duży wpływ na kreatywność i innowacyjność 

absolwentów. Wysoka specjalizacja może utrudniać  

adaptowalność na rynku pracy i współpracę w 

układach sieciowych. Pożądana jest umiejętność 

współpracy w interdyscyplinarnych, również 

międzynarodowych zespołach projektowych 

(znajomość języka obcego na poziomie terminologii 

związanej ze specjalizacją; wysokie kompetencje 

komunikacyjne, również w obszarze komunikacji 

międzykulturowej). 

Konieczna jest umiejętność rozumienia projektu w 

kategoriach formułowania celów i rezultatów, 

analizy ryzyka, określenia ścieżek krytycznych. 

Obszar nauk 

ścisłych 
informatyka 

 kryptografia; 

 programowanie liniowe; 

 teoria gier; 

 algorytmika; 

 metody zarządzania projektem 

naukowym; 

 treści  generalne, związane z 

uprawianiem nauk ścisłych 

(m.in. logika, epistemologia, 

bioetyka, etyka odkrycia 

naukowego); 

Ze względu na ryzyko wąskich specjalizacji warto 

uwzględnić w nauczaniu treści tworzące kontekst 

dyscypliny (filozoficzny, społeczny, etyczny, itp.). W 

przypadku kierunków ścisłych wykształcenie 

ogólne i rozumienie kontekstu dyscypliny może 

mieć duży wpływ na kreatywność i innowacyjność 

absolwentów.  

Wysoka specjalizacja może utrudniać  

adaptowalność na rynku pracy i współpracę w 

układach sieciowych.  
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Konieczna jest umiejętność rozumienia projektu w 

kategoriach formułowania celów i rezultatów, 

analizy ryzyka, określenia ścieżek krytycznych. 

Obszar nauk 

medycznych, nauk o 

zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej 

 molekularne 

podstawy 

biomedycyny-

technologia 

farmaceutyczna; 

 

 kompetencje w zakresie opieki 

nad osobami starszymi; 

 fizjoterapia - terapia zajęciowa, 

fizjoterapia w geriatrii i 

schorzeniach onkologicznych; 

 epidemiologia; 

 terapie genowe; 

 

 metody zarządzania projektem 

naukowym i wdrożeniowym; 

W przypadku nauk medycznych i o zdrowiu o 

kierunkach i kompetencjach kluczowych decyduje z 

jednej strony wysoka chłonność rynku na 

innowacje z obszaru tych nauk, a z drugiej strony 

trendy demograficzne.  

Pożądany jest wysoki poziom rozwoju kompetencji 

interpersonalnych (zarówno w zakresie kontaktu z 

pacjentem, jak i umiejętności prezentacji wiedzy), 

umiejętności pracy zespołowej.  

Konieczna jest umiejętność zarządzania własną 

pracą w kategoriach formułowania celów i 

rezultatów, analizy ryzyka, określenia ścieżek 

krytycznych. 

Obszar nauk 

humanistycznych 

 filologie nowożytne: 

języki istotne ze 

względu na aktualny 

popyt, trendy 

gospodarcze i deficyty 

w nauczaniu (m.in. 

chiński, rosyjski, 

ukraiński). 

 w ramach kierunków 

dziennikarskich: nowe media, 

dziennikarstwo internetowe; 

 lingwistyka menedżerska (jako 

specjalizacja w ramach 

lingwistyki stosowanej); 

 zarządzanie w kulturze; 

 treści i kursy związane z 

zawodowym pisaniem, 

posługiwaniem się językiem 

ojczystym: creative writing, 

retoryka, warsztat pisarski 

związany z mediami i nowymi 

mediami; 

Ze względu na ogólną potrzebę wzmocnienia 

umiejętności posługiwania się językiem ojczystym 

w obszarze nauk humanistycznych, konieczne jest 

przede wszystkim zwiększenie ilości 

samodzielnych prac pisemnych, a także wystąpień i 

prezentacji. Dodatkowe kursy w tym zakresie mogą 

służyć pogłębieniu tych kompetencji. Ponadto 

tematyka ta może być proponowana dla kierunków 

humanistycznych w postaci kursów dostępnych dla 

studentów wielu kierunków jako zajęcia 

fakultatywne. Może być także otwarta dla 

studentów z innych obszarów kształcenia. 

Pożądane są umiejętności z zakresu współpracy  

interdyscyplinarnej, wiedzy na temat prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej, tendencji 

rozwojowych rynku tzw. nowych mediów oraz 

poruszania się w segmentach przemysłów kultury i 

kreatywnych. 

Obszar nauk   komunikacja międzykulturowa;  treści związane z badaniami w Specjalizacje typu: komunikacja międzykulturowa, 
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społecznych  dialog społeczny, mediacja, 

partycypacja społeczna; 

 gerontopedagogika; 

 specjalizacje ekonomiczne i 

marketingowe, związane z 

operowaniem w środowisku 

wirtualnym: ekonomika 

środowisk wirtualnych, e-

handel, itp.; 

 komercjalizacja innowacji; 

 zarządzanie w kulturze; 

środowisku wirtualnym, 

netnografia, netosocjologia; 

 marketing a nowe media, 

marketing partyzancki i 

wirusowy33 

 metody zarządzania 

projektami; 

 heurystyka, metody twórczego 

rozwiązywania problemów;  

 

dialog i partycypacja społeczna wprowadzać 

można na różnych kierunkach: politologii, 

kulturoznawstwie, antropologii kulturowej, itp.  

W przypadku kierunków wyraźnie nadwyżkowych 

(jak pedagogika), nawet w przypadku dążenia do 

redukcji liczby studiujących, warto wspierać 

specjalizacje przystosowujące ten kierunek do 

wyzwań demograficznych (gerontopedagogika). 

Konieczna jest umiejętność rozumienia projektu w 

kategoriach formułowania celów i rezultatów, 

analizy ryzyka, określenia ścieżek krytycznych. 

Pożądane są umiejętności z zakresu współpracy  

interdyscyplinarnej, wiedzy na temat prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej, tendencji 

rozwojowych rynku tzw. nowych mediów oraz 

poruszania się w segmentach przemysłów kultury i 

kreatywnych.  

Obszar nauk 

przyrodniczych 

 biotechnologia 

przemysłowa; 

 

 specjalizacje związane z 

tworzeniem zielonych miejsc 

pracy i ekologizacją 

gospodarki; 

 metody zarządzania projektem 

naukowym i wdrożeniowym; 

Podobnie jak w przypadku nauk ścisłych, warto 

wspierać zmiany w programach, przeciwdziałające 

zamykaniu się absolwentów w ramach wąskich 

specjalizacji. 

Konieczna jest umiejętność rozumienia projektu w 

kategoriach formułowania celów i rezultatów, 

analizy ryzyka, określenia ścieżek krytycznych. 

Pożądane są umiejętności z zakresu prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej oraz orientacja 

zawodowa absolwenta na biznesowy aspekt 

studiowanej dyscypliny.  

                                                 
33 Niekonwencjonalne techniki marketingowe, skuteczne w warunkach społeczeństwa sieci; marketing partyzancki jest wykorzystaniem niekonwencjonalnych instrumentów i kanałów komunikacji (plotka, 
legenda miejska, użycie trendsetterów, itp.) polegających na tworzeniu relacji z konsumentem, niebędących wyłącznie relacjami komercyjnymi. Odmianą marketingu partyzanckiego jest marketing 
wirusowy. Polega on na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów. Środowiskiem komunikacyjnym, w 
który stosuje się te metody, jest przede wszystkim Internet. 
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Obszar nauk 

rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych 

 

 doradztwo rolnicze; 

 specjalizacje związane z 

tworzeniem zielonych miejsc 

pracy i ekologizacją 

gospodarki; 

 metody zarządzania projektem 

naukowym i wdrożeniowym 

Podobnie jak w przypadku nauk technicznych, 

ścisłych i przyrodniczych warto wspierać zmiany w 

programach, przeciwdziałające zamykaniu się 

absolwentów w ramach wąskich specjalizacji. 

Szczególnie ważna jest w tym przypadku jest 

wiedza z zakresu prowadzenia działalności 

gospodarczej i orientacja absolwenta na biznesowy 

aspekt studiowanej dyscypliny, w tym umiejętność 

pracy w interdyscyplinarnych zespołach 

projektowych. Konieczna jest umiejętność 

rozumienia projektu w kategoriach formułowania 

celów i rezultatów, analizy ryzyka, określenia 

ścieżek krytycznych. 

Z uwagi na realizowane w najbliższych latach 

programy wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, 

perspektywicznym obszarem generowania 

zatrudnienia dla absolwentów z tego obszaru jest 

doradztwo rolnicze. Wiąże się z tym konieczność 

kształtowania odpowiednich kompetencji 

interpersonalnych, zarówno z zakresu komunikacji 

z klientem, jak i prezentacji wiedzy. Konieczne są 

także w związku z tym kompetencje analityczne. 

Pożądana jest znajomość ekonomicznych i 

organizacyjnych zagadnień związanych z tzw. 

zieloną gospodarką. 

Obszar sztuki  

 zarządzanie wzornictwem; 

 zarządzanie w kulturze; 

 specjalizacje i kompetencje 

związane z cyfrowym 

przetwarzaniem obrazu i 

dźwięku; 

 

 treści związane z wdrażaniem 

produktu i roli wzornictwa w 

systemie produkcji 

przemysłowej;  

 treści związane z tworzeniem 

wzornictwa jako czynnika 

innowacji, 

 treści związane z 

komercjalizacją produktów 

kultury i sztuki: przemysły 

Z jednej strony wzornictwo jest ważnym i 

stosunkowo niekosztownym czynnikiem 

innowacyjności. Z drugiej strony w niewielkim 

stopniu postrzegane jest jako element procesu 

produkcji. Stwarza to z jednej strony potrzebę 

specjalizacji z zakresu zarządzania wzornictwem, a 

z drugiej – zmianę postrzegania funkcji twórcy w 

tej dziedzinie. Wymaga to ściślejszej współpracy 

wydziałów wzornictwa szkół artystycznych z 

uczelniami technicznymi i przedsiębiorstwami. 
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kultury i kreatywne 

 treści związane z nowymi 

trendami w wystawiennictwie 

(m.in. wykorzystanie nowych 

mediów, technik 

multimedialnych itp.) 

Generalnie, w kontekście perspektyw rozwoju 

przemysłów kultury, pożądana jest u absolwentów 

z tego obszaru:  

- umiejętność rozumienia projektu w 

kategoriach celów, rezultatów, analizy ryzyka, 

określania ścieżek krytycznych; 

- znajomość tendencji rozwojowych rynku tzw. 

nowych mediów oraz przemysłów kultury; 

- wiedza na temat prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

- znajomość problematyki praw autorskich i ich 

ochrony, zwłaszcza w kontekście rewolucji 

komunikacyjnej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI, IDI i FGI z pracodawcami 
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2.5.2 Analiza zróżnicowania regionalnego zapotrzebowania na kwalifikacje  

i kompetencje w kontekście specjalizacji regionalnych  

Jednym z podstawowych źródeł, na 

podstawie którego można wnioskować  

o regionalnych różnicach  

w zapotrzebowaniu na kompetencje, są 

przede wszystkie regionalne dokumenty 

planistyczne, zarówno generalne 

(strategie rozwoju regionów), jak  

i strategie innowacji (RSI). Ten zespół źródeł trudno jednak uznać za w pełni miarodajny. Można 

wskazać kilka problemów, jakie nastręcza ocena potrzeb tylko na podstawie strategii:  

 twórcy tych dokumentów operują zazwyczaj kluczem branżowym w określaniu 

przyszłego zapotrzebowania, a nie kluczem kompetencji; 

 w diagnozowaniu potrzeb i kierunków rozwoju stosują różne metodologie  

i terminologie; 

 diagnozy i kierunki formułowane są na różnym poziomie szczegółowości, od bardzo 

ogólnych wskazań po sugestie konkretnych kierunków kształcenia; 

 mimo aktualizacji, w większości strategii nie zostały zakwestionowane podstawowe 

założenia diagnoz, mimo iż w stosunku do okresu, w jakim były formułowane (lata 2007-

2013) doszło do radykalnej zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. 

Strategie dostarczają zatem informacji o kluczowych specjalizacjach gospodarczych, natomiast 

trudno na ich podstawie wnioskować zarówno o zapotrzebowaniu na kompetencje i na 

kwalifikacje. Pole do wnioskowania otwiera analiza porównawcza specjalizacji regionalnych z 

oczekiwaniami w zakresie specjalizacji, kierunków i treści, dokonana na poziomie krajowym na 

podstawie badań jakościowych (IDI i FGI) oraz odpowiedzi na pytania otwarte ankiety CATI. Nie 

stwarza to jednak możliwości do w pełni miarodajnego wnioskowania na temat rzeczywistego 

zapotrzebowania regionów na kompetencje i kwalifikacje. 

Na podstawie strategii rozwoju oraz RSI przeprowadzono analizę kierunków o kluczowym 

znaczeniu dla regionów (na podstawie tych dokumentów). Jej wynik przedstawiamy w tabeli 

poniżej. 

Tabela 3. Branże kluczowe dla województw i kierunki preferowane 

Województwo Branże Preferowane specjalizacje i kierunki 

Dolnośląskie 

Wydobywcza (miedź itp.), przemysł (gł. 
motoryzacyjny, AGD, high-tech, in.), turystyka, 
przemysły kreatywne (dziedzictwo i 
przemysły czasu wolnego, kultura), usługi 
(informatyczne, reklama) 

 nauki medyczne i biologiczne  
 nauki chemiczne  
 informatyka i komunikacja  
 matematyka i fizyka 

Kujawsko-
pomorskie 

Przemysł (chemiczny, papierniczy, gumowy), 
rolnictwo i przetwórstwo żywności, turystyka, 
przemysły kreatywne (dziedzictwo, kultura) 

 nauki ścisłe 
 nauki techniczne 
 nauki medyczne 
 nauki rolnicze 

Lubelskie 

Rolnictwo i przetwórstwo żywności (w tym 
ekologicznej), przemysł wydobywczy (węgiel 
kamienny) turystyka, przemysły kreatywne 
(dziedzictwo, kultura) 

 nauki chemiczne 
 nauki biologiczne 
 nauki rolnicze i o żywności 
 nauki o środowisku 
 nauki medyczne 

Czy regionalne strategie rozwoju (w tym 
opracowane regionalne specjalizacje – „smart 
specialisation”) wskazują zapotrzebowania na 
konkretne kierunki kształcenia? Na jakiego rodzaju 
kierunki studiów jest największe zapotrzebowanie 
(z uwzględnieniem różnic regionalnych)?  
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Województwo Branże Preferowane specjalizacje i kierunki 

 nauki techniczne 
 matematyka 
 informatyka 
 fizyka 
 nauki społeczne i ekonomia 

Lubuskie 
Wydobywcza, rolnictwo i przetwórstwo 
żywności, przemysł drzewny 

Brak  

Łódzkie 

Przemysł (włókienniczy i produkcja odzieży, 
materiałów budowlanych), logistyka, 
kreatywne (wzornictwo, dziedzictwo i 
przemysły czasu wolnego, kultura) 

Nauki techniczne i medyczne w tym: 
 elektronika 
 informatyka 
 telekomunikacja 
 farmakologia 
 inżynieria materiałowa 
 mechatronika 
 nanotechnologie i materiały funkcjonalne 
 nowoczesne wzornictwo 
 technologie informatyczne 

Małopolskie 

Usługi (outsourcing: księgowe, 
informatyczne), turystyka, kreatywne 
(dziedzictwo i przemysły czasu wolnego, 
kultura), logistyka, B&R, przemysł (metalowy i 
metalurgiczny, high-tech) 

 nauki o życiu obejmujące następujące 
dziedziny nauki: agrotechnika, nauki o 
zwierzętach, biochemia, biodynamika, 
bioinżynieria, bioinformatyka i 
biocomputing, biologia, biomateriały, 
inżynieria biomedyczna, systemy 
biomedyczne, inżynieria biomolekularna, 
biomonitoring, biofizyka, biotechnologia, 
biologia komórkowa, ekologia, ochrona 
środowiska, nauki o żywieniu i żywności, 
genetyka i genomika, techniki 
obrazowania medycznego, biologia 
molekularna, nanotechnologia, 
neurobiologia, botanika, proteomika, 
inteligentne biopolimery, inżynieria 
tkankowa. 

 energia zrównoważona 
 technologie informacyjne i 

komunikacyjne (w tym multimedia) 
 chemia 

Mazowieckie 

Usługi (dla biznesu, finansowe, informatyczne, 
reklama-badania-PR), B&R, przemysł 
(petrochemiczny, high-tech), kreatywne 
(kultura, przemysły czasu wolnego, 
wzornictwo), logistyka 

Brak 

Opolskie 

Rolnictwo i przetwórstwo żywności, przemysł 
(chemiczny, energetyka nieodnawialna, 
budowlany wraz z usługami bud., maszynowy i 
elektromaszynowy, metalowy i metalurgiczny) 

Brak 

Podkarpackie 

Wydobywcze (ropa i gaz, PGiNG), przemysł 
(lotniczy), turystyka, kreatywne (dziedzictwo, 
kultura), rolnictwo i przetwórstwo żywności, 
leśnictwo i przetwórstwo drewna 

Brak 

Podlaskie 

Rolnictwo i przetwórstwo żywności (w tym 
ekologicznej), leśnictwo i przetwórstwo 
drewna, turystyka, ochrona środowiska, 
kreatywne (dziedzictwo, kultura) 

Brak 

Pomorskie 

Przemysły (maszynowy, w tym stoczniowy, 
petrochemiczny), energetyka (odnawialna, 
perspektywicznie atomowa), logistyka 
(transport morski), B&R, kreatywne 
(dziedzictwo i przemysły czasu wolnego, 
kultura), turystyka 

 matematyka, fizyka, chemia, biologia i 
nauki przyrodnicze 

 technologie informacyjne, 
telekomunikacja, elektronika, 
informatyka 

 biotechnologia 
 chemia leków 
 technologie przetwórstwa żywności 
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Województwo Branże Preferowane specjalizacje i kierunki 

 materiały funkcjonalne, nowe materiały, 
„nanotechnologia” 

 ekotechnologia, nowe źródła energii 
 elektrotechnika, automatyka i robotyka 
 budowa maszyn, pojazdów i statków 
 nowoczesne materiały i technologie 

budowlane 
 ochrona środowiska w zakresie strefy 

nadbałtyckiej 
 dyscypliny ekonomiczne i prawne, 

związane z ochroną własności 
przemysłowej 

 transferu komercjalizacji nowych 
technologii i produktów 

Śląskie 

Wydobywcze (węgiel), energetyka 
nieodnawialna, przemysł (metalowy i 
metalurgiczny, motoryzacyjny, high-tech), 
B&R 

 nauki techniczne 

Świętokrzyskie 

Wydobywcze (surowce budowlane), przemysł 
(metalowy i metalurgiczny, surowców 
budowlanych), branża wystawiennicza (targi), 
turystyka, kreatywne (dziedzictwo, kultura) 

 nauki techniczne 
 nauki ścisłe 

Warmińsko-
mazurskie 

Rolnictwo i przetwórstwo żywności, leśnictwo 
i przetwórstwo drewna, turystyka, kreatywne 
(dziedzictwo, kultura) 

W RSI zostały podkreślony silny wpływ 
specyfiki regionalnych ośrodków akademickich 
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 
kształcących na kierunkach przyrodniczych, 
weterynarii, technologii żywności i żywienia 
itp.) 

Wielkopolskie 

Usługi (dla biznesu, informatyczne, reklama-
badania-PR), wydobywcze (węgiel brunatny, 
sól), przemysł (maszynowy i 
elektromaszynowy, high-tech), logistyka, 
turystyka, rolnictwo i przetwórstwo żywności, 
B&R, kreatywne (dziedzictwo i przemysły 
czasu wolnego, kultura) 

Brak 

Zachodniopomo
rskie 

Logistyka (w tym transport morski, 
zintegrowane technologie transportowe), 
energetyka (odnawialna i nieodnawialna, 
perspektywicznie atomowa), turystyka, 
kreatywne (dziedzictwo, przemysły czasu 
wolnego), rolnictwo i przetwórstwo żywności 
(w tym ekologicznej), rybołówstwo i rybactwo, 
leśnictwo i przetwórstwo drewna 

Brak 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy strategii rozwoju regionów i Regionalnych Strategii Innowacji 

Badanie wskazuje, że kilka branż uznawanych jest za ważne w większości województw. Jest to 

turystyka i branże kreatywne. W przypadku tej pierwszej warto zwrócić uwagę, że turystyka ma 

w Polsce względnie duży potencjał zatrudnienia absolwentów jedynie w kilku większych 

miastach (przede wszystkim: Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto), który nie osiąga raczej 

poziomu regionalnego34. Natomiast w tych ośrodkach akademickich, w których istnieje znaczące 

szkolnictwo artystyczne i które są zarazem centrami kultury, można oczekiwać wzrostu 

zapotrzebowania na absolwentów z obszaru sztuki. Zgodnie z przedstawioną wcześniej 

diagnozą, zapotrzebowanie to dotyczyć będzie przede wszystkim menedżerów kultury  

                                                 
34 Z badań Instytutu Turystyki dla pierwszych 3 kwartałów 2011roku i 3 kwartałów 2012 wynika, że województwa: mazowieckie, 
małopolskie, dolnośląskie i pomorskie miały najwyższe wskaźniki przyjazdów turystów, średnio dwukrotnie wyższe, niż pozostałe. 
Znacząca większość przyjazdów skupia się w stolicach regionów, gdzie w stosunkowo niewielkim stopniu występuje negatywny 
wpływ sezonowości i tylko tam turystyka stanowi znaczący czynnik tworzenia przychodów i generowania zatrudnienia.  
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i przemysłów kreatywnych, co oznacza w przypadku wielu szkół artystycznych konieczność 

uzupełnienia oferty o tego rodzaju specjalizacje. Dane jakościowe (IDI i FGI) wskazują, że 

znaczna część absolwentów tych szkół wykonuje po ich ukończeniu zawody nieartystyczne, 

związane jednak w mniejszym lub większym stopniu z dziedziną sztuki, którą studiowali: 

menedżerów, instruktorów, nauczycieli, również urzędników w komórkach administracji 

rządowej i samorządowej, zajmujących się kulturą. Zawodem, na który może wzrastać popyt 

wraz ze wzrostem znaczenia przemysłów kultury i branż kreatywnych, jest również – obok 

menedżera - zawód agenta artystycznego. 

Stosunkowo niewiele województw wskazuje jako istotny kierunek działalność badawczo-

rozwojową, co można ocenić jako wyraz realizmu planujących, gdyż pojawia się ona jako ważna 

przede wszystkim w tych województwach, które mogą się wykazać potencjałem w tym zakresie. 

Regiony, przez które przebiegają główne europejskie korytarze transportowe, wskazują jako 

ważny obszar logistykę. W przypadku województwa lubelskiego warto zwrócić uwagę na 

potencjał górnictwa węglowego, który jest w tym regionie nowym przemysłem, ale ze względu 

na warunki wydobycia i potencjał zasobów w dłuższym okresie gwarantuje rentowną 

eksploatację (podczas gdy w przypadku Śląska jest to raczej przemysł podlegający stopniowej 

redukcji pod względem znaczenia dla regionu).  

Porównanie strategii rozwoju i Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) może posłużyć zbadaniu 

regionalnego zróżnicowania kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego, a zarazem pozwala 

określić, na ile profile branżowe województw odpowiadają założeniom, co do specjalizacji  

w zakresie kształcenia wyższego. Analizie zostały poddane wszystkie RSI dla województw. Na 

podstawie zebranych danych nie da się stworzyć regionalnych modeli kształcenia 

wynikających z inteligentnych specjalizacji w danym województwie. Badanie wykazało, że 

część województw nie precyzuje w RSI konkretnych kierunków studiów, które będzie wspierało 

i rozwijało. Mowa najczęściej jest jedynie o kształceniu techniczno-inżynieryjnym, czy w 

zakresie nauk ścisłych.  

W przypadku części województw profile branżowe i profile kształcenia pokrywają się, co 

sugeruje, że w planowaniu tego drugiego obszaru uwzględniano przede wszystkim potrzeby 

regionalne (przede wszystkim kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).  

W niektórych (np. lubelskie, pomorskie) lista specjalizacji w zakresie kształcenia wyraźnie 

wykracza poza profil branżowy regionu, co należy interpretować jako wyraz znaczenia stolicy 

województwa jako ponadregionalnego ośrodka akademickiego (szczególnie odpowiada to 

sytuacji Lublina), a równocześnie pewne potencjały wydają się być niedocenione (woj. 

lubelskie). Z kolei w części województw stwierdzić można mniejszy lub większy brak spójności 

między jednym i drugim profilem. 

Z analizy wynika, że podstawowymi kierunkami są szeroko rozumiane nauki techniczne, 

pojawiające się w każdym województwie (wyniki te są skorelowane z nakładami na działalność 

B+R w 2012 roku). Poszczególne województwa wykazują pewne konkretne specyfiki np. 

zachodniopomorskie i pomorskie wiążą kształcenie z kierunkami technicznymi związanymi  

z działalnością morską np. budowa statków, gospodarka morska, itp. Dodatkowo województwo 

pomorskie wyznacza kierunek ku kształceniu w zakresie robotyki, elektrotechniki czy 

automatyki. Natomiast woj. łódzkie kładzie nacisk na przemysł kreatywny, wzornictwo, 

inżynierię materiałową. Ważnym kierunkiem specjalizacji regionalnej jest rolnictwo, które 
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pojawia się w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim. 

Równie istotny jest przemysł spożywczy (produkcja żywności) – technologia żywności  

i żywienia. Zapisy o takiej specjalizacji pojawiają się w RSI woj. pomorskiego, woj. 

podkarpackiego, woj. opolskiego, woj. łódzkiego, woj. kujawsko-pomorskiego. Pojawiają się też 

zapisy bardzo specyficzne dla regionu np. w RSI woj. warmińsko-mazurskiego jest zapis  

o wsparciu przemysłu meblarskiego, co wiąże się z kształceniem np. na kierunku technologia 

drewna. W różnych RSI pojawiają się również kierunki związane z odnawialnymi źródłami 

energii oraz naukami z dziedziny chemii.  

Dodatkowo analiza nakładów na działalność B+R pokazuje pewne regionalne tendencje  

i potwierdza zwrot w kierunku nauk technicznych - województwa wiążą działalność B+R  

w większości z dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych. Największy procent z nakładów na 

B+R ogółem przeznacza na tę dziedzinę woj. świętokrzyskie (100% wszystkich nakładów na 

B+R), dalej podlaskie (90%) oraz śląskie (83%). W badania w ramach nauk przyrodniczych 

inwestuje częściej woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz małopolskie. W badaniach  

z dziedziny nauk medycznych stosunkowo największe nakłady wystąpiły w woj. łódzkim, 

zachodniopomorskim oraz pomorskim. 

Założenia przyjęte w niektórych województwach nie znajdują pełnego pokrycia w prognozach 

zatrudnienia pracodawców, co wynika z analizy danych w tabeli poniżej. Wynika z nich zarazem, 

że znacząca cześć pracodawców nie potrafi określić obszarów, w których w przyszłości będzie 

zatrudniać – 28% respondentów wybrało w tym przypadku odpowiedź „nie wiem/trudno 

powiedzieć”. 

Tabela 4. Prognozy pracodawców co do zatrudnienia absolwentów wg obszarów kształcenia i 

województw 

Województwo 

O
b

sz
ar

 n
au

k
 

h
u

m
an

is
ty

cz
n

y
ch

 

O
b

sz
ar

 n
au

k
 

sp
o

łe
cz

n
y

ch
 

O
b

sz
ar

 n
au

k
 ś

ci
sł

y
ch

 

O
b

sz
ar

 n
au

k
 

p
rz

y
ro

d
n

ic
zy

ch
 

O
b

sz
ar

 n
au

k
 

te
ch

n
ic

zn
y

ch
 

O
b

sz
ar

 n
au

k
 

ro
ln

ic
zy

ch
, l

eś
n

y
ch

 i
 

w
et

er
y

n
ar

y
jn

y
ch

 

O
b

sz
ar

 n
au

k
 

m
ed

y
cz

n
y

ch
, n

au
k

 o
 

zd
ro

w
iu

 o
ra

z 
n

au
k

 o
 

k
u

lt
u

rz
e 

fi
zy

cz
n

ej
 

O
b

sz
ar

 s
zt

u
k

i 

dolnośląskie 3% 23% 38% 3% 73% 1% 15% 0% 

kujawsko-pomorskie 4% 24% 28% 5% 70% 2% 19% 1% 

lubelskie 1% 35% 33% 2% 71% 2% 17% 0% 

lubuskie 3% 33% 29% 7% 62% 0% 7% 0% 

łódzkie 2% 33% 39% 7% 72% 2% 15% 1% 

małopolskie 5% 25% 36% 6% 68% 0% 17% 0% 

mazowieckie 6% 30% 31% 6% 78% 3% 12% 1% 

opolskie 8% 32% 38% 6% 69% 0% 8% 3% 

podkarpackie 3% 24% 30% 2% 70% 1% 23% 3% 

podlaskie 3% 22% 48% 3% 68% 0% 22% 4% 

pomorskie 3% 31% 35% 2% 74% 0% 14% 0% 

śląskie 3% 21% 40% 4% 77% 1% 14% 0% 

świętokrzyskie 2% 15% 27% 9% 74% 3% 20% 2% 

warmińsko-mazurskie 2% 35% 24% 5% 72% 4% 14% 0% 

wielkopolskie 5% 37% 27% 4% 70% 4% 15% 0% 

zachodniopomorskie 9% 34% 36% 3% 62% 1% 18% 0% 

Ogółem 4% 28% 34% 5% 71% 2% 16% 1% 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z pracodawcami. Odpowiedzi nie sumują w wierszach do 100%, ponieważ 

respondent mógł wskazać więcej niż jeden obszar 

W większości regionów, zgodnie z ogólną tendencją, prognozowany jest wzrost zatrudnienia dla 

absolwentów z obszaru nauk technicznych. Wysoki poziom oczekiwań odnotowujemy także w 

przypadku nauk ścisłych, społecznych i tylko nieco niższy w przypadku medycznych. Brak jest 

charakterystycznych odchyleń prognoz zatrudnienia według obszarów kształcenia dla 

poszczególnych województw, co pozwala wnioskować, że dominacja popytu na absolwentów  

w czterech wskazanych obszarach jest 

tendencją ogólnopolską. Odnosząc te 

dane do opinii respondentów badań 

jakościowych, wskazać w tym przypadku 

można, że brak wyraźnych specjalizacji 

przemysłowych i mała renoma 

regionalnych uczelni nie stanowią w żadnym wypadku czynnika przesądzającego o 

zapotrzebowaniu na absolwentów z takich czy innych obszarów kształcenia.  

Podsumowując, wskazać można - z dużą ostrożnością z uwagi na zaprezentowane wyżej 

niespójności danych - następujące regiony, w których występują specyficzne potrzeby  

w zakresie oferty edukacyjnej, związane ze specyfiką regionalnej gospodarki: 

 Województwa pomorskie i zachodniopomorskie, gdzie można oczekiwać 

zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje związane z logistyką, przede wszystkim 

logistyką transportu morskiego; 

 Regiony, których stolicami są silne krajowe ośrodki wzrostu i zarazem miasta 

akademickie, w których można oczekiwać wzrastającego popytu na usługi dla biznesu  

(w tym finansowe) oraz z zakresu IT. Ośrodki takie będą także generowały znaczny 

popyt w obszarze sektora B+R i zaawansowanych technologii. Do tych regionów zaliczyć 

można województwa: mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie, pomorskie  

i dolnośląskie; 

 Regiony (a raczej miasta) ze znacznym potencjałem szkolnictwa artystycznego, będące 

zarazem ośrodkami kultury. W tym przypadku możemy mówić o: Warszawie, Krakowie, 

Wrocławiu, Łodzi, z pewnymi zastrzeżeniami o Katowicach i Lublinie. Regiony te mogą 

tworzyć ponadprzeciętny popyt z obszaru przemysłów kultury i branż kreatywnych;  

 Regiony o silnym potencjale przemysłowym i zarazem akademickim, przechodzące 

transformację polegającą na modernizacji tradycyjnych branż przemysłowych oraz na 

rozwoju nowych branż, opartych przede wszystkim na wiedzy: B+R, usług dla biznesu, 

IT, zaawansowanych technologii, itp. Regionem takim jest przede wszystkim region 

śląski; 

 Regiony o dającej się wyraźnie określić inteligentnej specjalizacji, stanowiącej dominantę 

regionalnej gospodarki i strategiczny priorytet. Regionem takim jest województwo 

podkarpackie, gdzie specjalizacją taką jest branża lotnicza; 

 Regiony będące węzłami europejskich szlaków transportowych. W ich przypadku 

zwiększonego popytu na absolwentów spodziewać można się z branży logistycznej. Do 

W jaki sposób specyfika regionów wpływa na 
oczekiwania pracodawców w stosunku do 
zatrudnianych absolwentów oraz na programy 
kształcenia w uczelniach danego regionu?  
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regionów tych zaliczyć należy województwa: mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, 

pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, śląskie i małopolskie. 

2.6 Kompetencje w kontekście scenariuszy rozwoju dla Polski 

Czynniki decydujące o realizacji różnych wariantów rozwoju zostały skategoryzowane  

w ramach Narodowego Programu Foresight Polska 202035. Czynniki te zostały pogrupowane  

w cztery kategorie, co zostało zobrazowane na poniższym schemacie. 

Rysunek 2. Czynniki decydujące o rozwoju Polski 

 
Źródło: Edwin Bendyk, „Spojrzenie z przyszłości”, na podstawie scenariuszy Polska 2020 

W ramach Narodowego Programu Foresight Polska 2020 sformułowano pięć scenariuszy, 

uprawdopodobniających się zależnie od stopnia realizacji czynników należących do każdej  

z czterech grup przedstawionych na schemacie. Zależnie od tego, który scenariusz się 

urzeczywistni, będzie wzrastać lub maleć zapotrzebowanie na określone typy kompetencji. 

W przypadku scenariusza pierwszego ("skok cywilizacyjny") należy oczekiwać wzrostu 

zapotrzebowania na 

kompetencje i kwalifikacje 

przydatne w ramach GOW. 

Scenariusz zakłada też szybkie 

przyspieszenie zmian 

gospodarczych, co może 

oznaczać również szybką 

dezaktualizację zdobywanej na 

studiach wiedzy i w pewnej mierze tez kwalifikacji. Oznacza to zatem, że w warunkach 

scenariusza pierwszego liczyć się będą przede wszystkim kompetencje umożliwiające szybką 

adaptację do zmian na rynku pracy.  

W przypadku scenariusza „twardych dostosowań” przyjmuje się, że zdolność wytwarzania 

kapitału intelektualnego i generalnie kapitału kompetencji będzie w Polsce większa, niż 

zdolność gospodarki do jego wchłonięcia, co będzie często skutkowało kontynuowaniem karier 

                                                 
35 Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Warszawa 2009. 

Integracja międzynarodowa Reformy wewnętrzne 

Akceptacja społeczna Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POLSKI 

Jakie różnice w zapotrzebowaniu na kompetencje będą 
zachodzić zależnie od realizacji scenariusza 
najkorzystniejszego, najbardziej prawdopodobnego, 
pesymistycznego w obszarze uwarunkowań zewnętrznych 
rynku pracy? Jak będzie się przedstawiać ta kwestia dla 
poszczególnych branż/sektorów? Czy realizacja każdego ze 
scenariuszy będzie miała wpływ na zróżnicowanie 
regionalne w zapotrzebowaniu na kompetencje?  
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najzdolniejszych pracowników, w tym kadry naukowo-badawczej, w ośrodkach zagranicznych. 

Scenariusz ten będzie się realizował w warunkach korzystnej koniunktury zewnętrznej, ale 

zmiany społeczno-gospodarcze będą spotykały się z narastającym oporem społecznym. 

Gospodarka Polski pozostanie jednak gospodarką względnie konkurencyjną.  

Scenariusz „trudnej modernizacji” dotyczy warunków, w których globalny i europejski kryzys 

finansowy i gospodarczy przechodzi w fazę permanentną. W ocenie ekspertów Programu 

rozwiązaniem takiej sytuacji jest gruntowna przebudowa systemu wiedzy, dywersyfikacja 

sektora energetycznego i podtrzymanie tendencji modernizacyjnych w gospodarce, wywołanych 

między innymi przez absorpcję funduszy europejskich. Realizacja takiego scenariusza  

w warunkach globalnego i europejskiego kryzysu uwarunkowana jest przede wszystkim 

wyzwoleniem silnej energii społecznej (wzrost poziomu kapitału społecznego) sprzyjającej 

przemianom oraz równoległą, odważną postawą rządzących. Brak tych czynników prowadzi  

w warunkach kryzysu do scenariusza czwartego, czyli „słabnącego rozwoju” lub idąc dalej - 

„zapaści”. Niewykorzystanie relatywnie dobrej, mimo globalnego kryzysu, koniunktury dla 

kraju, doprowadzi zapewne do regresu systemu wiedzy, odpływu młodej kadry o najwyższych 

kompetencjach i kwalifikacjach za granicę, utrzyma się niska innowacyjność polskiej gospodarki, 

a tradycyjne czynniki rozwoju (jak np. tania siła robocza) przestaną odgrywać znaczenie. 

Stagnacja sprawi – paradoksalnie – że kompetencje związane z umiejętnością adaptacji do 

zmiennych warunków okażą się nieprzydatne, a mocniejszą pozycje będą mieli ci, którzy posiądą 

relatywnie lepsze kompetencje zawodowe, jak również kwalifikacje. 

Tabela 5. Waga różnych kategorii kompetencji zależnie od scenariusza rozwoju (w tabeli nie 

przedstawiono scenariusza zapaści) 

Scenariusz/Kompetencje 
Zawodowe 

ogólne 
Osobiste 

Techniczne i 

komputerowe 
Komunikacyjne 

SKOK CYWILIZACYJNY (wysokie 

tempo zmian, konieczność szybkiej 

adaptacji) 

+ +++ ++ +++ 

TWARDE DOSTOSOWANIA 

(umiarkowane tempo zmian, wysoka 

waga kompetencji związanych z 

indywidualną konkurencyjnością) 

++ ++ ++ +++ 

TRUDNA MODERNIZACJA 

(umiarkowane tempo zmian, wysoka 

waga kompetencji powiązanych z 

rozwojem kapitału społecznego) 

++ ++ ++ +++ 

SŁABNĄCY ROZWÓJ (stagnacja, 

promowane „twarde kompetencje”, 

„fach w ręku”) 

+++ + + + 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Foresight Polska 2020 

Zestawiając przedstawione wyżej scenariusze z bieżącą sytuacją społeczną i gospodarczą 

Polski, zaryzykować można tezę, że najbardziej prawdopodobnymi scenariuszami są 
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scenariusze „twardych dostosowań" i „trudnej modernizacji”. W przypadku korzystnego 

zbiegu wszystkich przedstawionych na schemacie wyżej czynników – sytuacji i koniunktury 

globalnej, rozwoju GOW, poparcia społecznego i właściwych reform wewnętrznych – możliwy 

jest także scenariusz najbardziej optymistyczny. We wszystkich trzech wariantach rozwoju 

czynnikami decydującymi o konkurencyjności na rynku pracy będą kompetencje 

komunikacyjne i osobiste. Zarówno wysiłek organizacyjny, jak i edukacyjny powinien 

zmierzać do wytworzenia korzystnych warunków dla kształtowania takich kompetencji 

przyszłych kadr, czyli w kierunku zwiększenia kreatywności i innowacyjności. W wyniku analizy 

zgromadzonych danych jakościowych można stwierdzić, że w tej chwili w Polsce istnieją dwa 

obszary, w których stosunkowo najprościej wypracowany może być impuls innowacyjny ze 

względu na małą istotność czynnika technologicznego: 

 przemysły kreatywne, ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa przemysłowego, 

nowych mediów (Internetu) oraz technologii przetwarzania obrazu; 

 komunikacja społeczna, partycypacja społeczna, działania związane z budowaniem 

kapitału społecznego. 

Zarówno z badań Narodowego Programu Foresight Polska 2020, jak i dokumentów 

strategicznych36 wynika, że jednym z decydujących czynników rozwoju w Polsce będzie kapitał 

społeczny, który obecnie pozostaje na niskim poziomie, co stanowi barierę rozwojową. Wysoki 

poziom kapitału społecznego będzie warunkiem urzeczywistnienia scenariusza „trudnej 

modernizacji”, natomiast w przypadku scenariusza „słabnącego rozwoju” jego niski poziom 

okaże się zapewne kluczowym czynnikiem wyzwalającym taki bieg wypadków. W tym 

kontekście warto zwrócić uwagę na potrzebę kształtowania kompetencji, związanych  

z organizacją życia zbiorowego i obywatelskiego, przydatnego tak na różnych szczeblach 

administracji samorządowej czy rządowej, jak i przede wszystkim, w różnych formułach 

samoorganizacji społeczeństwa: ruchach, organizacjach pozarządowych, akcjach, itp. Może to 

oznaczać potrzebę wyznaczenia w kategoriach kompetencji kierowniczych i interpersonalnych 

podzbioru kompetencji związanych z umiejętnościami mediacji oraz kompetencji związanych  

z nowoczesną formułą sprawowania przywództwa. 

 

                                                 
36 Strategia Rozwoju Kraju 2020, Długookresowa strategia rozwoju Polski do 2030 r., Raport Polska 2030 – wyzwania rozwojowe. 
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3 KOMPETENCJE I EFEKTY KSZTAŁCENIA ZWIĘKSZAJĄCE SZANSE 

ABSOLWENTÓW W ZNALEZIENIU ZATRUDNIENIA 

3.1 Kompetencje zwiększające szanse na rynku pracy  

3.1.1 Wprowadzenie 

Przedstawione w raporcie metodologicznym założenia i zakres badania doprowadziły do 

skoncentrowania się w badaniach 

ilościowych w ramach 

prowadzonej ewaluacji na 

kompetencjach37 określanych 

często mianem kluczowych oraz 

na efektach kształcenia. Określając kompetencje kluczowe przyjęte zostało założenie, że należy 

być przygotowanym na wielokrotne powroty do systemu edukacji w celu wzbogacenia lub 

potwierdzenia posiadania określonych kompetencji38. Z tej perspektywy, jako kompetencje 

kluczowe, należy uznać te, których potrzebują wszystkie osoby i są one niezbędne do rozwoju 

osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia oraz potrzeby 

samorealizacji, uczenia się przez całe życie. 

Większość z nich zaliczana jest do kompetencji o charakterze społecznym czy personalnym, 

które posiadają walory uniwersalności i są wysoce użyteczne w zdecydowanej większości, jeśli 

nie we wszystkich obszarach wiedzy39. Niemniej jednak podjęta została próba wskazania,  

w których obszarach wiedzy40 występują największe niedobory związane z kompetencjami oraz 

jak kształtuje się to na tle kompetencji najbardziej oczekiwanych na rynku pracy.  

Niniejsze badanie objęło swoim zasięgiem cztery kategorie kompetencji. Klasyfikacja ta 

została wprowadzona na etapie planowania badania w kontekście jego celów, uzasadnienie ich 

wyodrębnienia znajduje się w raporcie metodologicznym. Na potrzeby raportu końcowego 

należy tylko przypomnieć, że należą do nich kompetencje: (1) zawodowe ogólne, (2) osobiste, 

(3) techniczne i komputerowe, (4) komunikacyjne.  

Badanie tak szeroko określonych kompetencji nie byłoby możliwe bez ich doprecyzowania, 

dlatego każda z tych kompetencji podzielona została na kompetencje składowe. Kompetencje 

składowe zostały zoperacjonalizowane i na każdą z nich składało się od 1 do 7 badanych 

stwierdzeń (wymiarów). Poniższe analizy prowadzone były na poziomie kompetencji 

składowych, w niektórych, bardzie interesujących przypadkach, pokazane zostały też 

                                                 
37 Zgodnie z raportem metodologicznym kompetencje składały się z trzech elementów - wiedzy, umiejętności i postaw - te kategorie 
nie powinny być jednak rozpatrywane rozłącznie, ponieważ przenikają się one i uzupełniają.    
38  Związane jest to z uzyskaniem potwierdzenia osiągnięcia określonych efektów kształcenie właściwych dla danego wykształcenia 
oraz ich potwierdzanie np. w postaci dyplomu, co prowadzi do posiadania określonych kwalifikacji. 
39 Pojęciem obszar wiedzy  posługujemy się w rozumieniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 
2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. 
40 Ze względu na wielkość prób wykorzystanych w badaniu możliwe było prowadzenie analiz tylko na poziomie obszarów wiedzy 
oraz jedynie w przypadku absolwentów i pracodawców. Nie prowadzone były analizy na poziomie dziedzin, czy dyscyplin.  Zatem 
wnioski i rekomendacje odnoszą się do poziomu obszarów wiedzy.   

Jakiego rodzaju kwalifikacje i kompetencje, w tym tzw. 
kompetencje miękkie kandydatów do pracy są najważniejsze 
dla potencjalnych pracodawców? Jak na te potrzeby wpływają 
zmiany gospodarcze i społeczne?  



 

66 | S t r o n a  
 

poszczególne wymiary kompetencji (badane stwierdzenia). Szczegółowy podział kompetencji 

znajduje się w tabeli poniżej41.  

Tabela 6. Stosowana w badaniu kategoryzacja kompetencji42 

Kompetencje główne Kompetencje składowe 

Komunikacyjne 
interpersonalne; porozumiewanie się w językach obcych, 

porozumiewanie się w języku ojczystym; 

Techniczne i komputerowe 
obsługa komputera i wykorzystanie Internetu, biurowe, 

matematyczne; 

Osobiste kognitywne, artystyczne, obywatelskie; 

Zawodowe ogólne samoorganizacyjne, dyspozycyjność, kierownicze, wiedza; 

Źródło: Opracowanie własne 

W ramach komponentu ilościowego kompetencje badane były wśród czterech grup 

respondentów (absolwentów, studentów, przedstawicieli uczelni i pracodawców). Każdy  

z badanych poproszony był o udzielane odpowiedzi z wykorzystaniem skali od 0 (oznaczające 

brak) do 5 (oznaczające maksymalne natężenie). Wyniki prezentowane w tabelach oznaczają 

średnie.  Podkreślić należy, że respondenci z jednej strony oceniali siebie (studenci i absolwenci) 

lub oceniali poziom posiadania danych kompetencji wśród absolwentów uczelni 

(przedstawiciele uczelni i pracodawców), z drugiej strony oceniali poziom zapotrzebowania na 

rynku pracy na poszczególne kompetencje. Jako informacje uzupełniające i punkt odniesienia 

wykorzystano dane z badań jakościowych oraz dostępnych analiz i opracowań, szczególnie  

z BKL43.  

W pierwszym etapie analizy (pierwsza część rozdziału) badane kompetencje potraktowane 

zostały całościowo dla absolwentów szkół wyższych (niezależnie od tego, czy będzie to 

przedstawiciel nauk medycznych, poświęconych sztuce czy rolniczych). Założono, że absolwenci 

powinni zostać wyposażeni w przynajmniej zadowalającym stopniu w opisywane w poniższym 

rozdziale kompetencje. Omawiane są one w następującej kolejności: komunikacyjne, techniczne  

i komputerowe, osobiste i zawodowe ogólne. W pierwszej kolejności opisana została ocena 

stopnia ich posiadania przez absolwentów uczelni, następnie pokazane zostały wyobrażenia 

dotyczące oczekiwań ich zapotrzebowania na rynku pracy, a na koniec przedstawione zostały 

różnice pomiędzy poziomem kompetencji. 

W kolejnej części rozdziału wyniki przedstawione zostały w podziale na obszary wiedzy i sekcje 

PKD. Dodatkowo fragment rozdziału poświęcono również "kompetencjom twardym" oraz 

ewentualnym zmianom badanych kompetencji w zależności od różnych scenariuszy 

prezentowanych w poprzednim rozdziale.  

                                                 
41 Wyniki badań odnoszące się do poziomu konkretnych pytań z kwestionariuszy (stwierdzeń) znajdują się w Załączniku nr 10.   
42 Warto zwrócić uwagę na jeden z wymiarów badanych kompetencji nazwany (może niezbyt szczęśliwie) wiedzą - ponieważ odnosił 
się w najbardziej bezpośredni sposób do tzw. "kompetencji twardych" związanych ze stopniem wiedzy posiadanej po ukończeniu 
edukacji wyższej wraz z umiejętnością operacyjnego jej zastosowania. 
43 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, (red.) Jarosław Górniak, 2013. 



 

67 | S t r o n a  
 

3.1.2 Kompetencje komunikacyjne  

Analizy rozpoczęto od kompetencji komunikacyjnych, od których w dużej mierze zależy 

wykorzystanie innych kompetencji. To właśnie one są podstawą do budowania relacji ze 

współpracownikami oraz pracodawcą. W ramach kompetencji komunikacyjnych badane były: 

biegłość w posługiwaniu się językiem polskim, znajomość języka obcego oraz kompetencje 

interpersonalne (nawiązywanie kontaktów, umiejętność pracy w grupie i jasnego przekazywania 

myśli).  

Ocena poziomu kompetencji 

W ramach kompetencji komunikacyjnych pracodawcy najsłabiej, u absolwentów uczelni, 

ocenili znajomość języka obcego. Co prawda pozostałe grupy przyznały tej kompetencji wyższe 

oceny, ale i tak spośród badanych kompetencji składowych uzyskała ona najniższe wskazania. 

Jak pokazały badania jakościowe, szczególnie wśród przedstawicieli agencji zatrudniania, od 

absolwentów uczelni oczekuje się znajomości języków na poziomie umożliwiającym 

swobodną komunikację. Być może ten relatywnie niski poziom spełnia takie założenia.  

W przypadku pracodawców deklarowali oni najczęściej wymóg znajomości specyfiki branżowej 

języka obcego i to właśnie wskazywali jako słabość absolwentów.  

Wyraźna różnica pomiędzy ocenami poszczególnych grup zaznaczyła się w przypadku 

posługiwania się językiem ojczystym (w tym bogactwo słownictwa i łatwość wysławiania się). 

W badaniach jakościowych wskazywano, że poziom kompetencji studentów w tym wymiarze 

znacznie się obniża, przy czym rozróżniano tu dwa obszary zastosowania tych kompetencji: 

posługiwania się językiem ojczystym w piśmie oraz w wystąpieniach publicznych. Warto też 

zwrócić uwagę, na rzadką zgodność w ocenach dokonanych przez pracodawców  

i przedstawicieli uczelni. Przedstawiciele uczelni zwracali przy tym uwagę, że masowość 

studiów, zwłaszcza na niektórych kierunkach obszaru nauk humanistycznych i społecznych, 

utrudnia stosowanie w dydaktyce takich instrumentów, jak samodzielne prace pisemne oraz 

prezentacje wyników pracy własnej przed szerszym audytorium. Stosunkowo krótki jest też 

czas, jaki wykładowcy mogą poświęcić na ocenę i krytykę takich prac czy wystąpień.  

Trzecim elementem składowym kompetencji komunikacyjnych były kompetencje 

interpersonalne. Ich poziom posiadania został oceniony podobnie przez studentów, 

absolwentów i uczelnie, natomiast zdecydowanie słabiej przez pracodawców. Dysproporcja w 

tym wymiarze jest szczególnie istotna, ponieważ, jak pokażą dalsze analizy, są to kompetencje 

najbardziej oczekiwane przez pracodawców.  

Tabela 7. Samoocena i ocena posiadania kompetencji komunikacyjnych44 

KOMPETENCJE 
Samoocena -

studenci 

Samoocena -

absolwenci 

Ocena 

posiadania 

kompetencji 

(uczelnie) 

Ocena 

posiadania 

kompetencji 

(pracodawcy) 

Interpersonalne 4,10 4,00 4,10 3,39 

J. obcy 3,70 3,29 3,51 3,13 

                                                 
44 Kolory wprowadzone zostały dla podkreślenia różnic pomiędzy wskazaniami; najniższe wyniki oznaczone zostały na czerwono, a 
najwyższe na zielono.  
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J. ojczysty 4,40 4,22 3,85 3,86 

Komunikacyjne (ogółem) 4,07 3,84 3,82 3,46 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

W trakcie badań jakościowych często podkreślano znaczenie umiejętności pracy w grupie, 

wymiar ten w badaniach ilościowych był składową kompetencji interpersonalnych. Ze względu 

na jego duże znaczenie postanowiliśmy go wyodrębnić. Analiza wyników pokazuje, że studenci  

i absolwenci przeceniają swoją umiejętność pracy w grupie.  

Tabela 8. Samoocena i ocena posiadania kompetencji pracy w grupie 

KOMPETENCJA 
Samoocena - 

studenci 

Samoocena -

absolwenci 

Ocena posiadania 

kompetencji 

(uczelnie) 

Ocena posiadania 

kompetencji 

(pracodawcy) 

Współpraca w 

grupie 
4,23 4,07 3,79 3,58 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

Temat deficytu kompetencji pracy w grupie był także poruszany w trakcie zogniskowanych 

wywiadów grupowych; podkreślano w nich słabe przygotowanie studentów do pracy  

w grupie: "bo jak widzę to studenci nie są przygotowani do pracy zespołowej i to o co powinniśmy 

zadbać to stymulowanie takiej sytuacji, która umożliwia ten rozwój. Czy np. jak najwięcej  

w ramach zajęć dydaktycznych prac projektowych. Mają do zrobienia jakiś projekt, organizują się 

w zespół i rozwijają te umiejętności pracy zespołowej. Jednocześnie wywierania wpływu, bo tego 

też oczekują pracodawcy, żeby umieli przekonać, umieli argumentować45". Rozmówcy w trakcie 

badań jakościowych podkreślili także konieczność pracy projektowej w różnych grupach, nie 

tylko w ramach swojej grupy studyjnej czy kierunku.  

Ocena zapotrzebowania na kompetencje 

W miarę oczywista sytuacja ma miejsce w przypadku kompetencji interpersonalnych; we 

wszystkich grupach widać wyraźnie potrzebę posiadania tych kompletacji. Ciekawe wydaje 

się jednak to, że najniżej tę potrzebę oceniają studenci. Może to wskazywać na stosunkowo 

niewielką świadomość ich znaczenia lub postrzeganie siebie jako te kompetencje posiadających. 

Niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy, może to prowadzić do zaniedbywania trakcie 

edukacji rozwijania tych kompetencji i w konsekwencji niedostosowania do potrzeb 

pracodawców.  

W przypadku komunikowania się w języku obcym widać wyraźną różnicę pomiędzy 

oczekiwaniami pracodawców a wyobrażeniami uczelni. Poziom oczekiwań uczelni w stosunku 

do oczekiwań pracodawców jest bardzo wysoki. Nie oznacza to, że należy zmniejszyć nacisk na 

poziom kształcenia języków obcych. Powinno się to interpretować raczej w kierunku 

kompetencji, których posiadanie uznawane jest za oczywiste. Czegoś co powoli staje się 

standardem wśród osób z wyższym wykształceniem. Znajomość języka angielskiego stała się 

czymś oczywistym i obecnie absolwenci dopytywani są o poziom znajomości innego 

(drugiego) języka. Obrazuje to cytat z wywiadu pogłębionego: "[...] wszyscy piszemy, że znamy 

język angielski, natomiast jeżeli jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, to niestety już 

go nie znamy. I ten język angielski tak, jak najbardziej jest do podszlifowania. Nie ma też 

                                                 
45 FGI (Warszawa). 
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kandydatów na rynku z językiem rosyjskim. Sporadycznie ktoś się zdarzy z językiem rosyjskim46". 

Potwierdzają to wyniki BKL, wskazujące, że prawie 96% pracodawców oczekuje od młodych 

pracowników znajomości języka angielskiego.  

Dla pracodawców posługiwanie się językiem ojczystym uzyskało podobny stopień ważności, jak 

kluczowe w tym wymiarze kompetencje interpersonalne. Niepokoić powinna nieco sytuacja 

niedoceniania tego ostatniego wymiaru przez absolwentów ponieważ niedocenianie tego 

wymiaru może odbić się negatywnie na poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.  

Tabela 9. Ocena zapotrzebowania na kompetencje komunikacyjne 

KOMPETENCJE 

Oczekiwania 

pracodawców 

(opinia 

studentów) 

Oczekiwania 

pracodawców 

(opinia 

absolwentów) 

Potrzeba na 

rynku pracy 

(uczelnie) 

Potrzeba na 

rynku pracy 

(pracodawcy) 

Interpersonalne 4,15 4,23 4,67 4,42 

J. obcy 4,34 3,86 4,75 3,35 

J. ojczysty 4,30 3,76 4,76 4,43 

Komunikacyjne (ogółem) 4,26 3,95 4,73 4,07 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

Podsumowanie  

W przypadku kompetencji komunikacyjnych największą lukę pomiędzy potrzebami a oceną 

sytuacji obecnej dostrzegają uczelnie. Z perspektywy badania kluczowe jest jednak to, że 

kompetencje te zostały ocenione przez pracodawców najniżej. Należy zwrócić uwagę, że 

pracodawcy największą lukę widzą w przypadku kompetencji interpersonalnych,  

a najmniejszą w przypadku języków obcych. Nie należy przy tym zapominać o niedostatkach  

w przypadku posługiwania się językiem ojczystym.  

Należy ponadto zwrócić uwagę, że w przypadku kompetencji interpersonalnych oraz 

związanych z posługiwaniem się językiem ojczystym - studenci i absolwenci oceniają się 

jako osoby w odpowiedni sposób przygotowane do rynku pracy, co stoi w wyraźnej 

opozycji do przekonań pracodawców i częściowo uczelni, którzy uznają, że w obszarach 

tych występują znaczące niedobory. 

Tabela 10. Zestawienie ocen kompetencji komunikacyjnych z postrzeganiem zapotrzebowania na 
rynku pracy 
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Interpersonalne 4,10 4,15 4,00 4,23 4,10 4,67 3,39 4,42 

J. obcy 3,70 4,34 3,29 3,86 3,51 4,75 3,13 3,35 

J. ojczysty 4,40 4,30 4,22 3,76 3,85 4,76 3,86 4,43 

                                                 
46 IDI z przedstawicielem agencji zatrudnienia.  
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Komunikacyjne (ogółem) 4,07 4,26 3,84 3,95 3,82 4,73 3,46 4,07 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

3.1.3 Kompetencje techniczne i komputerowe 

Kompetencje techniczne i komputerowe należą do bardzo praktycznego wymiaru stanowiącego 

tło wykonywanych prac. Bez nich stosownie innych kompetencji byłoby zdecydowanie 

utrudnione. W ramach tego obszaru ocenione zostały kwestie związane z umiejętnością obsługi 

komputera (od kwestii podstawowych do obsługi zaawansowanych programów), organizowania 

prac biurowych oraz umiejętności matematyczne (wykonywanie prostych oraz złożonych 

obliczeń). 

Ocena poziomu kompetencji 

Oceniając poziom obsługi komputera pytaliśmy z jednej strony o kwestie podstawowe, jak: 

obsługa pakietów biurowych oraz wykorzystanie Internetu, z drugiej zaś strony o umiejętność 

obsługi bardziej złożonych programów. Poziom oceny tych kompetencji w badanych grupach 

jest zbliżony, chociaż pracodawcy ocenili ten wymiar niżej niż pozostali.  

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku organizowania prac biurowych i umiejętności 

matematycznych. W tych przypadkach widać różnicę pomiędzy samooceną studentów, a oceną 

przedstawicieli uczelni i pracodawców. Studenci i absolwenci ocenili swoje kompetencje  

w tych wymiarach wyżej. 

Tabela 11. Samoocena i ocena posiadania kompetencji technicznych i komputerowych 

KOMPETENCJE 
Samoocena -

studenci 

Samoocena -

absolwenci 

Ocena 

posiadania 

kompetencji 

(uczelnie) 

Ocena 

posiadania 

kompetencji 

(pracodawcy) 

Obsługa komputera 4,26 4,21 4,12 3,92 

Organizowanie prac biurowych 3,80 4,10 3,42 3,39 

Matematyczne 4,17 3,87 3,46 3,54 

Komputerowe i techniczne (ogółem) 4,08 4,06 3,67 3,61 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

Na uwagę zasługuje porównanie szczegółowych wyników dotyczących porównania średnich 

ocen kompetencji dotyczących obsługi komputera. W zasadzie wszystkie grupy są zgodne  

w kwestii umiejętności wykorzystania Internetu - kompetencje te są posiadane przez 

absolwentów uczelni na wysokim poziomie. Nieco słabiej oceniana jest podstawowa znajomość 

pakietu biurowego. Warto jednak zwrócić uwagę, na najsłabszą znajomość programów 

specjalistycznych - wydaję się, że właśnie na tę kompetencję powinien być położony największy 

nacisk w procesie edukacji.  

Tabela 12. Samoocena i ocena posiadania kompetencji technicznych i komputerowych 

KOMPETENCJA 
Samoocena - 

studenci 
Samoocena - 
absolwenci 

Ocena posiadania 
kompetencji 

(uczelnie) 

Ocena posiadania 
kompetencji 

(pracodawcy) 

Podstawowa znajomość 
pakietu biurowego (np. MS 

Office) 
4,48 4,52 4,13 4,05 

Znajomość specjalistycznych 
programów 

3,52 3,32 3,49 3,17 



 

71 | S t r o n a  
 

Wykorzystanie Internetu 
(szukanie stron, poczta 

elektroniczna) 
4,78 4,80 4,66 4,50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

Ocena zapotrzebowania na kompetencje 

W przypadku analizy oczekiwań dotyczących kompetencji komputerowych i technicznych widać, 

że większość badanych grup podobnie ocenia poziom ich zapotrzebowania na rynku. Wyjątek 

stanowią absolwenci - w ich przypadku oceny te są znacznie niższe; szczególnie dotyczy to 

kompetencji matematycznych.  

Tabela 13. Ocena zapotrzebowania na kompetencje komputerowe i techniczne 

KOMPETENCJE 

Oczekiwania 

pracodawców 

(opinia 

studentów) 

Oczekiwania 

pracodawców 

(opinia 

absolwentów) 

Potrzeba na 

rynku pracy 

(uczelnie) 

Potrzeba na 

rynku pracy 

(pracodawcy) 

Obsługa komputera 4,3 4,01 4,54 4,33 

Organizowanie prac biurowych 4,12 3,86 3,91 4,00 

Matematyczne 3,99 3,22 3,99 3,91 

Komputerowe i techniczne (ogółem) 4,14 3,70 4,15 4,08 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

Podsumowanie 

W przypadku kompetencji komputerowych i technicznych widać różnicę pomiędzy potrzebami 

rynku pracy definiowanymi przez przedstawicieli uczelni i pracodawców a oceną stanu 

obecnego. We wszystkich wymiarach potrzebna jest poprawa jakości ocenianych kompetencji. 

Nie dostrzegają tego studenci i absolwenci, z których ocen wynika, że w przypadku kompetencji 

komputerowych i technicznych są oni odpowiednio przygotowani do oczekiwań rynku pracy.  

Badania jakościowe potwierdziły deficyt umiejętności obsługi komputera: "Problem polega na 

tym, że młodzi ludzie, którzy kończą studia nie potrafią się posługiwać ani Excelem ani takim 

bardziej zaawansowanym Excelem. W tej chwili jesteśmy na etapie rekrutacji chociażby (...) na 

koordynatora kolekcji i wszyscy kandydaci, którzy brali udział teraz w rozmowach 

kwalifikacyjnych nie podołali z rozwiązaniem zadania47". 

Sytuacja taka powinna budzić niepokój ponieważ może prowadzić do zaniechania rozwijania 

kompetencji komputerowych i technicznych przez studentów, co będzie wpływało na 

pogłębienie się rozbieżności pomiędzy poziomem reprezentowanym przez absolwentów uczelni 

a oczekiwaniami pracodawców.  

 

 

 

                                                 
47 IDI z przedstawicielem pracodawcy.  
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Tabela 14. Zestawienie ocen kompetencji komputerowych i technicznych z postrzeganiem 
zapotrzebowania na rynku pracy 
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studenci absolwenci uczelnie pracodawcy 
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Obsługa 
komputera 

4,26 4,30 4,21 4,01 4,12 4,54 3,92 4,33 

Organizowanie 
prac biurowych 

3,80 4,12 4,10 3,86 3,42 3,91 3,39 4,00 

Matematyczne 4,17 3,99 3,87 3,22 3,46 3,99 3,54 3,91 

Komputerowe i 
techniczne 
(ogółem) 

4,08 4,14 4,06 3,70 3,67 4,15 3,61 4,08 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

3.1.4 Kompetencje osobiste 

Kluczowym elementem kompetencji osobistych były kompetencje kognitywne, które związane 

są z umiejętnością wyszukiwania i przetwarzania informacji, gotowością do uczenia się, 

logicznym myśleniem oraz kreatywnością. W ramach tych kompetencji oceniane były też 

kompetencje artystyczne oraz obywatelskie.  

Ocena poziomu kompetencji 

Rozpoczynając od tych ostatnich (artystycznych i obywatelskich) - wszystkie badane grupy 

oceniały ich posiadanie stosukowo nisko, najniżej absolwenci i pracodawcy. Tak niskie oceny 

dotyczące kompetencji obywatelskich powinny budzić szczególny niepokój, ponieważ dotyczą 

potencjalnej aktywności obywatelskiej i społecznej. Niskie oceny umiejętności artystycznych 

tłumaczyć natomiast można łączeniem ich przez respondentów ze sztuką i niedostrzeganiem 

potencjału w budowaniu kreatywności, innowacyjności i krytycznego myślenia.  

Nieco wyżej oceniane były kompetencje poznawcze - widać jednak różnice pomiędzy ocenami 

absolwentów i studentów, a przedstawicielami uczelni i pracodawców. Ci pierwsi ponownie 

ocenili się wyżej niż postrzegają to pracodawcy.  

Tabela 15. Samoocena i ocena posiadania kompetencji osobistych 

KOMPETENCJE 
Samoocena -

studenci 

Samoocena -

absolwenci 

Ocena 

posiadania 

kompetencji 

(uczelnie) 

Ocena posiadania 

kompetencji 

(pracodawcy) 

Kognitywne 4,33 4,28 3,80 3,59 

Artystyczne 2,88 3,02 3,59 2,60 

Obywatelskie 3,62 3,13 3,50 3,26 

Osobiste (ogółem) 3,61 3,48 3,63 3,15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

Jednym z badanych wymiarów w ramach kompetencji kognitywnych była kreatywność, 

kompetencja wskazywana jako kluczowa z perspektywy właściwego przetwarzania informacji. 
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Okazuje się, że pracodawcy ocenili ją stosukowo nisko, nieznacznie lepiej oceniły ją pozostałe 

grupy badanych. 

Tabela 16. Samoocena i ocena posiadania kompetencji w zakresie kreatywności 

KOMPETENCJA 
Samoocena - 

studenci 

Samoocena - 

absolwenci 

Ocena posiadania 

kompetencji 

(uczelnie) 

Ocena posiadania 

kompetencji 

(pracodawcy) 

Kreatywność (bycie innowacyjnym, 

wymyślanie nowych rozwiązań) 
4,09 3,86 3,95 3,54 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

Ocena zapotrzebowania na kompetencje 

Wszystkie badane grupy świadome są wysokiego zapotrzebowania na kompetencje poznawcze. 

Znaczenie tych kompetencji zostało podkreślone w badaniach jakościowych kiedy wskazywano, 

że należą one do grupy kompetencji kluczowych na obecnym i przyszłym rynku pracy. Stoi to  

w wyraźnej opozycji do pozostałych kompetencji z tej grupy. Oczekiwania wobec nich są 

zdecydowanie mniejsze. Odrębnego omówienia wymaga pozycja dotycząca kompetencji 

artystycznych. Przyczyn tak niskich ocen zapotrzebowania na tę kompetencję należy upatrywać 

w rozumieniu tego pojęcia przez respondentów - jako zdolności związanych ze sztuką oraz 

niedocenianiu znaczenia tego obszaru dla rozwoju innych kompetencji. Na przykład w raporcie 

Art for Art's Sake? The Impact of Arts Education48 wskazuje się na wpływ edukacji artystycznej na 

krytyczne i kreatywne myślenie oraz oddziaływanie na różne obszary kształcenia. W rozdziale 

poprzednim zwracamy uwagę na to, że kompetencje tego typu sprzyjają rozwijaniu 

innowacyjności i twórczemu rozwiązywaniu problemów, co prowadzi do konkluzji, że zajęcia 

rozwijające tego typu kompetencje mogą się znaleźć w ofercie edukacyjnej nie tylko w obszarach 

nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ale i w pozostałych obszarach, jako zajęcia 

fakultatywne. 

 Tabela 17. Ocena zapotrzebowania na kompetencje osobiste 

KOMPETENCJE 

Oczekiwania 

pracodawców 

(opinia 

studentów) 

Oczekiwania 

pracodawców 

(opinia 

absolwentów) 

Potrzeba na 

rynku pracy 

(uczelnie) 

Potrzeba na 

rynku pracy 

(pracodawcy) 

Kognitywne 4,60 4,34 4,69 4,51 

Artystyczne 2,88 2,29 3,59 2,60 

Obywatelskie 3,37 1,79 4,10 3,37 

Osobiste (ogółem) 3,61 2,81 4,13 3,49 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

Podsumowanie 

W przypadku kompetencji osobistych kluczowe znacznie z perspektywy badania mają 

kompetencje kognitywne. Są to kompetencje należące, zdaniem pracodawców, do najbardziej 

pożądanych kompetencji u absolwentów uczelni. Także w ich przypadku widoczna jest 

największa różnica pomiędzy sytuacją ocenianą a pożądaną.  

                                                 
48 http://www.oecd-ilibrary.org/education/art-for-art-s-sake_9789264180789-en (dostęp 07.04.2014) 
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Kompetencje artystyczne i obywatelskie nie mają dla pracodawców, ale także dla pozostałych 

badanych grup, aż tak dużego znaczenia (jak wskazano wyżej może to wynikać z niedoceniania 

tych kompetencji).  

Tabela 18. Zestawienie ocen kompetencji osobistych z postrzeganiem zapotrzebowania na rynku 
pracy 
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Sa
m

o
o

ce
n

a 

(s
tu

d
en

ci
) 

O
cz

ek
iw

an
ia

 

p
ra

co
d

aw
có

w
 

(o
p

in
ia

 

st
u

d
en

tó
w

) 

Sa
m

o
o

ce
n

a 

(a
b

so
lw

en
ci

) 

O
cz

ek
iw

an
ia

 

p
ra

co
d

aw
có

w
 

(o
p

in
ia

 

ab
so

lw
en

tó
w

) 

O
ce

n
a 

p
o

si
ad

an
ia

 

k
o

m
p

et
en

cj
i 

(u
cz

el
n

ie
) 

P
o

tr
ze

b
a 

n
a 

ry
n

k
u

 p
ra

cy
 

(u
cz

el
n

ie
) 

O
ce

n
a 

p
o

si
ad

an
ia

 

k
o

m
p

et
en

cj
i 

(p
ra

co
d

aw
cy

) 

P
o

tr
ze

b
a 

n
a 

ry
n

k
u

 p
ra

cy
 

(p
ra

co
d

aw
cy

) 

Kognitywne 4,33 4,60 4,28 4,34 3,80 4,69 3,59 4,51 

Artystyczne 2,88 2,88 3,02 2,29 3,59 3,59 2,60 2,60 

Obywatelskie 3,62 3,37 3,13 1,79 3,50 4,10 3,26 3,37 

Osobiste (ogółem) 3,61 3,61 3,48 2,81 3,63 4,13 3,15 3,49 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

3.1.5 Kompetencje zawodowe ogólne 

Na kompetencje zawodowe składało się kilka ważnych z perspektywy rynku pracy wymiarów. 

Należały do nich: szeroko rozumiane kompetencje samoorganizacyjne (praca w warunkach 

projektu, terminowość i planowanie pracy, elastyczne reagowanie na zmiany, odporność na 

stres), dyspozycyjność, kompetencje kierownicze oraz poziom wiedzy i jej wykorzystanie. 

Ocena poziomu kompetencji 

Ocena stanu poziomu kompetencji zawodowych ogólnych należy do najniżej ocenianych 

kompetencji głównych.  

Wyjątek stanowi dyspozycyjność, która oceniona została na podobnym poziomie we wszystkich 

badanych grupach. Na kwestię dyspozycyjności zwrócili uwagę przedstawiciele agencji 

zatrudnienia w badaniach jakościowych wskazując, że ze względu na pojawienie się możliwości 

pracy elastycznej kwestie związane z dyspozycyjnością mogą tracić na znaczeniu. Ponadto 

podkreślali też, że osoby po studiach należą do grup najbardziej mobilnych na rynku pracy, 

szczególnie jeśli w związku ze studiowaniem musieli przenieść się do innego miasta i łatwo 

decydują się na zmianę miejsca zamieszkania.  

Nie powinno dziwić, że stosunkowo nisko oceniane są kompetencje kierownicze, ponieważ są to 

kompetencje, które opierają się nie tylko na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach 

społecznych, ale i doświadczeniu. Warto zwrócić uwagę, że podczas wywiadów podkreślano, że 

obecni absolwenci będę musieli zazwyczaj długo pracować i włożyć wiele wysiłku w uzyskanie 

awansu, a dopiero uzyskanie awansu umożliwiłoby im wykorzystanie kompetencji 

kierowniczych. Wyjątkiem było w tym przypadku jednak oczekiwanie, dość często pojawiające 

się w wywiadach z pracodawcami, by absolwenci posiadali wiedzę na temat metod zarządzania 

projektami, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania projektami dofinansowanymi  

z funduszy europejskich.  
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Również stosunkowo nisko ocenione zostały przez pracodawców kompetencje 

samoorganizacyjne. Na kompetencje samoorganizacyjne należy zwrócić szczególną uwagę, 

ponieważ należą one do najbardziej oczekiwanych kompetencji od absolwentów na rynku pracy.  

W ramach kompetencji zawodowych ogólnych ocenione zostały także samoocena poziomu 

wiedzy oraz umiejętność jej wykorzystania. W tym przypadku oceny wszystkich grup nie były 

zbyt wysokie, zdecydowanie najniżej ocenili ją jednak pracodawcy.  

Tabela 19. Samoocena i ocena posiadania kompetencji zawodowych ogólnych 

KOMPETENCJE 
Samoocena - 

studenci 

Samoocena - 

absolwenci 

Ocena 

posiadania 

kompetencji 

(uczelnie) 

Ocena 

posiadania 

kompetencji 

(pracodawcy) 

Dyspozycyjność 3,84 3,40 3,58 3,53 

Kierownicze 3,60 3,28 3,49 3,08 

Samoorganizacyjne 4,05 3,88 3,68 3,37 

Wiedza ( w tym umiejętność jej 

wykorzystania) 
3,88 3,70 3,85 3,41 

Zawodowe ogólne (ogółem) 3,84 3,57 3,65 3,35 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

Ocena zapotrzebowania na kompetencje 

Pracodawcy wskazywali, że spośród kompetencji ogólnozawodowych najbardziej z ich 

perspektywy potrzebne są te, które związane są z samoorganizacją oraz wiedzą i umiejętnością 

jej wykorzystania. Zdecydowanie mniejsze znaczenie mają kompetencje kierownicze oraz 

dyspozycyjność.  

Tabela 20. Ocena zapotrzebowania na kompetencje zawodowe ogólne 

KOMPETENCJE 

Oczekiwania 

pracodawców 

(opinia 

studentów) 

Oczekiwania 

pracodawców 

(opinia 

absolwentów) 

Potrzeba na 

rynku pracy 

(uczelnie) 

Potrzeba na 

rynku pracy 

(pracodawcy) 

Dyspozycyjność 4,09 3,36 3,90 3,51 

Kierownicze 4,13 3,34 4,16 3,59 

Samoorganizacyjne 4,52 4,19 4,62 4,26 

Wiedza ( w tym umiejętność jej 

wykorzystania) 4,10 3,45 4,49 

4,06 

Zawodowe ogólne (ogółem) 4,21 3,59 4,29 3,85 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

Jak wskazano na początku rozdziału, kompetencje nazwane w badaniu wiedzą, należy 

potraktować szczególnie, ponieważ odnoszą się do tzw. "umiejętności twardych". Oceniając 

zapotrzebowanie na tego typu kompetencje szczególną uwagę należy zwrócić nie na wiedzę 

teoretyczną, ale kierunkową oraz orientację w branży związanej z kierunkiem studiów, czyli 

wiedzę nacechowaną stycznością z rynkiem pracy i skoncentrowaną na przyszłym 

wykonywanym zawodzie. Wiedza ogólna ma mniejsze znaczenie - co ciekawe najmniej ważne 

zdaniem pracodawców jest operacyjne wykorzystanie wiedzy akademickiej. Warto jeszcze 

zwrócić uwagę na dwie kwestie, znaczne przecenianie zapotrzebowania na ten wymiar w ocenie 
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przedstawicieli uczelni w stosunku do pracodawców oraz swoiste rozczarowanie percepcją 

oczekiwań pracodawców w oczach absolwentów.  

Tabela 21. Ocena zapotrzebowania na kompetencję - wiedza 

KOMPETENCJE 

Oczekiwania 

pracodawców 

(opinia 

studentów) 

Oczekiwania 

pracodawców 

(opinia 

absolwentów) 

Potrzeba na 

rynku pracy 

(uczelnie) 

Potrzeba na 

rynku pracy 

(pracodawcy) 

Wiedza teoretyczna potrzebna w danym 

zawodzie 

4,34 4,06 4,46 4,30 

Orientacja w branży związanej z 

kierunkiem studiów 

4,48 3,55 4,73 4,28 

Wiedza ogólna (z zakresu przedmiotów 

ogólnych)  

3,70 3,04 4,29 3,90 

Operacyjne wykorzystanie wiedzy 

akademickiej 

3,86 3,17 4,47 3,75 

Podsumowanie  

Największe różnice pomiędzy stanem obecnym a potrzebami rynku zdaniem pracodawców 

występują w przypadku kompetencji samoorganizacyjnych oraz wiedzy i umiejętności jej 

wykorzystania w praktyce. Co ciekawe oczekiwania dotyczące dyspozycyjności są na 

satysfakcjonującym poziomie. Nieznaczna różnica występuje w kompetencjach kierowniczych.  

Warto zwrócić uwagę, że studenci widzą lukę pomiędzy posiadanymi przez nich kompetencjami 

a oczekiwaniami rynku pracy. Zdaniem absolwentów dysponują oni większą wiedzą i sposobami 

jej wykorzystania niż oczekiwałby to rynek pracy. Być może związane jest to ze zjawiskiem 

podejmowania pracy poniżej swoich kwalifikacji.  

Tabela 22. Zestawienie ocen kompetencji komunikacyjnych z postrzeganiem zapotrzebowania na 

rynku pracy 

KOMPETENCJE 

 

studenci absolwenci uczelnie pracodawcy 
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Dyspozycyjność 3,84 4,09 3,40 3,36 3,58 3,90 3,53 3,51 

Kierownicze 3,60 4,13 3,28 3,34 3,49 4,16 3,08 3,59 

Samoorganizacyjne 4,05 4,52 3,88 4,19 3,68 4,62 3,37 4,26 

Wiedza ( w tym 

umiejętność jej 

wykorzystania) 

3,88 4,10 3,70 3,45 3,85 4,49 3,41 4,06 

Zawodowe ogólne 

(ogółem) 
3,84 4,21 3,57 3,59 3,65 4,29 3,35 3,85 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

3.2 Ocena kompetencji absolwentów uczelni 

Opisując sytuację na rynku pracy, pod uwagę wzięliśmy przede wszystkim perspektywę 

pracodawców i ich oceny, bo to oni ostatecznie decydują kogo przyjmą do pracy, a kogo nie.  
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W związku z tym w przedstawionych poniżej tabelach zostały one uporządkowane zgodnie  

z oceną pracodawców.  

Do najlepiej ocenianych kompetencji u absolwentów pracodawcy zaliczyli obsługę komputera  

i posługiwanie się językiem ojczystym. Do kolejnej 

grupy można zaliczyć dyspozycyjność, kompetencje 

poznawcze oraz matematyczne, najsłabiej ocenione 

zostały kierownicze, artystyczne i znajomość języka 

obcego. Warto zwrócić uwagę, że pozostałe badane grupy lepiej od pracodawców oceniały stan 

kompetencji interpersonalnych; może to oznaczać, że nie widzą potrzeby ich dalszego 

wzmacniania. Warto także zwrócić uwagę, na wyraźnie wyższe oceny studentów i absolwentów 

w przypadku kompetencji poznawczych.  

Tabela 23. Samoocena i ocena posiadania kompetencji  

KOMPETENCJE 
Samoocena - 

studenci 

Samoocena - 

absolwenci 

Ocena posiadania 

kompetencji 

(uczelnie) 

Ocena posiadania 

kompetencji 

(pracodawcy) 

obsługa komputera (techniczne i 
komputerowe) 

4,26 4,21 4,12 3,92 

j. ojczysty (komunikacyjne) 4,40 4,22 3,85 3,86 

kognitywne (osobiste) 4,33 4,28 3,80 3,59 

matematyczne samoocena 
(techniczne i komputerowe) 

4,17 3,87 3,46 3,56 

dyspozycyjność (zawodowe 
ogólne) 

3,84 3,40 3,58 3,53 

obywatelskie (osobiste) 3,62 3,13 3,50 3,44 

wiedza (zawodowe ogólne) 3,88 3,70 3,85 3,41 

interpersonalne (komunikacyjne) 4,10 4,00 4,10 3,39 

samoorganizacyjne (zawodowe 
ogólne) 

4,05 3,88 3,68 3,37 

organizowanie prac biurowych 
(techniczne i komputerowe) 

3,80 4,10 3,42 3,26 

j. obcy (komunikacyjne) 3,70 3,29 3,51 3,13 

kierownicze (zawodowe ogólne) 3,60 3,28 3,49 3,08 

artystyczne (osobiste) 2,88 3,02 3,59 2,60 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

3.3 Zróżnicowanie ocen kompetencji przez pracodawców 

Poniższy podrozdział analizuje zróżnicowanie kompetencji w ocenach pracodawców ze względu 

na region kraju, sekcję PKD oraz wielkość przedsiębiorstwa. Wyraźnie widać, że 

zapotrzebowanie na wszystkie badane kompetencje w regionach utrzymuje się na podobnym 

poziomie. Zróżnicowanie mogłoby wskazać na potencjalne ośrodki, w których znajdują się 

liderzy/outsiderzy. Niestety nic takiego w wynikach badań się nie pojawiło.  

 

 

 

 

Jakiego rodzaju efekty kształcenia będą 
kluczowe dla zwiększenia szans 
absolwentów na rynku pracy?   
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Tabela 24. Ocena kompetencji przez pracodawców ze względu na region kraju 

 
Region kraju 

Komunikacyjne Techniczne Osobiste Zawodowe 
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Region północno-zachodni 4,09 3,44 4,07 3,75 3,55 3,21 3,73 3,35 

Region północny 4,15 3,52 4,11 3,82 3,49 3,14 3,80 3,43 

Region centralny 4,15 3,52 4,04 3,71 3,45 3,13 3,70 3,42 

Region południowo-zachodni 3,99 3,41 4,07 3,85 3,40 3,12 3,75 3,45 

Region południowy 4,02 3,47 4,00 3,70 3,34 2,96 3,75 3,32 

Region wschodni 3,97 3,32 4,11 3,77 3,57 3,14 3,79 3,39 

Ogółem 4,07 3,45 4,07 3,77 3,48 3,12 3,76 3,39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z pracodawcami 

O pewnym zróżnicowaniu możemy mówić natomiast w przypadku wielkości przedsiębiorstwa. 

Z różnicami mamy do czynienia w przypadku największych przedsiębiorstw. We wszystkich 

badanych typach kompetencji przedstawiciele największych przedsiębiorstw najniżej oceniali 

poziom posiadania ich przez absolwentów. 

Tabela 25. Ocena kompetencji przez pracodawców ze względu na wielkość miejsca pracy 

Wielkość miejsca pracy 

Komunikacyjne Techniczne Osobiste Zawodowe 
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1-9 osób 4,08 3,46 4,01 3,73 3,53 3,12 3,76 3,34 

10-49 osób 4,00 3,39 4,11 3,77 3,50 3,19 3,79 3,42 

50-249 osób 4,08 3,42 4,16 3,88 3,41 3,16 3,74 3,50 

250-999 osób 4,14 3,57 4,15 3,84 3,30 2,96 3,75 3,49 

1000 osób i więcej 4,08 3,32 4,05 3,48 3,44 2,88 3,67 2,99 

Ogółem 4,07 3,45 4,07 3,77 3,48 3,12 3,76 3,39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z pracodawcami 

 

Istotna jest także sekcja PKD, poniższa tabela obrazuje zróżnicowanie zapotrzebowania na 
kompetencje ze względu na sekcję PKD pracodawcy. 
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Tabela 26. Ocena kompetencji przez pracodawców ze względu na sekcję PKD 

Wielkość miejsca pracy 

Komunikacyjne Techniczne Osobiste Zawodowe 
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Sekcja A - Rolnictwo 3,77 3,18 3,98 3,54 3,44 3,10 3,97 3,47 

Sekcja C - Przetwórstwo 
przemysłowe 

4,06 3,43 4,11 3,86 3,29 3,01 3,76 3,45 

Sekcja F – Budownictwo 3,87 3,32 4,18 3,81 3,57 3,23 3,96 3,48 

Sekcja G - Handel 
hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów 

4,13 3,46 4,06 3,68 3,51 3,11 3,73 3,28 

Sekcja H - Transport i 
gospodarka 
magazynowa 

4,17 3,54 3,90 3,65 3,32 2,96 3,76 3,40 

Sekcja I - Działalność 
związana z 
zakwaterowaniem i 

4,19 3,60 3,86 3,81 3,46 3,19 3,75 3,47 

Sekcja J - Informacja i 
komunikacja 

3,77 3,04 4,12 3,68 3,35 2,87 3,41 3,29 

Sekcja K - Działalność 
finansowa i 
ubezpieczeniowa 

3,94 3,40 4,39 3,82 3,24 2,75 3,52 3,12 

Sekcja L - Działalność 
związana z obsługą 
rynku 

3,89 3,34 4,19 3,71 3,32 2,99 3,50 3,12 

Sekcja M - Działalność 
profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

4,16 3,54 4,16 3,87 3,52 3,20 3,77 3,48 

Sekcja N - Działalność w 
zakresie usług 
administrowania i 

3,97 3,51 4,16 3,95 3,52 3,19 3,41 3,41 

Sekcja P – Edukacja 4,33 3,69 4,02 3,95 3,68 3,35 3,79 3,62 

Sekcja Q - Opieka 
zdrowotna i pomoc 
społeczna 

3,96 3,45 3,48 3,51 3,41 3,07 3,79 3,50 

Sekcja R - Działalność 
związana z kulturą, 
rozrywką i 

4,53 3,68 4,03 4,01 4,00 3,65 3,86 3,50 

Sekcja S - Pozostała 
działalność usługowa 

4,23 3,51 4,16 3,77 3,47 3,14 3,81 3,35 

Ogółem 4,07 3,45 4,07 3,77 3,48 3,12 3,76 3,39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z pracodawcami 

3.4 Kompetencje kluczowe wg obszarów kształcenia 

W rozdziale 2.5.1 Sytuacja kluczowych branż i sektorów - wskazano kluczowe specjalizacje  

i kierunki dla każdego z obszarów kształcenia, wynikające z analizy badań jakościowych  

z pracodawcami. Zwrócono zarazem uwagę, że pracodawcy i przedstawiciele uczelni dość 

zgodnie twierdzili, że przedmiotem kształcenia powinny być kompetencje, a struktura 

kierunkowa w danym obszarze kształcenia jest kwestią mniejszej wagi. W tym rozdziale 

przedstawiamy zapotrzebowanie na typy kompetencji zależnie od obszaru kształcenia, w tej 

kolejności, w jakiej pracodawcy deklarowali ich znaczenie dla swoich przedsiębiorstw/ 

instytucji. Równocześnie dla każdego z zestawów kompetencji wskazujemy najważniejsze 

efekty kształcenia. Są to te kategorie kompetencji, dla których stwierdzono największy deficyt 
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u absolwentów. Zostały one wybrane na podstawie największych różnic pomiędzy oceną 

zapotrzebowania na daną kompetencję a oceną pracodawcy co do stopnia,  

w jakim kompetencje tę posiedli zatrudniani przez niego absolwenci. Należy jednak zauważyć, 

że wzrost różnicy pomiędzy posiadaniem a ważności jest proporcjonalny wobec ważności – im 

większe zapotrzebowanie na daną kompetencję tym większy okazywał się deficyty posiadania 

jej przez absolwenta. W związku z tym efektami kształcenia powinno być podnoszenie 

posiadania przez absolwentów poziomu każdej niżej wymienionej kompetencji.  

Jak widać poniżej, różnice w zakresie zapotrzebowania na kompetencje są dla każdego  

z obszarów kształcenia niewielkie, wyrażające się poprzez nieco inną pozycję danego typu 

kompetencji w zestawie. Identyczne lub bardzo podobne są także największe luki  

w kompetencjach, czyli najbardziej oczekiwane efekty kształcenia. Z jednym wyjątkiem 

(organizowanie prac biurowych dla obszaru nauk przyrodniczych i dla obszaru nauk rolniczych, 

leśnych i weterynaryjnych) są to kompetencje kognitywne, interpersonalne                          

i samoorganizacyjne.  
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Tabela 27. Zapotrzebowanie na kompetencje w zależności od obszaru kształcenia49 

Obszar kształcenia Najważniejsze kompetencje Komentarz 

Obszar nauk 
humanistycznych 

Kompetencja Potrzeba Luka 

j. ojczysty 4,61 -0,74 

kognitywne 4,57 -1,00 

interpersonalne 4,55 -1,05 

obsługa komputera 4,34 -0,52 

samoorganizacyjne 4,29 -0,89 
organizowanie prac 

biurowych 4,27 -0,74 

wiedza 4,01 -0,64 

matematyczne 3,56 -0,29 

j. obcy 3,56 -0,35 

kierownicze 3,43 -0,36 

osobiste 3,32 -0,20 

dyspozycyjność 3,21 0,31 

artystyczne 2,73 0,00 
 

Od absolwentów z obszaru nauk humanistycznych pracodawcy oczekują w pierwszej 
kolejności kompetencji związanych z komunikacją, zdolnościami poznawczymi oraz 
sprawnego przetwarzania informacji, ponadto wysokiej samoorganizacji, w tym prac 
biurowych oraz obsługi komputera. Wskazuje to raczej na oczekiwanie od nich szybkiego 
dostosowania do prac o charakterze biurowym. Największe braki w tym obszarze występują 
w przypadku kompetencji - poznawczych, interpersonalnych i samoorganizacyjnych.  
 
Znajomość języka ojczystego w obszarze nauk humanistycznych uznana została za 
najważniejszą kompetencję profesjonalną. Luka w zakresie kompetencji interpersonalnych 
sugeruje, że dla tego obszaru posługiwanie się językiem ojczystym powinno być przede 
wszystkim postrzegane w kontekście wystąpień publicznych. Oznacza to kształcenie 
umiejętności retorycznych studentów w różnych okolicznościach, różnymi metodami, 
zarówno w ramach zajęć, jak i poprzez zachęcanie do aktywnego udziału w konferencjach, 
organizację debat, itp.  

Obszar nauk 
społecznych 

Kompetencja Potrzeba Luka 

interpersonalne 4,51 -1,08 

kognitywne 4,49 -0,91 

j. ojczysty 4,49 -0,68 

obsługa komputera 4,38 -0,49 
organizowanie prac 

biurowych 4,23 -0,60 

samoorganizacyjne 4,22 -0,84 

wiedza 4,00 -0,63 

matematyczne 3,67 -0,26 

dyspozycyjność 3,59 0,03 

osobiste 3,36 -0,11 

kierownicze 3,32 -0,28 

 
W przypadku nauk społecznych sytuacja wygląda bardzo podobnie jak w przypadku 
absolwentów nauk humanistycznych - pracodawcy oczekują w pierwszej kolejności 
kompetencji związanych z komunikacją oraz sprawnego przetwarzania informacji, ponadto 
wysokiej samoorganizacji, w tym prac biurowych oraz obsługi komputera. I podobnie jak w 
przypadku absolwentów z obszaru nauk humanistycznych może to wskazywać na potrzebę 
zdobycia uniwersalnych pracowników. Potwierdzają to wskazane luki kompetencyjne w 
zakresie zdolności interpersonalnych, poznawczych i samoorganizacyjnych. 
 
Dwie najważniejsze kompetencje uznane zostały zarazem za najbardziej deficytowe dla tego 
obszaru kształcenia. Wskazuje to na potrzebę wprowadzenia jak najszerzej treningowych 
metod nauczania warsztatu nauk społecznych. Zasadne jest także – stosowane już na 
niektórych kierunkach tego obszaru – stosowanie treningów interpersonalnych w grupach 
ćwiczeniowych. Przydatne może być także wprowadzenie heurystyki jako osobnego 
przedmiotu. 
Poza tradycyjnymi kierunkami z tego obszaru odnotowano zapotrzebowanie na specjalizacje 

                                                 
49 Zachowano kolejność obszarów kształcenia zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.  
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j. obcy 3,31 -0,17 

artystyczne 2,66 0,00 
 

związane z budowaniem kapitału społecznego, mediacją, dialogiem społecznym, komunikacją 
międzykulturową, co stwarza dodatkowe wyzwania w zakresie praktycznej nauki warsztatu 
nauk społecznych. Z całą pewnością w jak największym zakresie powinno być promowane 
prowadzenie badań własnych przez studentów oraz praktyk zawodowych.  

Obszar nauk ścisłych 

Kompetencja Potrzeba Luka 

kognitywne 4,55 -0,96 
j. ojczysty 4,53 -0,62 

obsługa komputera 4,46 -0,53 
interpersonalne 4,45 -0,96 

samoorganizacyjne 4,31 -0,94 
wiedza 4,12 -0,72 

matematyczne 4,09 -0,49 
organizowanie prac 

biurowych 4,03 -0,65 
kierownicze 3,68 -0,58 

j. obcy 3,47 -0,31 
dyspozycyjność 3,45 0,07 

osobiste 3,35 -0,10 
artystyczne 2,54 0,00 

 

Wydawać by się mogło, że w przypadku nauk ścisłych większe znacznie będzie miała wiedza; 
okazało się jednak, że podobnie jak w innych obszarach to kompetencje poznawcze są 
najbardziej pożądane przez pracodawców. Wysoko znalazła się obsługa komputera, a spadło 
znaczenie kwestii związanych z pracami biurowymi.  
W przypadku luk kompetencyjnych sytuacja wygląda już podobnie jak w innych obszarach, 
największe braki zauważane są w przypadku kompetencji poznawczych, interpersonalnych i 
samoorganizacyjnych. 
Oczekiwania wobec wiedzy są nieco wyższe niż w przypadku obszarów humanistycznych i 
społecznych – warto jednak zwrócić uwagę na nieco wyższą lukę. 
 
W obszarze nauk ścisłych rozwijanie kompetencji kognitywnych może być prowadzone 
następującymi drogami:  
 ćwiczenia technik heurystycznych właściwych dla danej dyscypliny; 
 rozwijania ogólnej kreatywności poprzez, np. wprowadzenia do programu nauczania 

obowiązkowych zajęć fakultatywnych z obszaru sztuki, humanistyki, nauk społecznych 
itp. („wyjście z wieży z kości słoniowej”); 

 pracy w zespołach, kształtowania pozytywnego nastawienia do sukcesu zbiorowego. 
Warto zwrócić uwagę na dużą wagę umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. 

Obszar nauk 
przyrodniczych 

Kompetencja Potrzeba Luka 

kognitywne 4,62 -0,74 
interpersonalne 4,52 -1,03 

obsługa komputera 4,51 -0,53 
samoorganizacyjne 4,41 -0,88 

j. ojczysty 4,38 -0,39 
organizowanie prac 

biurowych 4,30 -0,72 
wiedza 4,25 -0,68 

matematyczne 3,90 -0,42 
kierownicze 3,61 -0,44 

osobiste 3,42 -0,31 
j. obcy 3,42 -0,42 

dyspozycyjność 3,35 0,38 

W obszarze nauk przyrodniczych wskazywano na siedem głównych kompetencji, wśród 
których na pierwszym miejscu postawione zostały kompetencje poznawcze, zaraz za nimi 
interpersonalne, obsługa komputera, samoorganizacyjne oraz posługiwanie się językiem 
ojczystym. Należy zwrócić uwagę na stosunkowo duże znaczenie wiedzy. 
Największe luki występują w zakresie kompetencji interpersonalnych i samoorganizacyjnych. 
Warto podkreślić, że w dalszej kolejności (razem z kompetencjami poznawczymi i biurowymi) 
jako potrzebna wskazana została wiedza. 
 
 
Poza wskazaniami podobnymi jak w przypadku nauk ścisłych podkreślić można wagę ćwiczeń 
laboratoryjnych i terenowych w programach studiów oraz pracę metodą projektu. 
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artystyczne 2,51 0,00 
 

Obszar nauk 
technicznych 

Kompetencja Potrzeba Luka 

kognitywne 4,53 -0,93 
obsługa komputera 4,39 -0,39 

interpersonalne 4,39 -0,96 
j. ojczysty 4,35 -0,52 

samoorganizacyjne 4,30 -0,99 
wiedza 4,07 -0,69 

organizowanie prac 
biurowych 4,06 -0,65 

matematyczne 4,04 -0,35 
kierownicze 3,65 -0,59 

dyspozycyjność 3,59 -0,07 
j. obcy 3,49 -0,40 

osobiste 3,24 -0,01 
artystyczne 2,46 0,00 

 

 
Grupę najbardziej pożądanych kompetencji stanowią umiejętności poznawcze, a dalej obsługa 
komputera, interpersonalne posługiwanie się językiem ojczystym oraz kompetencje 
samoorganizacyjne. 
Największe luki pojawiły się w przypadku kompetencji poznawczych, interpersonalnych oraz 
samoorganizacyjnych. 
 
 
Z badań jakościowych wynika, że przedstawiciele kierunków technicznych mają często 
niedostateczną wiedzę w zakresie programów komputerowych, związanych z ich dyscypliną. 
Deficytem jest też często brak umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych, trudna 
komunikacja z osobami reprezentującymi inne, nietechniczne zawody lub obszar biznesu. 

Obszar nauk 
rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych 

Kompetencja Potrzeba Luka 

kognitywne 4,59 -0,94 
interpersonalne 4,49 -1,00 

obsługa komputera 4,47 -0,61 
j. ojczysty 4,45 -0,55 

organizowanie prac 
biurowych 4,36 -0,86 

samoorganizacyjne 4,35 -0,88 
wiedza 4,33 -0,76 

matematyczne 3,99 -0,40 
kierownicze 3,93 -0,62 

dyspozycyjność 3,63 0,04 
osobiste 3,45 -0,19 
j. obcy 3,30 -0,35 

artystyczne 2,68 0,00 
 

W przypadku tego obszaru, do najbardziej pożądanych kompetencji należą dwie grupy: 
pierwsza to kompetencje poznawcze i interpersonalne, obsługa komputera oraz j. ojczysty, 
druga to prace biurowe, samoorganizacja i wiedza 
Natomiast największe luki występują w przypadku kompetencji interpersonalnych, 
poznawczych, samoorganizacyjnych oraz związanych z organizacją prac biurowych. 
 
Poza wskazaniami podobnymi jak w przypadku nauk ścisłych i przyrodniczych podkreślić 
należy w programach studiów wagę ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych oraz pracę metodą 
projektu. 
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Obszar nauk 
medycznych, nauk o 
zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej 

Kompetencja  Potrzeba Luka 

kognitywne 4,60 -0,76 
interpersonalne 4,54 -1,09 

j. ojczysty 4,51 -0,36 
wiedza 4,29 -0,55 

samoorganizacyjne 4,22 -0,64 
obsługa komputera 4,05 -0,19 
organizowanie prac 

biurowych 3,49 -0,26 
dyspozycyjność 3,40 0,26 

osobiste 3,36 0,05 
matematyczne 3,35 0,22 

kierownicze 3,32 -0,35 
j. obcy 3,15 0,22 

artystyczne 2,47 0,00 
 

W przypadku nauk medycznych, wśród oczekiwanych kompetencji, poza wskazywanymi 
wcześniej kompetencjami o charakterze miękkim, należy zwrócić uwagę na wysoką pozycję 
wiedzy. Pozostałe pożądane kompetencje to poznawcze, interpersonalne oraz umiejętność 
posługiwania się językiem ojczystym. 
Natomiast wśród najbardziej pożądanych zdecydowanie na pierwszymi miejscu znajdują się 
kompetencje interpersonalne, następnie poznawcze i samoorganizacyjne, wysokie miejsce 
zajmuje też wiedza.  
 
 
Podobnie, jak w naukach społecznych, występuje deficyt w dwóch najważniejszych 
kompetencjach zawodów medycznych. Oprócz wzmocnienia oddziaływania klasycznego, czyli 
uatrakcyjnienia praktyk zawodowych, można w tym przypadku zastanowić się nad 
wprowadzeniem fakultatywnych zajęć ogólnie rozwijających, podobnie jak w przypadku 
studentów nauk ścisłych, ew. treningów interpersonalnych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań (obszar sztuki został pominięty ze względu na zbyt małą liczebność próby pracodawców zatrudniających absolwentów z obszaru sztuki w tym zakresie) 
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3.5 Najważniejsze efekty kształcenia 

W celu określenia najważniejszych efektów kształcenia posłużono się zestawieniem kompetencji 

oczekiwanych na rynku pracy, z perspektywy różnych badanych grup50.  

Kluczowa była jednak perspektywa pracodawców. Na podstawie ich preferencji można wskazać 

pięć najbardziej pożądanych kompetencji, w które powinni być wyposażeni absolwenci uczelni.  

Należą do nich kompetencje: poznawcze, 

interpersonalne, posługiwanie się językiem 

ojczystym, umiejętność obsługi komputera oraz 

samoorganizacja. Potwierdzają to przeprowadzone 

wywiady pogłębione. Na szczególną uwagę zasługuje miejsce wiedzy. W potocznym rozumieniu 

wydaje się często, że to właśnie wiedza i umiejętność jej zastosowania są kluczowymi 

elementami w znalezieniu pracy przez absolwentów. Okazuje się jednak, że z perspektywy 

pracodawców tak być nie musi. Kluczowe są kompetencje związane z adaptacją  

i przetwarzaniem informacji oraz odpowiednim ich komunikowaniem poszczególnym osobom 

oraz w grupie (por. rozdz. 3.4).  

Tabela 28. Ocena zapotrzebowania na kompetencje  

KOMPETENCJA 

Oczekiwania 

pracodawców 

(opinia 

studentów) 

Oczekiwania 

pracodawców 

(opinia 

absolwentów) 

Potrzeba na 

rynku pracy 

(uczelnie) 

Potrzeba na 

rynku pracy 

(pracodawcy) 

Kognitywne (osobiste) 4,60 4,34 4,69 4,51 

J. ojczysty (komunikacyjne) 4,30 3,76 4,76 4,43 

Interpersonalne (komunikacyjne) 4,15 4,23 4,67 4,42 
Obsługa komputera (techniczne i 

komputerowe) 
4,30 4,01 4,54 4,29 

Samoorganizacyjne (zawodowe ogólne) 4,52 4,19 4,62 4,26 

Wiedza (zawodowe ogólne) 4,10 3,45 4,49 4,06 

Obywatelskie (osobiste) 3,37 1,79 4,10 4,01 

Matematyczne (techniczne i 
komputerowe) 

3,99 3,22 3,99 3,83 

Kierownicze (zawodowe ogólne) 4,13 3,34 4,16 3,59 

Dyspozycyjność (zawodowe ogólne) 4,09 3,36 3,90 3,51 

Organizowanie prac biurowych 
(techniczne i komputerowe) 

4,12 3,86 3,91 3,37 

J. obcy (komunikacyjne) 4,34 3,86 4,75 3,35 

Artystyczne (osobiste) 2,88 2,29 3,59 2,60 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie o najważniejsze z perspektywy pracodawców kompetencje 

pojawia się kolejne: w przypadku których kompetencji mamy do czynienia z największymi 

różnicami pomiędzy stanem oczekiwanym, a stanem obecnym. Różnicę tę można interpretować 

z perspektywy luki kompetencyjnej. Dlatego kolejnym zabiegiem analitycznym było zestawienie 

                                                 
50 Należy zaznaczyć, że kompetencje nie są utożsamiane z efektami kształcenia, natomiast są do siebie bardzo zbliżone. Efekty 
kształcenia odnoszą się do konkretnego etapu kształcenia, a kompetencje do sytuacji danej osoby w danym czasie, częściowo 
uzależnionej od efektów kształcenia.  

Jakiego rodzaju efekty kształcenia 
będą kluczowe dla zwiększenia szans 
absolwentów na rynku pracy?   
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największych luk pomiędzy odpowiedziami dotyczącymi sytuacji na rynku a stanem posiadania 

tych kompetencji. Okazało się, że luki te są największe w przypadku kompetencji 

najbardziej pożądanych, czyli interpersonalnych, samoorganizacyjnych i poznawczych. Te 

trzy kompetencje należą do najbardziej pożądanych przez pracodawców.  

Tabela 29. Ocena luk kompetencyjnych  

KOMPETENCJA  (studenci)  (absolwenci)  (uczelnie)  (pracodawcy) 

Interpersonalne (komunikacyjne) -0,04694 -0,22915 -0,56333 -1,04246 

Samoorganizacyjne  

(zawodowe ogólne) 
-0,46544 -0,30546 -0,9329 -0,96142 

Kognitywne (osobiste) -0,26417 -0,0647 -0,89103 -0,92962 

Wiedza (zawodowe ogólne) -0,21403 0,24848 -0,63709 -0,67358 

Organizowanie prac biurowych 

(techniczne i komputerowe) 
-0,32112 0,235765 -0,48711 -0,61617 

J. ojczysty (komunikacyjne) 0,105 0,459053 -0,90583 -0,57169 

Kierownicze (zawodowe ogólne) -0,52649 -0,06195 -0,66696 -0,57065 

Obsługa komputera  

(techniczne i komputerowe) 
-0,04056 0,199936 -0,42311 -0,41288 

Matematyczne samoocena 

(techniczne i komputerowe) 
0,1775 0,645873 -0,52684 -0,36742 

J. obcy (komunikacyjne) -0,6405 -0,56846 -1,24474 -0,34007 

Obywatelskie (osobiste) 0,246206 1,340371 -0,60309 -0,0596 

Artystyczne (osobiste) 0 0,731926 0 0 

Dyspozycyjność  

(zawodowe ogólne) 
-0,25417 0,033909 -0,31983 0,073378 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań CATI/ CAWI 

Podkreślić należy, że absolwentów na rynku pracy dotyka wiele problemów (por. rozdz. 4),  

w tym rozdziale skoncentrowaliśmy się na jednej ich grupie - a mianowicie stopniu dopasowania 

kompetencji absolwentów do rynku pracy. Powszechnie wskazuje się, ze polski rynek pracy 

jest rynkiem pracodawcy51, jednak jak wskazują wyniki badań, przedsiębiorcom nadal 

trudno jest znaleźć dobrego pracownika. Jedna z tych przyczyn jest niedopasowanie 

kompetencji kandydatów do oczekiwań pracodawców (por. BKL). 

Szukając nowych pracowników pracodawcy generalnie poszukują doświadczenia, które w łatwy 

sposób może przełożyć się na szybkie wdrożenie się i wykonywania zadania na danym 

stanowisku. Jak w tej sytuacji mogą odnajdować się absolwenci uczelni, czy mają oni szanse 

konkurować z obecnymi już na rynku bardziej doświadczonymi kolegami? Najczęściej nie,  

w oczach pracodawców są oni kimś w rodzaju "potencjalnego pracownika", który potrzebuje 

czasu, dalszej - praktycznej nauki, tak aby stał się "pełnowartościowym pracownikiem". 

Tutaj można postawić kolejne pytanie, czy uzyskane na uczelniach wykształcenie może 

przygotować do pracy (a raczej do wykonywania konkretnego zawodu)? Najczęściej nie, uczelnie 

powinny raczej stwarzać potencjał i dawać solidne podstawy, do zaadaptowania posiadanej 

wiedzy i nabytych umiejętności (z wykorzystaniem posiadanych kompetencji społecznych) do 

warunków konkretnego pracodawcy.  

                                                 
51 Chociaż jak wskazywali na to przedstawiciele firm rekrutujących pracowników, są takie specjalności, gdzie mamy do czynienia z 
rynkiem pracownika. 
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Warto jednak chwilę zatrzymać się przy wymiarze określonym jako wiedza, w przypadku której 

wielkość luki kompetencyjnej spowodowała, że znalazła się na czwartym miejscu - co oznacza 

braki także w tym wymiarze. Co prawda jak wskazują wyniki badania należy go traktować 

bardziej jako kryterium wejścia, minimalne kompetencje dotyczące umiejętności zawodowych 

oczekiwane przez pracodawców na danym stanowisku. To kluczowe jest ich rozwinięcie  

i poszerzenie oraz wykorzystanie w kontekście pracy w konkretnym przedsiębiorstwie i jego 

kulturze organizacyjnej.  

Jakiego zatem rodzaju kompetencje są kluczowe w przypadku absolwentów uczelni? Jak 

pokazują badania losów absolwentów52 oraz zebrane podczas naszego badania wyniki, 

kompetencje "twarde" - znajomość języków, tworzenie stron internetowych, 

obsługiwanie specjalistycznych programów, itd. są swego rodzaju minimum, które musi 

posiadać absolwent, żeby był rozpatrywany jak kandydat do pracy. Kluczowe są jednak 

kompetencje miękkie i te związane z jakością wykonywanej pracy - kompetencje za 

pomocą których z "potencjalnego" stanie się "pełnowartościowym pracownikiem". 

Na to, które kompetencje będą miały duże znaczenie, a które stracą na znaczeniu wpływ będzie 

też miał scenariusz rozwoju, którym podąży kraj. W Załączniku nr 11 przedstawiona została 

matryca prezentująca prognozowane zapotrzebowanie na zmiany w kompetencjach.  

 

 

                                                 
52 "Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych", Raport końcowy, Warszawa styczeń 2014. 
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4 CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE I OGRANICZAJĄCE SZANSE ABSOLWENTÓW NA 

RYNKU PRACY  

4.1 Wprowadzenie 

W niniejszym rozdziale zostaną wskazane czynniki sprzyjające i ograniczające szanse 

absolwentów szkół wyższych na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych 

deficytów kompetencyjnych absolwentów. W tym celu najpierw nastąpi przedstawienie 

sytuacji obecnych absolwentów na rynku pracy, następnie zostaną omówione czynniki 

wpływające na ich zatrudnialność po stronie samych studentów/absolwentów, po stronie 

uczelni (dopasowanie uczelni do rynku pracy) oraz po stronie pracodawców (w tym współpraca 

pracodawców z uczelniami). Wskazane zostaną także inne czynniki zewnętrzne: ogólna sytuacja 

na rynku pracy oraz polityka państwa (otoczenie instytucjonalno-prawne). Rozdział zakończy 

się podsumowaniem – wskazaniem kluczowych barier zatrudnienia absolwentów szkół 

wyższych. 

4.2 Sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy 

Zatrudnienie absolwentów 

Wśród absolwentów, którzy udzielili odpowiedzi 

w kwestionariuszowym badaniu internetowym 

(CAWI) ok. 79% udzieliło odpowiedzi, że pracuje 

- 74% jest zatrudnionych, 6% prowadzi własną 

działalność, a 2% ogółu absolwentów 

jednocześnie pracuje u kogoś, jak i na własny rachunek53. Wśród pozostałych absolwentów 14% 

jest bezrobotnych (poszukujących pracy), a 5% przyznaje wprost, iż nie pracuje i nie poszukuje 

pracy. 

Wśród osób nieposzukujących pracy przeważająca większość (70%) twierdziła, że jest w okresie 

przejściowym np. planuje dalsze kształcenie (w tym na studiach doktoranckich) lub wyjazd, zaś 

prawie ¼ (24%) sprawuje opiekę na dzieckiem – tę ostatnią odpowiedź wybrały jedynie 

kobiety54.  

Absolwenci posiadający pracę ukończyli studia średnio 33 miesiące temu, a prowadzący własną 

działalność gospodarczą 36 miesięcy temu. Natomiast w przypadku osób bezrobotnych upłynął 

krótszy czas od ukończenia studiów – przeciętnie ukończyły one studia 16 miesięcy temu. 

Potwierdza to wyniki innych badań – wraz z czasem od ukończenia studiów, wzrasta 

wartość wskaźnika zatrudnienia absolwentów szkół wyższych55. 

Adekwatność nabytych kompetencji do wykonywanej pracy 

Ponieważ z punktu widzenia celów badania oprócz zatrudnienia absolwentów istotna jest 

również analiza adekwatności odbytych przez nich studiów (nabytych kompetencji) do 

                                                 
53 Możliwość jednoczesnego wskazania zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności. 
54 Pozostałe 3% wskazało na niepełnosprawność, tyle samo miało problem z udzieleniem odpowiedzi. 
55 por. Pacuska, Maria. "Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych-przegląd wyników badań losów absolwentów pod kątem 
zastosowanych wskaźników.", E-mentor nr 1 (53) / 2014, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/53/id/1071 
[21.03.2014]. 

Jakie są największe przeszkody – ze 
szczególnym uwzględnieniem dotyczących 
wykształcenia i kwalifikacji – w 
zatrudnieniu absolwentów?  

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/53/id/1071
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wykonywanej pracy56, poniżej wskazane zostały wnioski w tym zakresie. Inne wskaźniki tzw. 

„zatrudnialności absolwentów” (m.in. dotyczące stanowisk zajmowanych przez absolwentów; 

wielkości wynagrodzeń; stanowisk i wielkości wynagrodzeń w zależności od czasu, który minął 

od ukończenia studiów) zostały wskazane w Załączniku nr 12. 

W swojej własnej ocenie absolwenci w większości (76% z nich) pracują na stanowisku, na 

którym wymagane jest posiadanie wyższego wykształcenia/ prowadzą działalność gospodarczą, 

która wymaga posiadania wyższego wykształcenia. Podobnie 72% z nich uznało, że wykonuje 

pracę/ prowadzi działalność gospodarczą, która odpowiada ich kompetencjom. Zgodność pracy 

z kierunkiem studiów wskazał nieco mniejszy odsetek absolwentów (65%). Największą 

zgodność pracy z obszarem kształcenia wskazali absolwenci kierunków z obszaru sztuki, 

następnie z obszaru nauk technicznych oraz z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 

nauk o kulturze fizycznej. Najmniej zgodną pracę z kierunkiem studiów zadeklarowały osoby, 

które ukończyły studia rolnicze, leśne i weterynaryjne, dalej absolwenci nauk humanistycznych 

oraz społecznych. 

Tabela 30. Zgodność wykonywanej pracy/prowadzonej działalności gospodarczej z ukończonym 
kierunkiem studiów wg obszarów kształcenia (średnia ocen na skali 1-557) 

Wykonuję pracę/ prowadzę działalność gospodarczą, która jest zgodna z ukończonym przeze mnie 

kierunkiem studiów 
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3,38 3,54 3,78 3,66 4,04 2,94 4,04 4,14 3,73 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI wśród absolwentów (n=2382) 

Mimo dużego odsetka absolwentów deklarujących pracę na stanowisku, na którym wymagane 

jest posiadanie wyższego wykształcenia, tylko 38% absolwentów było przekonanych, że bez 

kompetencji nabytych na studiach nie byliby w stanie wykonywać obecnej pracy, a więcej (43%) 

było przeciwnego zdania. 

Ponad połowa respondentów (54%) była zdania, że studia mogły ich lepiej przygotować do 

wykonywania obecnej pracy/prowadzenia działalności gospodarczej, a 41% zadeklarowało, że 

aby wykonywać obecną pracę musieli się w dużym stopniu dokształcać.  

Wyniki te świadczą o tym, że o ile dyplom szkoły wyższej ułatwia absolwentom uczelni 

odnalezienie się na rynku pracy (absolwenci pracują na stanowiskach, na których 

wymagane jest posiadanie wyższego wykształcenia), o tyle aż 40% z nich jest zdania, że 

poradziłoby sobie w obecnym miejscu pracy bez kompetencji nabytych na studiach. Może 

się to wydać niepokojące z punktu widzenia efektywności środków wydanych na sfinansowanie 

ich edukacji (zarówno środków ze strony państwa, jak i prywatnych), wrócimy do tego wątku 

przy omawianiu wynagrodzeń absolwentów (patrz: Załącznik nr 12). 

                                                 
56 por. The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report, (2012), Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency; Pacuska, Maria. "Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych - przegląd wyników badań losów 
absolwentów pod kątem zastosowanych wskaźników", E-mentor nr 1 (53) / 2014, http://www.e-
mentor.edu.pl/artykul/index/numer/53/id/1071 [21.03.2014]. 
57 Gdzie: 1-zdecydowanie się nie zgadzam, 5-zdecydowanie się zgadzam.  

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/53/id/1071
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/53/id/1071
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Bez kompetencji nabytych na studiach w najmniejszym stopniu byliby w stanie się obyć  

w obecnej pracy absolwenci kierunków związanych ze sztuką, a następnie nauk technicznych  

i medycznych. Świadczy to o tym, że szczególnie te kierunki zapewniły absolwentom uzyskanie 

kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej. Mniej przydatne – w ocenie 

absolwentów – okazały się natomiast kompetencje nabyte przez absolwentów na studiach  

z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, społecznych oraz humanistycznych. 

Tabela 31. Potrzeba kompetencji nabytych na studiach do wykonywania obecnej pracy/ 
prowadzenia działalności gospodarczej wg obszarów kształcenia (średnia ocen na skali 1-5) 

Bez kompetencji nabytych na studiach nie byłbym/abym w stanie wykonywać obecnej pracy/ prowadzić 
mojej działalności gospodarczej 
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2,86 2,83 3,08 3,20 3,38 2,85 3,36 3,83 3,09 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI wśród absolwentów (n=2352) 

Niezbędność kompetencji nabytych na studiach bardziej skłonni byli wskazywać 

absolwenci, którzy generalnie wyżej oceniają własne kompetencje, w szczególności  

w zakresie posiadania wiedzy, następnie znajomości języków obcych, kompetencji 

matematycznych i obsługi komputera. Wyniki te sugerują, iż wymienione kompetencje to 

kompetencje, które mają największe szanse zostać nabyte/wzmocnione na studiach. 

Lepiej też ocenili użyteczność kompetencji nabytych na studiach ci absolwenci, którzy  

w większym stopniu zgadzali się z opinią, iż pracodawcy oczekują od absolwentów głównie 

wiedzy. Z kolei najbardziej krytyczni odnośnie oceny kompetencji wyniesionych z uczelni byli 

absolwenci w większym stopniu uznający, że pracodawcy oczekują kompetencji w zakresie 

organizowania prac biurowych.  

4.3 Czynniki różnicujące sytuację absolwentów na rynku pracy 

Celem wskazania czynników różnicujących sytuację absolwentów na rynku pracy wyróżniono  

i przeanalizowano czynniki związane z sytuacją na rynku pracy, czynniki po stronie uczelni, 

następnie samoocenę kompetencji absolwentów, jak i aktywność przejawianą przez nich  

w trakcie studiów. 

Sytuacja na rynku pracy 

Absolwenci najlepiej odnajdują się na rynku pracy w woj. zachodnich i centralnych, najgorzej zaś 

w woj. zaliczających się do tak zwanej Polski Wschodniej (woj. lubelskie, warmińsko-mazurskie, 

podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie). 
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Wykres 3. Status absolwenta na rynku pracy w zależności od zamieszkiwanego obecnie 
województwa 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI wśród absolwentów (n=3126), stopa bezrobocia rejestrowanego 

według danych GUS BDL, dane roczne za rok 2013 

Przyrównując wyniki o bezrobociu absolwentów do danych o ogólnej stopie bezrobocia 

rejestrowanego w poszczególnych województwach (pomarańczowa linia trendu na wykresie) 

widzimy, że występuje pewna zbieżność – w woj. o wyższej stopie bezrobocia (powyżej 

15%), często większe są też odsetki bezrobotnych absolwentów (przykład województwa 

kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, 

świętokrzyskiego), zaś największa zatrudnialność występuje w woj. mazowieckim o niskiej 

stopie bezrobocia (11%). 

Nie jest to jednak reguła we wszystkich województwach – przykładowo w woj. 

zachodniopomorskim bezrobotnych absolwentów jest stosunkowo mało, mimo iż stopa 

bezrobocia jest wysoka (18%). Odwrotna sytuacja zachodzi zaś np. w woj. lubelskim – stopa 

bezrobocia 14%, lecz prawie 1/3 absolwentów nie pracuje. Wskazuje to, że barierą 

zatrudniania absolwentów są też inne czynniki niż stopa bezrobocia ogółem. 

Więcej bezrobotnych absolwentów jest wśród absolwentów pochodzących ze wsi (19% 

niepracujących, poszukujących pracy), wraz z wielkością miejscowości pochodzenia absolwenta 

odsetek bezrobotnych maleje, spadając do 10% w miastach powyżej 500 tys.58 Można ten fakt 

próbować wytłumaczyć tym, że osoby pochodzące ze wsi poszukują pracy w miejscu 

zamieszkania (na wsi), a właśnie na obszarach wiejskich występuje przeważnie większe 

bezrobocie. Inne wytłumaczenie, zasugerowane w trakcie badań jakościowych – osoby 

pochodzące ze wsi często mają niższy status materialny, jak i kapitał społeczny/kulturowy, 

przez co w rezultacie kończą gorsze uczelnie i mają większe trudności w odnalezieniu się na 

rynku pracy. 

Czynniki po stronie uczelni 

Odsetek zatrudnionych absolwentów niezależnie od typu uczelni (publiczna-niepubliczna) jest 

do siebie zbliżony, choć badania jakościowe wskazują, że absolwenci uczelni publicznych są 

chętniej zatrudniani przez pracodawców. Wywiady z pracodawcami, jak i agencjami 

zatrudnienia wskazują, że uczelnie publiczne z reguły cieszą się większym prestiżem, 

                                                 
58 Różnice istotne statystycznie. 
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pracodawcy zakładają, że są one bardziej wymagające dla studentów, przez co pracodawcy 

chętniej zatrudniają ich absolwentów. Abstrahując od kilku uczelni niepublicznych figurujących 

wysoko w rankingach: "pracodawcy zastrzegają „nie chcemy absolwentów z prywatnych uczelni”. 

Nawet niech to będzie z całej Polski, ale nieważne, to ma być uczelnia państwowa, bo tam 

wymagania są inne, studenci muszą się uczyć, nie jest tak, że każdy przejdzie po prostu to 

cokolwiek robiąc"59. 

Rodzaj ukończonego kierunku (obszary kształcenia) również stosunkowo nieznacznie różnicuje 

status absolwentów na rynku pracy. Najlepiej odnajdują się na rynku pracy absolwenci 

kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (wśród 

nich odsetek osób zatrudnionych wynosi 77% i/lub prowadzących własną działalność 7%) oraz 

z obszaru nauk technicznych (odpowiednio 75% i 8%). Co ciekawe, wbrew intuicjom, w zakresie 

odsetka zatrudnionych między absolwentami kierunków społecznych i ścisłych prawie nie ma 

różnicy.  

Biorąc pod uwagę odsetek osób bezrobotnych, stosunkowo najgorzej wygląda sytuacja na rynku 

pracy absolwentów obszaru sztuki (24% niepracujących, poszukujących pracy) i obszaru nauk 

przyrodniczych (18% bezrobotnych). Co ciekawe jednak, wśród absolwentów obszaru sztuki 

największy jest odsetek zakładających własną działalność gospodarczą (aż 17%, podczas gdy 

średnia wynosi 6%). Dla obszaru sztuki charakterystyczny jest model „wolnego strzelca” (ang. 

freelancer), pracującego przy konkretnych projektach w oparciu o umowy cywilno-prawne. 

Wykres 4. Status na rynku pracy w zależności od obszaru kształcenia ukończonego przez 
absolwenta 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI wśród absolwentów (n=3126); możliwość jednoczesnego wskazania 

zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności; różnice istotne statystycznie 

Największy odsetek osób posiadających zatrudnienie/prowadzących własną działalność jest 

wśród absolwentów jednolitych studiów magisterskich. Może to jednak w znacznej mierze 

wynikać z tego, iż są to absolwenci, którzy dawniej ukończyli studia (dłużej znajdują się na 

rynku pracy). Widoczna jest również różnica między absolwentami studiów I i II stopnia - po 

studiach II stopnia jest o 13 p.p. więcej osób zatrudnionych i o 8 p.p. mniej bezrobotnych. 

                                                 
59 IDI z przedstawicielem agencji zatrudnienia. 
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Wykres 5. Status na rynku pracy w zależności od rodzaju studiów ukończonych przez absolwenta 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI wśród absolwentów (n=3126); możliwość jednoczesnego wskazania 

zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności; różnice istotne statystycznie 

Studiowanie na studiach stacjonarnych bądź niestacjonarnych prawie nie różnicuje sytuacji 

absolwentów na rynku pracy. Można to zjawisko próbować wyjaśnić tym, że z jednej strony 

studenci studiów stacjonarnych przeszli pewną selekcję (dostali się na bezpłatne studia 

dzienne), w związku z czym można założyć, że są zdolniejsi/mają większą wiedzę niż studenci 

studiów niestacjonarnych. Z drugiej jednak strony, studenci studiów niestacjonarnych często 

łączą studia z pracą zawodową, a doświadczenie zawodowe zwiększa szanse tych absolwentów 

na rynku pracy.  

Samoocena kompetencji absolwentów 

W celu identyfikacji ewentualnych niedostatków kompetencyjnych wpływających na 

odnajdywanie się absolwentów szkół wyższych na rynku pracy dokonano porównania 

samooceny kompetencji absolwentów posiadających zatrudnienie oraz absolwentów 

bezrobotnych. Przeanalizowano także ich oceny, na ile dane kompetencje są istotne dla 

pracodawców. Generalny wniosek jest taki, że bezrobotni absolwenci w większości ocenili 

swoje kompetencje bardziej negatywnie niż osoby zatrudnione. 

Bezrobotni ocenili znacznie niżej niż absolwenci zatrudnieni swoją znajomość specjalistycznych 

programów (zatrudnieni - średnia ocen 3,39, bezrobotni - 3,22; ocena na skali 0-5, gdzie  

0 oznacza „kompletny brak danej kompetencji, 1 oznacza „słabo, jest to obszar, w którym można 

dużo udoskonalić/rozwinąć”, a 5 „bardzo dobrze, jest to obszar, z którym nie mam żadnych 

kłopotów”). Bezrobotni absolwenci niżej ocenili też swoje kompetencje w zakresie 

wykonywania złożonych obliczeń matematycznych, obsługi urządzeń i maszyn, wykonywania 

prostych rachunków, organizowania i prowadzenie prac biurowych, podstawowej obsługi 

pakietu biurowego (np. MS Office).  

Osoby poszukujące pracy oceniły także, że nie potrafią bądź nie w pełni potrafią elastycznie 

reagować na zmiany i że są umiarkowanie przedsiębiorczy. 

Wyniki te sugerują, że absolwenci niemający pracy mają większe deficyty kompetencyjne 

niż osoby, które pracę znalazły. Z drugiej strony, bezrobotni oceniając, na ile dane 

kompetencje są istotne dla pracodawców, w porównaniu do osób zatrudnionych, 

przypisali większą wagę kompetencjom, w którym (we własnej ocenie) wykazują 

niedostatki. Może to świadczyć o tym, że bezrobotni nie wierzą we własne siły, przeceniając 

znaczenie kompetencji wymagających doskonalenia, co z kolei może działać na zasadzie 

samospełniającego się proroctwa – nie prezentują się dobrze w trakcie rekrutacji i nie dostają 
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pracy. Weryfikacja tej hipotezy wymagałaby jednak bardziej pogłębionych badań wśród 

absolwentów. 

Aktywność studentów 

Odsetek bezrobotnych absolwentów (niepracujących i poszukujących pracy) jest mniejszy 

wśród: 

 absolwentów, którzy kiedykolwiek w trakcie studiów podjęli pracę zarobkową (wśród nich 

odsetek bezrobotnych wynosi 13% versus 23% bezrobotnych wśród osób niepracujących 

nigdy w trakcie studiów zarobkowo); 

 absolwentów, którzy studiowali kiedykolwiek za granicą (np. w ramach programu Erasmus; 

wśród nich odsetek bezrobotnych wynosi 8% versus 15% wśród osób niestudiujących nigdy 

za granicą); 

 absolwentów, którzy ukończyli więcej niż 2 kierunki studiów (wśród osób z jednym, jak  

i z dwoma dyplomami odsetek bezrobotnych wynosi około 15%, a wśród osób z trzema 

dyplomami już tylko 9%, a z więcej niż trzema - 6%). 

W oparciu o powyższe dane można wysnuć wniosek, że doświadczenie zawodowe znacznie 

zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy, należy zatem inwestować w staże i praktyki 

wspólnie z pracodawcami. Zatrudnialność zależy również od samych przyszłych 

absolwentów m.in. od przejawianej przez nich aktywności poza studiowaniem 

(podejmowania pracy, dodatkowych staży/praktyk, dodatkowych szkoleń, studiów za granicą 

np. w ramach Erasmus, aktywności społecznej, udziału w życiu studenckim, wolontariacie). 

Należy zatem promować i rozwijać aktywność studentów poza nauką np. poprzez przyznawania 

dodatkowych punktów za działalność społeczną przy przyznawaniu stypendium naukowego 

bądź innych stypendiów np. Erasmus. Rekomendowana jest także promocja i dofinansowanie 

kół naukowych. Wskazane jest również zapewnienie studentom na uczelni większej 

elastyczności umożliwiającej łączenie studiów z pracą zawodową (np. poprzez umożliwianie 

studentom konstruowania indywidualnej siatki zajęć). 

Średnia ocen ze studiów, uczęszczanie regularnie na zajęcia, czy praca w charakterze 

wolontariusza nie różnicuje istotnie statystycznie stopy bezrobocia absolwentów. 

4.4 Przeszkody w zatrudnianiu absolwentów 

Powody nieprzyjmowania absolwentów do pracy 

Deklarowanym przez 

pracodawców kluczowym 

powodem niezatrudnienia 

absolwentów w ostatnich latach 

był brak potrzeby (odpowiedź „Nie 

potrzebowaliśmy nowych 

pracowników” wybrało 67% 

spośród pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie przyjęli do pracy żadnego absolwenta 

uczelni).  

Pozostałe powody wskazały znacznie mniejsze odsetki pracodawców: nie jesteśmy 

zainteresowani zatrudnianiem absolwentów – 12%, nie zgłosili się do nas żadni absolwenci  

Jakie są największe przeszkody – ze szczególnym 
uwzględnieniem dotyczących wykształcenia i kwalifikacji 
– w zatrudnieniu absolwentów? Czy istnieją inne bariery 
np. prawne, finansowe, regulacyjne, które mają wpływ na 
stan zatrudnienia absolwentów posiadających 
odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje poszukiwane 
przez pracodawców? 
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z wyższym wykształceniem – 7%, woleliśmy zatrudnić starszych, bardziej doświadczonych 

pracowników o odpowiednich kwalifikacjach – również 7%, absolwenci z wyższym 

wykształceniem nie mają umiejętności praktycznych – 3%, absolwenci z wyższym 

wykształceniem nie mają doświadczenia zawodowego – 2%. 

Zaledwie pojedynczy pracodawcy wskazali, że nie znaleźli absolwentów z wyższym 

wykształceniem po odpowiednim kierunku, czy że absolwenci z wyższym wykształceniem nie 

sprawdzają się na stanowisku, mają zbyt wygórowane oczekiwania finansowe albo że są 

niesamodzielni, wymagają nadzoru. Żaden pracodawca nie wybrał odpowiedzi, że nie zatrudnia 

absolwentów ze względu na niewystarczająco korzystne rozwiązania prawne, regulacyjne 

wspierające zatrudnianie absolwentów.  

Analizując bariery zatrudniania kończących szkoły wyższe, warto również odnieść się do 

odpowiedzi samych zainteresowanych. Są one cenne, gdyż – jak można zakładać – odnoszą się 

do ich bezpośrednich doświadczeń osobistych. W odbiorze absolwentów kluczową barierą  

w znalezieniu pracy przez absolwentów jest niewystarczające doświadczenie zawodowe, na 

kolejnych miejscach zostały wskazane: brak odpowiednich kompetencji absolwentów, brak 

odpowiedniego wykształcenia (nieodpowiedni kierunek), niewystarczająca samodzielność, 

nieumiejętność poszukiwania pracy. Można zatem uznać, że absolwenci są w dużej mierze 

samokrytyczni i dostrzegają swoje braki kompetencyjne (lub też braki kolegów ze studiów) 

mogące stanowić znaczną barierę na rynku pracy.  

Z drugiej strony, wśród barier absolwenci dostrzegają także czynniki zewnętrzne: 

niewystarczające kontakty i znajomości (wskazanie prawie połowy absolwentów – 45%), niskie 

wynagrodzenia dostępnych stanowisk, brak odpowiedniego przepływu informacji o wolnych 

stanowiskach. Brak zapotrzebowania na nowych pracowników (wskazywany przez 

pracodawców jako kluczowy powód niezatrudniania absolwentów) przez samych absolwentów 

został wskazany dopiero na piątym miejscu – przez 36% absolwentów. Ponadto 27% 

doprecyzowało, że pracodawcy nie poszukują absolwentów uczelni. 

Wykres 6. Największe przeszkody (bariery) w znalezieniu pracy przez absolwentów w opinii 

absolwentów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI wśród absolwentów (n=3126); możliwy wybór kilku odpowiedzi 
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Zaprezentowane wyniki sugerują, że powodem bezrobocia absolwentów w znacznym 

stopniu jest sytuacja na lokalnym rynku pracy (w znaczeniu stopa bezrobocia, jak  

i kondycja przedsiębiorstw). Jak było wskazane we wcześniejszym podrozdziale  

w województwach o wyższej stopie bezrobocia (powyżej 15%), często większe są też odsetki 

bezrobotnych absolwentów. Na podobne wnioski wskazuje cytowany już raport BKL60, 

sygnalizując jednocześnie, iż sytuacja na rynku pracy ma szczególne znaczenie dla „świeżych” 

absolwentów (do 2 lat po ukończeniu szkoły). Gdy pogarsza się sytuacja rynkowa najbardziej 

tracą właśnie oni, co wiąże się zapewne ze wstrzymaniem ruchów kadrowych (w tym głównie 

rekrutacji nowych pracowników) w przedsiębiorstwach61. Z drugiej strony, bariery 

zatrudniania absolwentów tkwią głębiej niż tylko w bieżącej koniunkturze. Choć polski 

rynek pracy jest rynkiem pracodawcy, to – jak wynika z wywiadów pogłębionych  

z pracodawcami - przedsiębiorcy mają trudności ze znalezieniem dobrego pracownika. 

Przyczyną tych trudności jest niedopasowanie kompetencji i postaw kandydatów do 

oczekiwań pracodawców. Sami absolwenci mają znaczną świadomość tych barier (deficytów 

kompetencyjnych). 

W trakcie badań jakościowych pracodawcy wskazywali przede wszystkim na brak 

doświadczenia absolwentów uczelni, jak i na ich zbyt wysokie oczekiwania płacowe. 

Przykładowe cytaty z wypowiedzi pracodawców potwierdzające te wnioski: 

 "nie weźmiemy absolwenta, nawet trudno jest mi określić, jaką uczelnię miałby skończyć, żeby 

znał się na projektach unijnych. A my od razu startujemy z grubej rury w ogromne projekty, nie 

możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś się na nich uczył. Musi być osoba doświadczona62"; 

 "studenci oczekują dużo. Czasami pada kwota taka, że u nas specjaliści nawet tyle nie 

zarabiają63". 

Na koniec tego rozdziału warto zwrócić uwagę, że w trakcie wywiadów z przedstawicielami 

różnych interesariuszy (przedstawicieli uczelni, pracodawców, organizacji pracodawców, 

agencji zatrudnienia, itd.) przewijał się wątek pokolenia „Y”, odrębnego od poprzedniego 

pokolenia „X”. Pokolenie Y ma jakoby być bardziej bierne, przyzwyczajone do dobrych 

warunków i mające wyższe oczekiwania (czy też wręcz roszczenia) w zakresie pracy.  

Cytując wypowiedź jednego z przedstawicieli agencji zatrudnienia, mającego szersze spojrzenie 

niż pojedynczy pracodawcy: "według mnie, to co jest spójne wśród tych absolwentów to jest to, że 

to jest zupełnie inne pokolenie, to jest pokolenie Y, które wychodzi z inną postawą, jest inaczej 

wychowywane. To nie jest pokolenie X, które jeszcze pamięta kolejki w sklepach i kiedy w 90. latach 

i nawet jeszcze w latach dwutysięcznych, kiedy ktoś znał języki, był świetnym specjalistą i był 

gotowy pracować bardzo, bardzo ciężko. […] Dzisiaj magistrzy wychodzą z taką postawą, że ja 

mam magistra, więc ja dużo potrafię, a czasem oni są mniej warci niż człowiek po zawodówce, bo 

nie mają zawodu. […] I daj Boże, żeby tylko większość z nich miała w sobie pokorę, ok, skończyłem 

te studia, one mi nic nie dały, więc tak naprawdę zaczynam od początku, wchodzę na rynek, wiem, 

                                                 
60 Młodość  czy doświadczenie?  Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją 
Jarosława Górniaka, s.15. 
61 Wyniki badania BKL wyraźnie pokazują, że 9 na 10 pracodawców poszukuje nowych pracowników po to, aby zapełnić istniejące 
miejsca pracy, a nie nowo tworzone. Sprzyja to tym, którzy mogą względnie szybko przejąć obowiązki, dysponując nie tylko wiedzą, 
lecz także praktycznymi umiejętnościami i doświadczeniem. 
62 IDI z przedstawicielem pracodawców. 
63 IDI z przedstawicielem pracodawców. 
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że będę mało zarabiał, ta moja praca pierwsza nie będzie atrakcyjna, ale wchodzę. Nie. […] ich 

postawa jest mocno roszczeniowa"64. 

4.5 Postawy, aktywność i strategie kształcenia studentów/absolwentów 

Analizując odpowiedzi studentów w badaniu 

kwestionariuszowym widać, że zarówno wśród 

powodów podjęcia studiów, jak i wyboru 

konkretnego kierunku dominują motywy 

powiązane z lepszym odnajdywaniem się na 

rynku pracy: możliwość znalezienia dobrej 

(ciekawej) pracy i łatwiejsze znalezienie pracy (niż bez studiów). Są to kluczowe powody 

kontynuowania edukacji na poziomie wyższym. Na wybór konkretnego kierunku w przypadku 

znacznego odsetka studentów wpłynęła również chęć rozwoju zainteresowań (66% studentów), 

jak i nadzieja na uzyskanie dobrych zarobków (51% wskazań). Prawie 1/3 respondentów 

wskazała ponadto na lokalizację (bliskość miejsca zamieszkania) oraz chęć uzyskania wysokiej 

pozycji społecznej. 

Wykres 7. Powody podjęcia decyzji o pójściu na studia i powody wyboru danego kierunku studiów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI wśród studentów (n=600); możliwy wybór kilku odpowiedzi 

# odpowiedzi tylko na pytanie o powody podjęcia studiów 

* odpowiedzi tylko na pytanie o powody wyboru danego kierunku studiów 

Z badań jakościowych z pracodawcami wynika, że najchętniej przyjmują oni absolwentów, 

którzy "świadomie wybrali dany kierunek studiów zgodnie z jakąś pasją, przekonaniem. Zwykle 

chodzi tu o trudne kierunki studiów, studia prestiżowe i te osoby są najbardziej pożądane przez 

pracodawców, w sensie takim, że jest to dość wąski rynek, ale jednocześnie pracodawcy mogą 

oczekiwać, że takie osoby wniosą właśnie tą dużą wartość dodaną w postaci właśnie kreatywności. 

Te osoby nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, nawet jeżeli nie mają 
                                                 
64 IDI z przedstawicielem agencji zatrudniania. 
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udokumentowanego doświadczenia, bo zwykle angażują się tak mocno w proces studiów, że nie 

mają czasu na pracę65". 

Ponieważ wśród motywów podjęcia studiów, jak i wyboru kierunku kluczowe były motywy 

powiązane z chęcią polepszenia swojej przyszłej sytuacji zawodowej, można by podejrzewać, że 

wpłynie to na podejmowane strategie kształcenia studentów. Deklaracje studentów wskazują,  

iż tak jest istotnie. Przykładowo na pytanie jakie czynniki decydują o wyborze przez nich zajęć 

fakultatywnych (wśród osób mających w ogóle możliwość wyboru zajęć fakultatywnych) 

największy odsetek studentów wskazał na tematykę zajęć i przydatność zajęć w przyszłej pracy 

zawodowej (po 30%), osobę prowadzącego wskazał co piąty student, przydatność zajęć  

w przyszłej pracy naukowej – co szósty. Godne uwagi jest to, że łatwość zaliczenia jako powód 

wyboru zajęć wskazało tylko 6% studentów. Oprócz tego studenci wymienili racje pragmatyczne 

(termin zajęć – 14%, lokalizację zajęć i wolne miejsca na zajęciach – po 4%).  

Studenci zadeklarowali również, że uczęszczają regularnie na 80% zajęć (opuszczając nie więcej 

niż 2-3 w semestrze). Regularność cechuje w większym stopniu studentów: uczelni publicznych, 

studiów niestacjonarnych, studiów II stopnia, studiów o profilu praktycznym, a oprócz tego 

studentów pochodzących ze wsi i mających rodziców z niższym wykształceniem66. Najbardziej 

pilni są studenci z obszaru nauk medycznych, najmniej z obszaru nauk społecznych. 

Biorąc pod uwagę aktywność studentów poza studiami, prawie ¾ absolwentów miało już 

doświadczenia zawodowe (w trakcie pracy wakacyjnej bądź w ciągu roku akademickiego), 70% 

odbyło praktyki, a 62% uczestniczyło w dodatkowych szkoleniach. Świadczy to o znacznej 

aktywności studentów. 

Tabela 32. Aktywność podejmowana przez studentów w trakcie studiów 

Typ aktywności % 

Praca wakacyjna 73,3% 

Praca w ciągu roku akademickiego 72,2% 

Praktyki 70,7% 

Dodatkowe kursy/szkolenia 61,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI wśród studentów (n=600) 

Większość studentów ma też sprecyzowane plany na przyszłość – do braku planów przyznało 

się zaledwie 3% badanych. Większość planuje bądź podjąć pracę, bądź kontynuować naukę. 

Wyjazd zagraniczny w celach zarobkowych planuje co dziesiąty student. 

Tabela 33. Plany studentów na przyszłość 

Plany na przyszłość % 

Podjęcie pracy 69,5% 

Założenie/kontynuowanie własnej działalności 10,7% 

Kontynuacja nauki na studiach dziennych (np. kolejne studia) 10,2% 

Wyjazd za granicę w celach zarobkowych 10,0% 

Kontynuacja nauki na studiach wieczorowych/zaocznych 9,8% 

Kontynuacja pracy/zmiana na lepszą 4,8% 

                                                 
65 IDI z przedstawicielem organizacji pracodawców. 
66 Wszystkie różnice istotne statystycznie. 
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Brak planów (nie wybiegam tak daleko w przyszłość) 2,8% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI wśród studentów (n=600) 

80% studentów stwierdziło, że wie gdzie szukać ofert pracy, 79% wiedziało jak jej szukać,  

a 71% badanych było zdania, że ich obecne wykształcenie ułatwi im znalezienie pracy. 

Deklaracje studentów potwierdzają opinie wyrażone przez przedstawicieli uczelni. Zdaniem 

przedstawicieli uczelni absolwenci są zorientowani, jakiego rodzaju kompetencji będą od nich 

oczekiwać pracodawcy (jest to zdanie 84% respondentów). 78% przedstawicieli uczelni było 

ponadto zdania, że absolwenci uwzględniają w swoich strategiach kształcenia rodzaj 

kompetencji, których będą wymagać od nich pracodawcy. Co ciekawe, wyniki badań 

jakościowych nie są już tak optymistyczne. Jak powiedział jeden z przedstawicielami uczelni: "to 

co obserwujemy, to mamy takie dwie grupy studentów: bardzo aktywnych i studentów, którzy 

totalnie nic nie robią. Chyba najmniej jest tych pośrodku67".  

Rekomendacje pracodawców dla studentów/absolwentów 

Większość badanych pracodawców rekomendowała studentom uczęszczanie na praktyki/staże. 

Następnie 44% polecało uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach/kursach z zakresu 

kompetencji „twardych” (bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem). 35% 

pracodawców rekomendowało, aby poza studiowaniem również podejmować pracę. Zbliżony 

odsetek (36%) polecał rozwój osobisty (kształtowanie osobowości, wykształcenie ogólne, 

wzmacnianie motywacji, itp.), a także szkolenia z zakresu kompetencji „miękkich” (19%).  

Z drugiej strony, podejmowanie kolejnego kierunku studiów, jak i działanie w wolontariacie 

polecał jedynie około co dziesiąty pracodawca. Widać zatem, że rekomendacje pracodawców 

nakierowane są przede wszystkim na zwiększenie przez studentów styczności z pracodawcami  

i zdobycie kompetencji/doświadczeń przydatnych na rynku pracy. 

Wykres 8. Działania rekomendowane studentom przez pracodawców 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI wśród pracodawców (n=1607); możliwość wskazania do  

3 odpowiedzi 

                                                 
67 IDI z przedstawicielem uczelni technicznej. 

52% 

44% 

36% 

35% 

19% 

18% 

10% 

7% 

Uczęszczać na praktyki/staże 

Uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach/kursach z zakresu 
kompetencji „twardych” (bezpośrednio związanych z wykonywanym 

zawodem) 

Dbać o swój rozwój osobisty (kształtowanie osobowości, wykształcenie 
ogólne, wzmacnianie motywacji itp.) 

Poza studiowaniem podejmować pracę 

Uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach/kursach z zakresu 
kompetencji „miękkich” 

Budować własną sieć kontaktów 

Działać w wolontariacie 

Podjąć równoległy kierunek studiów 



 

100 | S t r o n a  
 

Specyficzne rekomendacje mieli badani przedstawiciele uczelni i pracodawców względem osób 

z dyplomem licencjata. Licencjat był bowiem wskazywany przez rozmówców jako dobry 

moment, żeby student zastanowił się, co chce dalej w życiu robić. Zauważył to przykładowo 

przedstawiciel pracodawców z branży artystycznej, jednak jego słowa mogłyby się równie 

dobrze odnosić do absolwentów innych kierunków niż obszar sztuki: "należałoby w większym 

stopniu skorzystać z reformy bolońskiej i oprócz tego, że zastanawiamy się w kluczowym 

momencie, jakim jest klasa maturalna, na temat naszej przyszłości, drugim takim momentem 

weryfikacji naszych planów powinno być zdobycie licencjatu. To tak przechodzi trochę płynnie.  

A powinien to być moment pierwszej refleksji. On powinien nas skłonić do tego, że jeśli po 

licencjacie czujemy, że może nie być tak pięknie, jak sobie wymarzyliśmy, to [należy] uznać, że 

przydadzą nam się w życiu także inne kompetencje niż kompetencje artystyczne. I po prostu 

musimy zacząć je w sobie rozwijać, po to, żeby w sytuacji, w której znajdziemy się na rynku pracy, 

nie w zawodzie, ale na rynku muzycznym ciągle, nie uważać to za porażkę i żeby 

przekwalifikowanie odbyło się szybko i jak najniższym kosztem, bo wtedy mamy umiejętności 

interpersonalne, które zdobywamy mimochodem kształcąc się na artystę. W ciągu tych trzech lat 

jesteśmy w stanie uzupełnić brakującą nam wiedzę i zostanie nam tylko jeden brakujący element, 

czyli doświadczenie, którego zawsze nam będzie brakowało, ale zdobędziemy go mając dwie 

pierwsze. Jeżeli ograniczymy się tylko do pierwszej kompetencji i na to nałoży się nasza frustracja, 

że nie jesteśmy artystą, to się na rynku pracy nie odnajdziemy albo nie uwierzymy, że dalej możemy 

się przekwalifikować i dalej kontynuować z powodzeniem swój zawód68".  

Badania jakościowe, jak i wyniki innych badań69, wskazują ponadto, że w przypadku 

absolwentów studiów licencjackich warto przemyśleć podjęcie studiów II stopnia – z tego 

względu, że tytuł magistra jest ceniony przez pracodawców i oferuje wzrost szansy zarówno na 

posiadanie pracy, wzrost zarobków, jak i na wykonywanie zawodu zarezerwowanego dla 

specjalistów. Dla osób przekonanych, iż nie zdecydują się na kontynuację studiów na studiach 

doktoranckich, dobrym pomysłem jest łączenie studiowania z jednoczesną pracą zawodową  

(np. poprzez realizację studiów II stopnia w formie niestacjonarnej).  

Przy czym, należy tu rozróżnić rekomendacje dla samych studentów/absolwentów  

a rekomendacje dla instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego. Zgodnie z ideą 

procesu bolońskiego uzyskanie stopnia licencjata oznacza wykształcenie wystarczające do 

podjęcia zatrudnienia wymagającego wykształcenia wyższego. Studia magisterskie powinny być 

przeznaczone dla osób wybierających karierę naukową, w Polsce są one zbyt masowe. 

Jednocześnie jednak, pracodawcy preferują wykształcenie wyższe II stopnia, choć przyznają – 

jak wynika z badań jakościowych – że być może sam licencjat by wystarczył. Warto zatem by 

polityka prowadzona w obszarze szkolnictwa wyższego zakładała upowszechnianie idei procesu 

bolońskiego poprzez promocję stopnia licencjata w środowisku pracodawców.  

Absolwentom pracodawcy rekomendowali przede wszystkim uczestnictwo w dodatkowych 

szkoleniach z zakresu kompetencji „twardych”, dbanie o rozwój osobisty, jak i pielęgnowanie 

                                                 
68 IDI z przedstawicielem pracodawców. 
69 Młodość  czy doświadczenie?  Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją 
Jarosława Górniaka; Agrotec Polska, IBS (2013) Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem, w województwie 
kujawsko-pomorskim do roku 2020, Warszawa. 
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własnej sieci kontaktów. ¼ pracodawców polecała absolwentom podjęcie studiów 

podyplomowych, podczas gdy studia doktoranckie rekomendowało jedynie 4%70. 

Wykres 9. Działania rekomendowane absolwentom przez pracodawców 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI wśród pracodawców (n=1607); możliwość wskazania do 3 

odpowiedzi 

Na marginesie można jeszcze dodać, że badania jakościowe wskazują, że dla pracodawców liczy 

się świadome budowanie kariery i zbieranie doświadczeń, a nie postępowanie w myśl zasady 

„im więcej, tym lepiej”. Nie jest wcale mile widziane CV zapełnione informacjami o studiach, 

szkoleniach i doświadczeniach zawodowych z różnych dziedzin. Jeden z pracodawców określił 

takie CV jako „niezrównoważony zawodowo profil”. Zdaniem pracodawcy: "[Taki profil tworzy] 

pewnego rodzaju niespójność wskazującą na to, że dane osoby tak jakby mają profile, w których nie 

widać takich zdecydowanych, mocnych stron, co nie przekonuje, że taka osoba wniesie w jakimś 

obszarze wartość dodaną71". 

4.6 Dostosowanie uczelni do potrzeb rynku pracy 

Rola uczelni i strategie kształcenia w opinii przedstawicieli uczelni 

Badanie kwestionariuszowe wśród 

przedstawicieli uczelni wskazuje, iż nieznacznie 

częściej zgodzili się oni ze stwierdzeniem, że 

„uczelnie powinny kształcić przede wszystkim 

wyspecjalizowanych pracowników” (45% 

wybrało to stwierdzenie) niż że „uczelnie powinny kształcić przede wszystkim osoby o szerokiej 

wiedzy” (35%). Jedna piąta przedstawicieli uczelni miała problem z udzieleniem 

odpowiedzi na pytanie, podobnie jak i na kolejne, co wskazuje, że w środowisku 

akademickim występuje potrzeba dalszej dyskusji w tym zakresie. 

                                                 
70 Z badań jakościowych wynika jednak, że są branże, w których doktorat byłby rekomendowany, np. z prawa, czy z ekonomii. 
71 IDI z przedstawicielem pracodawców. 
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Wykres 10. Rola uczelni – kształcenie wyspecjalizowanych pracowników a osoby o szerokiej 
wiedzy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami uczelni (n=100) 

Przy czym, nawiązując do przeprowadzonych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 

uczelni - podkreślali oni, że uczelnie mogą przekazywać wiedzę praktyczną, ale powinna to być 

wiedza możliwa do wykorzystania na różne sposoby. Zdaniem rozmówców uczelnie nie mogą  

i nie powinny kształcić tylko i wyłącznie pod jednego pracodawcę. Pracodawcy również mają 

tego świadomość, cytując: "uczelnia nigdy nie będzie miała know-how, który jest tak mocno 

wyspecjalizowany w ramach danych firm. […] nie ma sensu bardzo mocno wchodzić  

w specjalizację. Niech ten absolwent pozna specjalizację, jest specjalizacja zarządzanie zasobami 

ludzkimi i wtedy się człowiek uczy też trochę o rekrutacji, np. też trochę o pracy tymczasowej  

i o prawie pracy itd. I później idzie sobie na praktyki72". Podobne wnioski w tym zakresie 

wynikają z badania „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem 

danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. W raporcie argumentuje się, że 

pracodawcy wprawdzie wskazują, że wiedza zdobyta na studiach jest potrzebna – np. studia 

ekonomiczne dają pewną bazę językową i narzędzia, które pozwalają łatwiej wniknąć  

w procedury i problemy banku, ale z pewnością do pracy w banku nie przygotowują. 

Pracodawcy są tego świadomi i nie oczekują, aby uniwersytet kształcił osoby „gotowe do pracy” 

w danej instytucji73. 

Dlatego też częstą praktyką uczelni jest nie tworzenie całych kierunków pod kątem 

pracodawców, ale w ramach kierunku oferowanie specjalizacji pozwalającej w większym 

stopniu kształcić pod konkretną firmę: "Nie chcemy bardzo wąsko ukierunkowywać naszych 

studentów. Musimy im dostarczyć taką wiedzę, która łączy, można powiedzieć, ogólne potrzeby  

i daje ogólne spojrzenie na to, w jaki sposób pracować, jak tę wiedzę wykorzystywać i nauczyć ich 

wykorzystywać wszystkie te kanały i możliwości, jakie daje rynek, żeby tę wiedzę, jeżeli potrzebują 

się dostosować, łatwo mogli znaleźć, łatwo mogli wykorzystać, zastosować ją dla siebie74".  

Przedstawiciele uczelni w większym stopniu zgodzili się ze stwierdzeniem, że uczelnie powinny 

kształcić przede wszystkim w oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy (68% z nich) niż że 

uczelnie powinny kształcić zwłaszcza w oparciu o rozwój myśli naukowej. Zbliżony odsetek 

respondentów uznał, że uczelnie powinny raczej kształcić głównie przyszłych pracowników niż 

przyszłych naukowców. W przypadku jednak tego drugiego zagadnienia zwraca uwagę fakt, że 

27% przedstawicieli środowiska akademickiego miało trudności z opowiedzeniem się po 

                                                 
72 IDI z przedstawicielem agencji zatrudniania. 
73 Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Warszawa, styczeń 2014, s. 61, raport dostępny na stronie http://eduentuzjasci.pl/pl/publikacje-ee-lista/raporty/186-
raport-z-badania/monitorowanie-losow-absolwentow-uczelni-wyzszych/979-monitorowanie-losow-absolwentow-uczelni-
wyzszych.html  [29.03.2014]. 
74 IDI z przedstawicielem uczelni technicznej. 
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którejkolwiek ze stron. 

Wykres 11. Rola uczelni – kształcenie w oparciu o aktualne potrzeby rynku, głównie pracowników 
a w oparciu o rozwój myśli naukowej, głównie naukowców 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami uczelni (n=100) 

Zbliżone odsetki przedstawicieli uczelni zgodziły się z jednej strony z opinią, że uczelnie 

powinny w równym stopniu, co szkoły zawodowe i technika kształcić pracowników pod kątem 

potrzeb rynku pracy (wskazanie 42% przedstawicieli uczelni), a z drugiej strony, że technika 

oraz szkoły zawodowe powinny w zdecydowanie większym stopniu kształcić pracowników pod 

kątem aktualnych potrzeby rynku pracy niż uczelnie (39%). 

Wykres 12. Rola uczelni – porównanie do techników i szkół zawodowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami uczelni (n=100) 

W większości przedstawiciele uczelni nie zgodzili się jednak, że uczelnie mają na celu 

przygotować absolwenta do pracy w konkretnym zawodzie, raczej będąc zdania, że 

uczelnie powinny kształcić kompetencje uniwersalne, zapewniające elastyczność i łatwe 

dostosowanie się absolwentów do potrzeb rynku pracy.  
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Wykres 13. Rola uczelni – przygotowanie absolwenta do pracy w konkretnym zawodzie  
a kształcenie kompetencji uniwersalnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami uczelni (n=100) 

Nawiązując do wniosków z wcześniejszego rozdziału taka postawa przedstawicieli uczelni 

odpowiada wyzwaniom przyszłości. Uczelnie powinny bowiem przede wszystkim na owe 

wyzwania odpowiadać, kształcąc „zatrudnialnych” absolwentów, posiadających kompetencje 

związane z kreatywnością i innowacyjnością oraz kompetencje związane z budowaniem  

i rozwijaniem kapitału społecznego. 

Jak wynika z badań jakościowych przedstawiciele uczelni mają świadomość, że kształcenie 

absolwentów pod kątem konkretnego zawodu ze względu na szybko zmieniający się rynek pracy 

nie jest dobrym rozwiązaniem, należy ich zatem w większym stopniu uczyć myślenia  

i elastyczności: "Żyjemy w przekonaniu, że uczelnie są zdolne szybko przystosować się do potrzeb 

rynku pracy, jak się analizuje badania prowadzone w Niemczech, oni od tego odeszli, bo okazuje 

się, że siła bezwładności, wynosi kilka ładnych lat i gdy dziś analizujemy rynek, nawet z jakąś 

perspektywą, to zanim przygotujemy tych fachowców, którzy mogą ten program przygotować, 

zweryfikować, zamknąć ciąg 5 lat studiów, to rynek już z wygląda inaczej i teraz trzeba mówić  

o edukowaniu, a nie szkoleniu; edukacja to jest umysł człowieka, to jest ważniejsze. Oczywiście 

potrzebna jest ta wiedza określona, ale coraz większego znaczenia nabiera elastyczność 

edukowania, rynek staje się płynny, zmienny, turbulentny, a dostęp do informacji jest coraz 

łatwiejszy, więc nie ma co ładować ich do głowy, lepiej uczyć jak problem rozwiązać niż utrwalać 

liczby75". 

Ponadto przedstawiciele uczelni wskazują, iż obecne tempo zmian na rynku pracy powoduje, że 

pracownicy muszą stale się dokształcać, a w razie potrzeby, przekwalifikowywać. Bardzo 

pomocne w tym względzie są studia podyplomowe, która – jak wynika z wywiadów 

pogłębionych przeprowadzonych na uczelniach – mogą być już w pełni nakierowane na aktualne 

potrzeby rynku pracy – trwają one znacznie krócej i ich oferta może być co roku zmieniana. 

Opis zróżnicowania opinii przedstawicieli uczelni względem strategii kształcenia w podziale na 

typ uczelni, pozycję w rankingach, wielkość i lokalizację uczelni zamieszczono w Załączniku nr 

13. Ocena oferty dydaktycznej i potencjału uczelni wg studentów i absolwentów przedstawiona 

została w Załączniku nr 14.  

Podsumowując powyższy fragment można stwierdzić, że deklarowane strategie kształcenia 

odpowiadają na wyzwania rozwojowe przyszłości. Należy mieć jednak świadomość, na co 

wskazują wyniki z badań jakościowych, że uczelnie różnią się między sobą w szczególności w 

                                                 
75 Przedstawiciel uczelni rolniczej. 
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zakresie „akademickości” – część z nich zupełnie nie prowadzi badań, a część prowadzi  

i przynajmniej jakiś odsetek ich absolwentów zasila grono naukowców/pracowników 

akademickich. W przypadku tych ostatnich uczelni (zwłaszcza uniwersytetów) strategie 

kształcenia oprócz rynku pracy muszą zatem również uwzględniać trendy w nauce, 

kształcąc ludzi o szerokiej wiedzy. Przykładowy cytat: "Oczywiście, jeżeli chodzi o uniwersytety 

one nie muszą prowadzić i nie powinny wyłącznie takiej praktycznej nauki zawodu, bo przecież są 

takie czysto akademickie dyscypliny, w których też powinniśmy się rozwijać, bo w dużym stopniu od 

tego zależy właśnie potencjał kreatywności i innowacyjności w takim szerszym sensie. To wszystko 

nie musi mieć od razu aplikacyjnego, praktycznego charakteru. Ale wydaje mi się, że trzeba wziąć 

pod uwagę proporcje, to znaczy zdecydowana większość absolwentów jednak powinna zająć się 

praktyczną pracą po studiach, a jednak zwykle proporcja tych ludzi najbardziej kreatywnych, 

zajmujących się nauką zwykle to są elity najbardziej zdolnych, najwybitniejszych i tak to powinno 

być zaplanowane, czyli ta struktura nauczania powinna brać pod uwagę, że zdecydowana 

większość absolwentów po studiach nie będzie się dalej zajmowała działalnością akademicką, tylko 

spróbuje sobie znaleźć miejsce na rynku pracy76". 

Uwzględnianie przez uczelnie potrzeb rynku pracy w zakresie kształtowania kompetencji 

kluczowych 

Przy konstruowaniu oferty 

kształcenia poszczególnych 

kierunków studiów, jak wynika z 

badań ilościowych 

przeprowadzonych wśród 

przedstawicieli uczelni, na 

pierwszym miejscu brany pod uwagę jest potencjał kadr akademickich, a na drugim 

zainteresowania kandydatów. Potwierdzają to wyniki badań jakościowych – uczelnie dużą 

wagę przykładają do zainteresowania kandydatów – bowiem w przypadku, gdy ich liczba jest 

zbyt mała uruchomienie nowego kierunku nie jest w ogóle możliwe. Następnie wskazywano na 

możliwość zatrudnienia dla absolwenta danego kierunku w przyszłości oraz opinie i potrzeby 

pracodawców. 

                                                 
76 Przedstawiciel organizacji pracodawców. 

Czy i w jaki sposób uczelnie rozpoznają potrzeby rynku 
pracy w zakresie kształtowania kompetencji 
kluczowych? Co brane jest pod uwagę: deklarowane 
potrzeby pracodawców, trendy rozwojowe rynku pracy 
i gospodarki, inne czynniki? 
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Wykres 14. Elementy brane pod uwagę przy konstruowaniu oferty kształcenia poszczególnych 
kierunków studiów (średnia ocen na skali 0-5, 0 – element nie jest brany pod uwagę, 1 – brany pod 
uwagę w małym stopniu, 5 – element kluczowy) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami uczelni (n=100) 

Warto przy tym zauważyć, że tylko 56% uczelni prowadzi monitoring rynku pracy (podaży 

absolwentów i popytu na wykształcone zawody) w branżach i sektorach odpowiednich dla 

prowadzonych kierunków kształcenia: 39% ogranicza się do skali regionu, a tylko 17% 

prowadzi monitoring w szerszej skali. Jednakże co 7 uczelnia nie prowadzi monitoringu i nie 

zamierza go prowadzić. Widać więc, że nawet jeśli uczelnie deklarują uwzględnianie 

potrzeb rynku pracy w swoich strategiach kształcenia, to ze względu na brak 

prowadzonego monitoringu często mogą nie mieć odpowiednich danych, by w istocie 

odpowiednio profilować swoją ofertę. 

Wykres 15. Odsetek uczelni prowadzących monitoring rynku pracy  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami uczelni (n=100) 

Ponadto przedstawiciele uczelni wskazywali na szereg barier, na które natrafiają uczelnie 

planujące wdrożenie pożądanych z punktu widzenia rynku pracy kierunków kształcenia/ 

specjalizacji. Większość z nich dotyczy konieczności ponoszenia wysokich kosztów (na pomoce 

naukowe, wyspecjalizowaną kadrę, infrastrukturę lokalową). Oznacza to koszty zarówno dla 

uczelni, jak i studentów. 
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Wykres 16. Bariery wdrożenia pożądanych z punktu widzenia rynku pracy kierunków 
kształcenia/specjalizacji (% respondentów) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami uczelni (n=100); pytanie wielokrotnego wyboru, 

rotacja odpowiedzi 

Na barierę polegającą na braku zainteresowania ze strony potencjalnych studentów wskazała 

1/3 przedstawicieli uczelni, opór kadry dydaktycznej - 1/5, a władz uczelni - 1/7. 

Oferta dydaktyczna i potencjał uczelni w ocenie pracodawców 

Jak była mowa wcześniej, mimo że polski rynek pracy jest rynkiem pracodawcy, to 
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dobrego pracownika. Przyczyną tych trudności 
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zawodowe absolwentów uczelni, lecz badani 

pracodawcy nisko ocenili szereg innych kompetencji.  

Używając języka ocen szkolnych, generalnie pracodawcy oceniają, że uczelnie kształcą 

kompetencje absolwentów na „dostateczny”/„dostateczny plus” (średnia ocen na skali 0-5 

nieco ponad 3). 

Stosunkowo najlepiej pracodawcy oceniają kształcenie przez uczelnie kompetencji technicznych 

i komputerowych wśród studentów (średnia ocen 3,56), następnie kompetencji 

komunikacyjnych (3,17), a najgorzej w ocenie pracodawców uczelnie kształcą kompetencje 

osobiste wśród studentów – 3,11. Warto przy tym zauważyć, że te ostatnie (w szczególności 

gotowość uczenia się nowych rzeczy oraz logiczne myślenie, analiza faktów) zostały uznane 

przez pracodawców za najbardziej potrzebne (patrz: rozdział 3). Widać zatem, że aktualna 

oferta dydaktyczna i potencjał uczelni odpowiadają na potrzeby pracodawców w średnim 

stopniu, w związku z czym powinny one ulec znacznym zmianom. Przy czym, jak już zostało 

zasygnalizowane w rozdziale 2.4. Sytuacja w szkolnictwie wyższym, stopień nieadekwatności 
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krytykowane są uczelnie niepubliczne, z mniejszych ośrodków,  

a w mniejszym stopniu zarzuty pracodawcy odnoszą do uczelni renomowanych. 

W trakcie badań jakościowych pracodawcy krytykowali w szczególności: 

 Zbyt dużą liczbę studentów przyjmowanych na studia. Zdaniem pracodawców 

umasowienie edukacji powoduje znaczne obniżenie jej poziomu. Przy czym, pracodawcy 

lepiej oceniają poziom nauczania uczelni publicznych niż niepublicznych. W przypadku 

tych ostatnich uważa się bowiem, że dużo bardziej zależy im na przyciągnięciu studenta 

(i płaconego przez niego czesnego), w związku z czym przyjmują wszystkich i z założenia 

nie wyrzucają ze studiów;  

 Niedopasowanie kierunków do potrzeb rynku pracy. Zdaniem pracodawców za dużo 

studentów przyjmowanych jest na kierunki humanistyczne, najczęściej podawany przez 

pracodawców był przykład pedagogiki;  

 Zbyt małą liczbę zajęć aktywizujących studenta. Pracodawcy krytykowali uczelnie za 

przestarzałe metody kształcenia zakładające bierność studenta;  

 Zbyt duży nacisk na przyswojenie wiedzy, zbyt mały na rozwinięcie umiejętności 

krytycznego myślenia. Należy to wiązać ze wspomnianym mało aktywizującym 

sposobem prowadzenia zajęć (typu wykład), jak i z dominującą formą egzaminowania – 

testami. W rezultacie często mamy do czynienia z systemem „zakuj i zapomnij”, który 

obowiązuje na poziomie „kultury organizacyjnej” studentów, w szczególności na 

kierunkach masowych. Zdaniem pracodawców samo przyswojenie informacji, to 

stanowczo za mało – niezbędne jest by absolwenci umieli w praktyce wykorzystywać 

posiadaną wiedzę: "Generalnie program studiów opiera się na takim systemie podania 

informacji przez wykładowcę, prowadzącego przedmiot, przyswojenia, a później 

sprawdzenia poziomu przyswojenia. I to jest coś, co w pracy się kompletnie nie przydaje. 

Tak naprawdę to, czego oczekują pracodawcy, to jest jakieś rozwiązywanie problemów, 

wyszukiwanie możliwości i przede wszystkim tworzenie jakichś koalicji dla rozwiązania77".  

 Przyzwyczajenie studentów do indywidualnego toku pracy, zbyt mały nacisk na pracę 

zespołową. W opinii pracodawców absolwenci są na tyle przyzwyczajeni do 

rozwiązywania problemów w pojedynkę, że mają trudności z realizacją projektów 

wspólnych, w gronie osób ze wzajemnie uzupełniającymi się kompetencjami: "Ponieważ 

pojedyncza osoba może mieć problem, żeby poradzić sobie z jakimś projektem 

samodzielnie. W większości przypadków osoby mają jakąś swoją specjalizację w ramach 

organizacji i każda z nich w ramach tej specjalizacji jest ekspertem, ale realizacja jakiegoś 

projektu wymaga, żeby zaangażować kilku ekspertów i w miarę efektywnie wykorzystując 

czas, najlepiej z efektem pewnej synergii tworzyć wspólny produkt. I tu jest problem. 

Generalnie absolwenci są przygotowani do tego, że sami sobie będą radzić, w związku  

z czym sami próbują realizować zadania, albo przytłoczeni tym, że sami nie dadzą sobie 

rady po prostu w jakimś sensie poddają się, czyli nie próbują budować koalicji, tworzyć 

zespołu. To jest coś, czego brakuje. W ramach studiów nie jest to przewidziane78".  

                                                 
77 IDI z przedstawicielem organizacji pracodawców. 
78 IDI z przedstawicielem organizacji pracodawców. 
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Wskazane kwestie znajdą w dużej mierze rozwinięcie przy okazji przedstawiania rekomendacji 

pracodawców w celu lepszego dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy. 

Warto jednak od razu zaznaczyć, że pracodawcy mimo iż wskazują na wiele ułomności polskiego 

szkolnictwa wyższego, dostrzegają, że są uczelnie, które stawiają na jakość kształcenia, mają 

dopasowane kierunki do potrzeb rynku, uczą studentów krytycznego myślenia oraz pracy w 

grupie, itd. Takie dobre praktyki warto upowszechniać (patrz: kolejny podrozdział). 

Rekomendowane działania w celu lepszego dopasowania kompetencji absolwentów do 

potrzeb rynku pracy 

Zdaniem pracodawców uczelnie w celu większego 

dostosowania kompetencji absolwentów do potrzeb 

rynku pracy powinny przede wszystkim zwiększyć 

liczbę zajęć praktycznych – wskazanie 40% 

pracodawców. Badania jakościowe sugerują, iż 

pracodawcy mówiąc o zajęciach praktycznych często mają na myśli: zajęcia prowadzone przez 

„praktyków”, zajęcia wymagające zaangażowania samego studenta i/lub zajęcia uczące 

konkretnych, praktycznych umiejętności wymaganych na rynku pracy (np. obsługi programów, 

patrz: dalej).  

Co 7 pracodawca zarekomendował ponadto zwiększenie liczby obowiązkowych praktyk/staży, 

jak i zwiększenie zakresu współpracy z przedsiębiorcami w tym zakresie. 

Wykres 17. Wskazania pracodawców jakie działania powinna podejmować uczelnia, aby  
w większym stopniu dostosowywać kompetencje absolwentów do potrzeb rynku pracy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI wśród pracodawców (n=1607), możliwość wskazania do  

3 odpowiedzi 
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 dla pracodawców i absolwentów kluczowe jest zwiększenie liczby zajęć 

praktycznych (największe odsetki wskazań), podczas gdy jest to rekomendacja jedynie 

co dziesiątego przedstawiciela uczelni. Należy to wiązać z postawami przedstawicieli 

uczelni, z których znaczna część była zdania, że rolą uczelni jest kształcenie kompetencji 

uniwersalnych, a nie tylko do pracy w konkretnym zawodzie; 

 absolwenci generalnie mają znacznie więcej rekomendacji niż pracodawcy czy 

przedstawiciele uczelni (każdorazowo więcej wskazań – wyższe zielone słupki na 

wykresie); 

 przedstawiciele uczelni i absolwenci w większym stopniu rekomendują formy 

zakładające aktywny udział pracodawców (w szczególności zwiększenie zakresu 

współpracy przedsiębiorcami w formie praktyk/staży oraz zwiększenie wpływu 

pracodawców na możliwości tworzenia programów studiów). Wiązać to należy – na co 

wskazują badania jakościowe – z faktem, iż pracodawców zniechęca do współpracy  

z uczelniami konieczność ponoszenia kosztów (chociażby kosztu czasu pracy 

oddelegowanych do współpracy pracowników); 

 absolwenci znacznie bardziej niż pozostali respondenci doceniają wagę 

wykładowców – praktyków, ta rekomendacje jest ich trzecim najczęstszym 

wskazaniem. Znacznie częściej też sugerują zapewnienie studentom odpowiedniego 

doradztwa zawodowego – najwyraźniej więc doceniają tę formę wsparcia. 

Wykres 18. Wskazania pracodawców, przedstawicieli uczelni oraz absolwentów, jakie działania 
powinna podejmować uczelnia, aby w większym stopniu dostosowywać kompetencje absolwentów 
do potrzeb rynku pracy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI wśród pracodawców (n=1607) i przedstawicieli uczelni (n=100) oraz 

CAWI z absolwentami (n=3126); pytanie wielokrotnego wyboru 
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Badania jakościowe przeprowadzone wśród znacznej liczby respondentów umożliwiają 

uszczegółowienie tych rekomendacji w poszczególnych aspektach, zostały one pogrupowane w 

kilka głównych kategorii, z tym zastrzeżeniem, że wątek współpracy uczelni z pracodawcami 

zostanie szerzej omówiony oddzielnie, w kolejnym podrozdziale. 

 Prowadzący zajęcia – „praktycy” 

Wielu przedstawicieli uczelni zwracało uwagę na to, że warto, aby wśród wykładowców byli 

również „praktycy” – osoby pracujące poza uczelnią i mające doświadczenie praktyczne/ 

zawodowe w danym temacie. Występuje wtedy pewność, iż przekazują oni wiedzę, która jest 

aktualna i potrzebna na rynku pracy. Z deklaracji przedstawicieli uczelni w badaniu 

kwestionariuszowym wynika, że znaczny odsetek zajęć jest w istocie prowadzonych przez 

„praktyków”: 44% zajęć na uczelniach publicznych i połowa zajęć na uczelniach niepublicznych. 

Przy czym im większa liczba studentów na danej uczelni, tym mniejszy odsetek tego typu zajęć 

(do 5 000- 51%, 5 000-15 000- 44%, a powyżej 15 000 - 19%). 

Największy odsetek zajęć wykładowców-praktyków 

występuje na kierunkach w obszarze sztuki (49%) 

oraz nauk medycznych (43%). Związane jest to 

bezpośrednio ze specyfiką tych kierunków –  

w obszarze sztuki nauczają stosunkowo często 

twórcy, a nauk medycznych – lekarze. Najmniejszy 

odsetek zajęć prowadzonych przez praktyków 

występuje w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (29%). Na pozostałych 

kierunkach odsetki te oscylują wokół 30-40%. 

Dobre praktyki w tym zakresie można zidentyfikować na wielu uczelniach, jedną z nich jest, np. 

SGH – zajęcia w ramach specjalizacji często prowadzą przedstawiciele pracodawców 

sprawujących pieczę nad daną specjalizacją.  

 Sposób prowadzenia zajęć 

Z punktu widzenia pracodawców obecny sposób prowadzenia zajęć, zakładający małe 

zaangażowanie studentów nie uczy tego, czego oczekują pracodawcy. Dla pracodawców 

kluczowej jest bowiem, by studenci z jednej strony, nauczyli się myśleć, z drugiej by 

przestali postrzegać wyznaczone im zadania tylko pod kątem siebie, a zaczęli 

współpracować. Rekomendowane są wszelkie aktywne formy nauczania, odejście od 

teoretycznych wykładów w kierunku ćwiczeń, warsztatów, zajęć zakładających pracę w grupach 

i/lub pracę metodą projektową, itd. Takie formy prowadzenia zajęć zwiększają kompetencje 

„miękkie” studentów: umiejętność współpracy w grupie, pracy projektowej. Uczą też myślenia, 

będąc jednocześnie bardziej atrakcyjnymi dla samych studentów. Respondenci byli zdania, że 

obecnie stosowane formy – zakładające przeważnie bierność studenta w trakcie zajęć muszą się 

zmienić w kierunku: "[...] aktywizujących form nauki. Są oczywiście przedmioty takie, że nie da się 

inaczej, musi się nauczyć człowiek, ale są przedmioty, gdzie bardziej myślenie, rusz głową, case 

study, jest bardziej przydatne. Jest to wymóg, który będzie stał przed całą kadrą, nie tylko przed 

studentami, żeby kadra od podawania prostych, takich schematów, odchodziła79". 

                                                 
79 IDI z przedstawicielem uczelni rolniczej. 
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W trakcie wywiadów zwrócono także uwagę na możliwość inspirowania się dobrymi praktykami 

zagranicznymi, np. amerykańskimi, w zakresie wzbudzania zainteresowania tematem i 

uświadamiania młodych ludzi, że uczą się oni dla siebie, a nie „za karę”: "ciąży na nas takie fatum, 

że się musimy uczyć, bo jest taka metodologia nauczania, która nie wciąga tych dzieci, a później tej 

młodzieży w naukę, choć jest coraz więcej takich, coraz bardziej otwartych nauczycieli, młodszych 

też, którzy szukają, co zrobić, żeby zainteresować tematem ludzi, a nie tylko im wyłożyć co robił 

król Poniatowski, tak. I co się dzieje dalej. Później oni na tych studiach też czują, że są tam za karę, 

już nie myśląc o tym, że zaraz, te studia to już jest poważna rzecz, jeśli ja się do tego nie przyłożę, to 

nic z tego nie będę miał w przyszłości80". 

Aby sposób prowadzenia zajęć uległ zmianie, wskazane jest jednak odpowiednie przeszkolenie 

kadry w tym zakresie. 

W kształceniu powinna być promowana współpraca, aktywność zespołowa, zespołowy sukces. 

Nie oznacza to oczywiście negowania wartości sukcesu i pracy indywidualnej, ale z uwagi na 

deficyt kompetencji w zakresie pracy zespołowej u absolwentów elementy kształtujące tę 

kategorię kompetencji powinny być w ofercie uczelni wzmacniane. 

Pracodawcy zwracali także uwagę, że studia powinny w większej mierze być twórcze, a 

mniej odtwórcze. W tym kontekście wskazywano przede wszystkim brak kształtowania 

kreatywności studentów w ramach studiów, co przejawia się zarówno w braku zaangażowania 

wykładowców w relacje typu mistrz-uczeń (ze względu na proporcje pracowników i studentów 

bardzo trudne do zrealizowania na polskich uczelniach) czy niskie wymagania w zakresie ilości 

samodzielności wymaganych prac studenckich oraz stopnia samodzielności tychże, do 

tolerowania plagiatów włącznie. 

 Tematyka zajęć dopasowana do rynku, zajęcia praktyczne 

Pracodawcy sugerowali także, że można by w każdy właściwie program studiów w większym 

stopniu wplatać zajęcia komputerowe, z wykorzystaniem typowych programów komputerowych 

(typu Microsoft Office) – dzięki temu, studenci mieliby okazję lepiej nauczyć się podstawowych 

umiejętności z zakresu obsługi komputera. 

Dobrą praktyką w tym zakresie byłoby uczenie studentów pod kątem egzaminów zewnętrznych, 

które studenci chcący pracować np. w zawodzie księgowego, muszą zdać. 

 Forma oceniania 

Forma oceniania również ma znaczenie, bowiem wpływa, bądź nie, na wykształcenie 

kompetencji komunikacyjnych. Przykładowa wypowiedź: "Obecnie w systemie edukacji właściwie 

tak obowiązującą formą zaliczania przedmiotów są testy i efekt tego jest taki, że ludzie mają 

problemy, żeby jasno formułować wypowiedzi81". Zamiast testów rekomendowaną formą są 

egzaminy pisemne (sprawdzające umiejętność wypowiedzi na piśmie) lub ustne (komunikacja 

bezpośrednia). 

Jak podają przedstawiciele uczelni ok. 1/3 egzaminów w trakcie studiów przybiera postać 

testów, ten odsetek wynosi ¼ ogółu egzaminów na uczelniach publicznych i dochodzi do 50% na 

                                                 
80 IDI z przedstawicielem agencji zatrudniania. 
81 IDI z przedstawiciel organizacji pracodawców. 
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uczelniach niepublicznych. Testy są również częstsze na uczelniach niefigurujących  

w rankingach. Biorąc pod uwagę obszary kształcenia, za niepokojący sygnał należy uznać, iż 

największy odsetek egzaminów w formie testów występuje na kierunkach humanistycznych 

(42%), które z definicji powinny w większym stopniu uczyć kompetencji komunikacyjnych oraz 

poprawnego wysławiania się. 

Dobrą praktykę w zakresie formy oceniania zidentyfikowano m.in. na Politechnice 

Wrocławskiej, na której – jak wynika ze słów przedstawiciela biura karier – coraz częściej 

studenci w ramach zaliczenia przygotowują własne projekty, które następnie muszą 

zaprezentować: "Nam zależy na tym, żeby coraz więcej zaliczeń było takich, gdzie student musi się 

zaprezentować. Siebie bądź projekt, który realizował. To nie jest coś, co kładzie na biurku, ale też 

to musi sprzedać w jakiś sposób prowadzącemu82".  

 Ułatwienia dla pracujących 

Uczelnie z reguły mają pewną pulę zajęć obowiązkowych, w których studenci muszą 

uczestniczyć, natomiast to, co jest dobrą praktyką wartą upowszechnienia, to zaoferowanie 

studentom możliwości indywidualnego ułożenia planu zajęć, elastyczność w zakresie wyboru 

godzin zajęć, oferowanie zajęć w trybie blokowym (cały program w tydzień). Pozwala to 

studentom godzić naukę z pracą zawodową, choćby w niepełnym wymiarze godzin, co z kolei 

znacznie im ułatwia odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu studiów. 

 Działalność biur karier 

Wszystkie uczelnie publiczne objęte badaniem (poza uczelniami artystycznymi83) posiadały 

biura karier oraz 90% uczelni niepublicznych; 40% uczelni posiadało akademicki inkubator 

przedsiębiorczości. 

Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami biur karier oprócz prowadzenia współpracy  

z pracodawcami (co zostanie omówione w kolejnym podrozdziale) mogą prowadzić szereg 

działań ułatwiających odnajdywanie się absolwentów na rynku pracy. W szczególności dobrą 

praktyką jest organizowanie szkoleń z zakresu kompetencji społecznych, jak i oferowanie 

studentom indywidualnego doradztwa.  

Przydałyby się projekty zwiększające kompetencje pracowników biur karier w tym 

zakresie. Jak wskazują wywiady z przedstawicielami biur karier wskazane byłyby zwłaszcza 

szkolenia w zakresie stosowania nowoczesnych metod diagnostycznych – testów 

psychologicznych/ testów badających predyspozycje zawodowe stosowanych zresztą przez 

pracodawców, assessment centre – pozwalających rzetelnie ocenić kompetencje studentów  

i absolwentów tak, jak robią to firmy w procesie rekrutacji.  

Dobrą praktyką jest oferowanie studentom w ramach działalności biur karier doradztwa 

i szkoleń nie tylko w formie dodatkowych działań, ale również poprzez wplatanie tego 

typu zajęć w programy studiów. Przykładowo na Politechnice Wrocławskiej studenci 

niezależnie od studiowanego kierunku muszą odbyć pewną pulę zajęć tzw. „humanistycznych” – 

                                                 
82 IDI z przedstawicielem uczelni technicznej.  
83 Uczelnie artystyczne od reszty uczelni odróżnia to, że podlegają MKiDN, a nie MNiSW. Występują zatem wobec nich nieco 
odmienne wymagania. Na uczelniach artystycznych (zwłaszcza muzycznych) obok biur karier działają impresariaty artystyczne  
i biura promocji, które pełnią rolę biur karier. 
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np. z zakresu autoprezentacji, radzenie sobie ze stresem, itd. Z kolei w PWSZ w Skierniewicach 

jest realizowany projekt unijny, w ramach którego studenci mają jeden semestr zajęć 

poświęconych doradztwu zawodowemu. 

 Wspieranie przedsiębiorczości 

Zdaniem pracodawców szkoły wyższe powinny w większym stopniu rozwijać i wzmacniać 

postawę przedsiębiorczości. Wyraźnie przy tym zastrzegano, że nie chodzi tu o wykładanie 

zasad przedsiębiorczości, tylko stwarzanie okazji, by student mógł się przedsiębiorczością 

wykazać w trakcie studiów. Jako pozytywne przykłady wskazywano akademickie inkubatory 

przedsiębiorczości i zbiorowe projekty studenckie realizowane w ramach seminariów czy 

laboratoriów. Wskazywano też (w tym przypadku również przedstawiciele uczelni), że 

rozwojowi przedsiębiorczości służy bogata oferta uczelni w zakresie aktywności społecznej 

(możliwości działania dla samorządu), kulturalnej, sportowej, naukowej, hobbystycznej, 

generalnie wszystkie zorganizowane formy aktywności związanej z uczelnią. 

4.7 Formy i efekty współpracy pracodawców i uczelni  

Uczelnie funkcjonują w wielowymiarowym otoczeniu. Z jednej strony, ich zadaniem jest 

spełnianie oczekiwań stawianych przez pracodawców, dlatego że dla nich właśnie kształcą 

przyszłą kadrę. Z drugiej zaś strony, muszą dbać  

o interesy swojego głównego "klienta", czyli 

studentów. To wszystko odbywa się w ramach 

rozwiązań instytucjonalnych narzuconych przepisami 

prawa. Okazuje się jednak, iż interesy pracodawców  

i studentów są zbieżne – pracodawcy poszukują 

wysoko wykształconych pracowników, natomiast 

celem studentów jest uzyskanie kwalifikacji i kompetencji gwarantujących znalezienie 

satysfakcjonującej ich pracy.  

Zmiany wprowadzone w wyniku realizacji koncepcji Europejskich Ram Kwalifikacyjnych 

umożliwiają i ułatwiają współpracę uczelni z pracodawcami. Jest to jednak obszar 

względnie nowy, w którym cały czas zachodzą procesy rozwojowe, które wyznaczają 

nowe trendy, a jednocześnie przezwyciężają istniejące bariery i problemy. Obecna 

perspektywa finansowa funduszy europejskich (2007-2013) sprzyjała realizacji projektów 

wspierających ten obszar (finansowanych głównie z PO KL). W nowej perspektywie finansowej 

funduszy europejskich (2014-2020) na szeroko rozumianą współpracę uczelni z pracodawcami 

zostanie przeznaczonych jeszcze więcej środków finansowych (w tym między innymi na 

współpracę w zakresie B+R). Może to oznaczać, że trendy rozwojowe utrzymają się, a nawet 

wzmocnią. Wykształcą się też pewnie nowe formy współpracy (dziś nieznane albo marginalnie 

stosowane), a zanikną lub ulegną znacznej modyfikacji i modernizacji inne.  

W badaniu ilościowym CATI przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie uczelni w Polsce 

wszystkie wskazały, że współpracują lub współpracowały (w dowolnej formie) z pracodawcami. 

Najpopularniejszą formą współpracy uczelni z pracodawcami są praktyki i staże (96% uczelni 

wskazuje na taką formę współpracy).  

Jakie są dotychczasowe efekty oraz 
wzajemne oczekiwania pracodawców 
i uczelni w zakresie współpracy 
służącej zwiększaniu szans podjęcia 
zatrudnienia przez absolwentów na 
rynku pracy? 
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Wykres 19. Formy współpracy uczelni z pracodawcami 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami uczelni (n=100); możliwy wybór kilku 

odpowiedzi 

Oczywiście jest to forma niejako wymuszona czy narzucona, a podejście do niej zarówno ze 

strony pracodawców, jak i uczelni i studentów jest zróżnicowane. Z reguły praktyka czy staż 

powinna dawać możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej w praktyce. "Osoby młode mogą 

dopiero zweryfikować swój profil zawodowy, czy one się w ogóle w dobrym kierunku kształcą. 

Czasem jest jedno wyobrażenie o danym zawodzie, a czasem jest inne wypróbowanie go na miejscu 

pracy. Czasami diametralnie po takim stażu się odwraca i zdarzało się nawet tak, że student 

zmieniał kierunek studiów84". Bardzo ważnym elementem jest to, aby praktyki czy staże 

odbywały się w branży związanej z kierunkiem studiów. Weryfikacja tego, gdzie studenci 

odbywają praktyki, jaki był ich zakres, czego się nauczyli, a czego nie umieli, powinna leżeć  

w gestii opiekuna praktyk/biura karier. Zdarzają się niestety sytuacje, że poprzez bardzo 

pasywne działania osób/struktur zajmujących się praktykami/stażami do uczelni nie dociera 

informacja zwrotna o sposobie odbycia tych praktyk/staży. Potwierdzają to słowa jednego  

z uczestników wywiadu grupowego - pracodawcy: "My przyjmujemy na praktykę studentów, ja 

podpisuję umowy, po tamtej stronie (przyp. - uczelni) występuje jakiś pełnomocnik, opiekun, itd. Do 

tej pory żaden z nich nie pojawił się, żeby poznać mnie osobiście albo zapytać o przebieg praktyk. 

Oczywiście są jakieś tam dokumenty, podpisujemy, itd. My to robimy za darmo, bo uważam, że 

należy tym ludziom dać szansę, żeby poznali działalność firm, może czegoś się dowiedzą. Ale nikt z 

nich (przyp. - przedstawicieli uczelni) nigdy się nie pojawił"85. Istotnym elementem, na który 

należy zwrócić uwagę jest też długość trwania praktyki/stażu. Przedsiębiorcy wskazują, że 

krótkie miesięczne praktyki/staże nie pozwalają studentowi poznać specyfiki działania firmy, a 

w niektórych przypadkach zapoznać się ze wszystkimi zadaniami, które mógłby wykonywać 

jako potencjalny pracownik. Dlatego postulują, aby wydłużyć czas ich trwania.  

                                                 
84 FGI (Białystok).  
85 FGI (Lublin).  
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Praktyki i staże są więc powszechnie stosowanym przez uczelnię sposobem współpracy  

z pracodawcami, ale obszar ten wymaga udoskonalenia i przezwyciężenia problemów 

związanych z instrumentalnym traktowaniem praktyk/staży nie tylko przez studentów, ale 

również część uczelni i pracodawców (jako takich, które trzeba po prostu odbyć/ 

przeprowadzić). Z drugiej strony organizacja praktyk/staży (nawet bezpłatnych) ze strony 

pracodawców wiąże się z określonymi nakładami czasowymi i organizacyjnymi. Może ich do 

tego zachęcić wprowadzenie tematyki praktyk/staży w nurt (aktualnej ostatnio) społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR). W trakcie badań jakościowych pojawił się ten obszar. "Należy 

wzmocnić w świadomości, edukacji pracodawców taką działkę, która się nazywa społeczna 

odpowiedzialność biznesu. Systemy CSR rozwijają coraz więcej różnych odnóg, w kierunku ekologii, 

w kierunku programów równościowych, ale tak naprawdę współpraca z młodymi ludźmi, 

wchodzącymi na rynek pracy, też musi być jednym z aspektów społecznej odpowiedzialności 

biznesu. Praktykanta można potraktować w różnym znaczeniu, jaką część zarządzania zasobami 

kadrowymi, tutaj liczymy go ekonomicznie, ale jeśli mamy system CSR to możemy sobie opiekę nad 

praktykantami potraktować jako część społecznej odpowiedzialności biznesu i zrobić z tego PR, że 

inwestujemy w młodych86". 

61% badanych uczelni konsultuje programy studiów z pracodawcami. Należy uznać to za 

zjawisko pozytywne i dobrze rokujące na przyszłość. Powstawanie ciał doradczych na 

uczelniach, czy nawet na poszczególnych ich 

wydziałach potwierdzali rozmówcy wywiadów 

jakościowych ("Każdy wydział ma konwent 

pracodawców. Do konwentu pracodawców zaprasza 

tych kluczowych graczy [...], kluczowych pracodawców 

dla danego wydziału, dla danych kierunków i z tymi pracodawcami konsultuje między innymi 

programy, plany studiów"87; "Na każdym wydziale jest grupa pracodawców, którzy z nami 

współpracują i którzy weryfikują poszczególne założenia, natomiast wybiegając trochę  

w przyszłość, ten proces monitoringu i weryfikacji silniej skanalizujemy, po czym będziemy mieli 

platformę z pracodawcami, gdzie właśnie założenia programów kształcenia, będą tam w procesie 

ciągłego doskonalenia, bo ciężko jest zebrać ludzi by podyskutować na dany temat, ciężko ich 

nawet poprosić by znaleźli czas i podeszli do sprawy poważnie i wnieśli jakąś wartość dodaną do 

weryfikacji, do monitoringu i do doskonalenia [...]"88). W tym kontekście zastanawiające jest 

dlaczego zdecydowanie mniej uczelni (39%) konsultuje powstanie nowych i likwidację 

zbędnych kierunków studiów? Wydaje się, że obydwa rodzaje konsultacji powinny być 

prowadzone równolegle. Nie mniej tego typu ciała doradcze/konsultacyjne są skutecznym 

środkiem sprzężenia informacyjnego pomiędzy uczelniami i pracodawcami zapewniającego tym 

ostatnim możliwość komunikowania uczelniom swoich potrzeb w zakresie kompetencji 

wymaganych wobec absolwentów.  

Nie występują różnice istotne statystycznie dla form współpracy uczelni z pracodawcami jeśli 

weźmiemy pod uwagę rodzaj uczelni (publiczna-niepubliczna), wielkość uczelni mierzoną liczbą 

studentów czy wielkość miejscowości, w której zlokalizowana jest siedziba uczelni.  

                                                 
86 FGI (Lublin). 
87 IDI z przedstawicielem uczelni publicznej.  
88 IDI z przedstawicielem uczelni publicznej. 

W jaki sposób pracodawcy komunikują 
uczelniom swoje potrzeby w zakresie 
kształtowania kluczowych kompetencji 
absolwentów? 
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Występują różnice istotne statystycznie w formie współpracy uczelni z pracodawcami pod 

względem regionalnym w wybranych aspektach. Zdecydowanie mniej uczelni w regionach: 

południowym (małopolskie, śląskie) i centralnym (łódzkie, mazowieckie) niż w regionach: 

południowo-zachodnim (dolnośląskie i opolskie) i północnym (pomorskie, kujawsko-pomorskie, 

warmińsko-mazurskie) współpracuje z pracodawcami poprzez targi pracy. Różnice występują 

też w przypadku omawianego wcześniej zagadnienia konsultacji programów studiów -  

w regionie wschodnim (podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie) takie konsultacje  

z pracodawcami prowadzi 82,4% uczelni, a w regionie południowo-zachodnim 81,8% przy 

35,3% w regionie północno-zachodnim (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie). 

Szczegółowe dane w tym zakresie zostały przedstawione w tabeli poniżej.  

Tabela 34. Formy współpracy uczelni z pracodawcami wg regionu 
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Praktyki/staże 91,7% 94,1% 100,0% 100,0% 90,9% 100,0% 

Udział w targach pracy 62,5% 58,8% 70,6% 88,2% 100,0% 92,9% 

Współpraca z biurem karier (np. 
poprzez zamieszczanie ogłoszeń) 

66,7% 64,7% 76,5% 76,5% 100,0% 100,0% 

Pracownicy firmy/ instytucji, z którą 
współpracujemy prowadzą zajęcia na 

uczelni 
54,2% 47,1% 52,9% 70,6% 63,6% 78,6% 

Pracownicy uczelni prowadzą/ 
prowadzili szkolenia w firmie/ 

instytucji z którą współpracujemy 
41,7% 35,3% 29,4% 52,9% 36,4% 57,1% 

Konsultacje programów studiów 58,3% 52,9% 82,4% 35,3% 81,8% 64,3% 

Konsultacje dotyczące nowych i 
likwidacji zbędnych kierunków 

kształcenia 
20,8% 35,3% 52,9% 23,5% 81,8% 42,9% 

Współpraca z uczelnią z 
przedsiębiorcami jako ośrodkiem 

badawczo-rozwojowym 
50,0% 29,4% 47,1% 23,5% 54,5% 50,0% 

Inne 12,5% 5,9% 17,6% 11,8% 9,1% 7,1% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami uczelni (n=100); możliwy wybór kilku 

odpowiedzi 

Istotne statystycznie różnice występują też ze względu na obszar kształcenia wchodzący  

w zakres programowy uczelni - częściej w formie targów pracy współpracują uczelnie kształcące 

w obszarze nauk technicznych (93,2%) i nauk ścisłych (90,9%) niż w obszarze sztuki (69,2%)  

i obszarze nauk humanistycznych (75%). Z kolei dużo częściej programy kształcenia konsultują 

z pracodawcami uczelnie kształcące w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

(90%) niż w obszarze sztuki (53,8%), obszarze nauk przyrodniczych (63,3%) i obszarze nauk 

humanistycznych (64,3%). Szczegółowe dane na temat zróżnicowania podejmowanych form 

współpracy wg obszaru kształcenia znajdują się w tabeli poniżej.  
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Tabela 35. Formy współpracy uczelni z pracodawcami wg obszaru kształcenia 

Forma współpracy 
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Praktyki/staże 96,4% 
96,7

% 
93,2

% 
93,3

% 
97,7

% 
100,0% 94,4% 

100,
0% 

Udział w targach pracy 75,0% 
80,3

% 
90,9

% 
86,7

% 
93,2

% 
80,0% 80,6% 

69,2
% 

Współpraca z biurem karier (np. poprzez 
zamieszczanie ogłoszeń) 

78,6% 
83,6

% 
93,2

% 
86,7

% 
90,9

% 
80,0% 77,8% 

73,1
% 

Pracownicy firmy/ instytucji, z którą 
współpracujemy prowadzą zajęcia na uczelni 

60,7% 
67,2

% 
72,7

% 
63,3

% 
72,7

% 
70,0% 63,9% 

61,5
% 

Pracownicy uczelni prowadzą/ prowadzili 
szkolenia w firmie/ instytucji z którą 

współpracujemy 
39,3% 

47,5
% 

50,0
% 

46,7
% 

50,0
% 

30,0% 41,7% 
50,0

% 

Konsultacje programów studiów 64,3% 
70,5

% 
70,5

% 
63,3

% 
75,0

% 
90,0% 66,7% 

53,8
% 

Konsultacje dotyczące nowych i likwidacji 
zbędnych kierunków kształcenia 

46,4% 
52,5

% 
47,7

% 
50,0

% 
52,3

% 
40,0% 44,4% 

34,6
% 

Współpraca z uczelnią z przedsiębiorcami jako 
ośrodkiem badawczo-rozwojowym 

41,1% 
47,5

% 
52,3

% 
43,3

% 
47,7

% 
30,0% 47,2% 

46,2
% 

Inne 12,5% 9,8% 9,1% 6,7% 
11,4

% 
20,0% 11,1% 

11,5
% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami uczelni (n=100); możliwy wybór kilku 

odpowiedzi 

Powody podjęcia współpracy uczelni z pracodawcami są utylitarne. Wskazuje się na chęć 

dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, zapewnienie studentom praktyk/staży, 

pomoc studentom we wchodzeniu na rynek pracy. Dopiero w dalszej kolejności uczelnie 

wskazują jako powód współpracy wymogi ustawowe czy korzyści dla uczelni w postaci rozwoju 

i innowacji.  

Wyniki badania ilościowego CATI z pracodawcami wskazują z kolei, że z uczelniami 

współpracuje 27,1% pracodawców. Nie występuje istotne zróżnicowanie statystyczne ze 

względu na region czy sektor działalności pracodawcy (publiczny, prywatny, pozarządowy). 

Bardzo istotna korelacja występuje natomiast między podejmowaniem współpracy z uczelniami 

a wielkością pracodawcy (mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników). Z uczelniami 

współpracują zdecydowanie częściej pracodawcy więksi (zatrudniający powyżej 250 osób). 

Szczegółowe dane zostały przedstawione na wykresie poniżej. 
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Wykres 20. Podejmowanie przez pracodawców współpracy z uczelniami ze względu na wielkość 
zatrudnienia 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z pracodawcami (n=1607) 

Wpływ na podejmowanie przez pracodawców współpracy z uczelniami ma również wielkość 

miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Rzadziej współpracę z uczelniami 

podejmują pracodawcy ze wsi i małych miasteczek argumentując to właśnie brakiem uczelni  

w najbliższym otoczeniu. Na wykresie poniżej przedstawione zostały szczegółowe wyniki 

badania CATI z pracodawcami w tym zakresie.  

Wykres 21. Podejmowanie przez pracodawców współpracy z uczelniami ze względu na wielkość 
miejscowości 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z pracodawcami (n=1607) 

Być może w mniejszych miejscowościach brak jest kultury współpracy z uczelniami, pracodawcy 

nie wiedzą jak rozpocząć współpracę, jak ją prowadzić, czego będzie się od nich oczekiwać, itp. 

Potwierdza to wypowiedź przedstawicielki uczelni z jednego z miast (poniżej 50 tys. 

mieszkańców) Polski centralnej - "Oni niby by chcieli przyjmować tych studentów, pokazywać im 

różne drogi rozwoju, czy wejścia do ich firmy, zaprezentować się. Natomiast jeżeli już ja mam 

grupę osób powiedzmy zebraną, zdeterminowaną na to, żeby wejść do placówki i tak jak się 

wcześniej umówiliśmy, czyli zobaczyć jak firma działa od środka, czy na bezpłatną praktykę, już 

19,8% 

26,0% 

42,4% 

63,3% 

85,0% 

79,8% 

73,7% 

56,3% 

36,7% 

15,0% 

0,4% 

0,3% 

1,3% 

1-9 osób 

10-49 osób 

50-249 osób 

250-999 osób 

1000 osób i więcej 

Tak 

Nie  

Nie wiem 

33,6% 

27,6% 

24,1% 

20,8% 

21,6% 

65,7% 

72,4% 

75,1% 

79,2% 

78,0% 

0,7% 

0,8% 

0,4% 

Miasto powyżej 100 tys. 

Miasto od 50 do 100 tys. 

Miasto od 20 do 50 tys. 

Miasto do 20 tys. 

Wieś 

Tak 

Nie 

Nie wiem 
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jest wtedy blokada. Mówią - a proszę panią a kto się tym zajmie, a musiałbym wydelegować osobę, 

ale jest teraz koniec roku, bo w zasadzie my nie mamy na to czasu"89.  

Istotne statystycznie różnice w zakresie współpracy z uczelniami występują też ze 

względu na główną sekcję PKD pracodawcy. Zdecydowanie częściej ze szkołami wyższymi 

współpracują pracodawcy z: Sekcji O - Administracja publiczna i obrona narodowa (60%), Sekcji 

P – Edukacja (53%), Sekcji Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (48%), Sekcji R - 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (43%), Sekcji M - Działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna (40%) niż pracodawcy z: Sekcji I - Działalność związana  

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (6%), Sekcji H - Transport i gospodarka 

magazynowa (15%) i Sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle (16%)..  

Wyniki badania ilościowego wskazują, że pracodawcy współpracę z uczelniami sprowadzają 

głównie do praktyk i staży (60,2%). Konsultacje w sprawie programów studiów prowadzi tylko 

5,5% pracodawców, a konsultacje na temat tworzenia nowych i likwidacji zbędnych kierunków 

studiów tylko 4,2%. Oznacza to, że do uczelni dociera komunikat zwrotny tylko niewielkiej 

części pracodawców.  

Wykres 22. Formy współpracy uczelni z pracodawcami 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z pracodawcami (n=1607); możliwy wybór kilku odpowiedzi 

Różnice istotne statystycznie występują jeśli weźmie się pod uwagę formę współpracy i liczbę 

zatrudnionych pracowników90. Większe firmy są aktywniejsze we współpracy i nawiązując do 

wcześniejszych wniosków to głównie ich komunikat dotyczący programów studiów dociera do 

uczelni.  

Tabela 36. Formy współpracy pracodawców z uczelniami wg liczby zatrudnionych pracowników  

Forma współpracy 
Liczba zatrudnionych 

1-9 osób 10-49 osób 50-249 osób 250-999 osób 
1000 osób i 

więcej 

Praktyki/staże 43,0% 59,6% 77,2% 87,2% 84,7% 

                                                 
89 IDI z przedstawicielem wyższej szkoły zawodowej.  
90 Różnice istotne statystycznie ze względu na województwo/region, sekcję PKD, wielkość miejscowości nie występują.  

60,2% 

25,4% 

24,5% 

19,1% 

14,7% 

14,5% 

12,4% 

5,5% 

4,2% 

Praktyki/staże 

Współpraca z uczelnią jako ośrodkiem badawczo-
rozwojowym 

Współpraca z biurem karier (np. poprzez zamieszczanie 
ogłoszeń) 

Pracownicy naszej firmy/ instytucji prowadzą zajęcia na 
uczelni 

Udział w targach pracy 

Pracownicy uczelni prowadzą/ prowadzili szkolenia u nas 

Inne 

Konsultacje programów studiów 

Konsultacje dotyczące nowych i likwidacji zbędnych 
kierunków kształcenia 
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Udział w targach pracy 9,5% 8,1% 13,9% 33,9% 32,2% 

Współpraca z biurem 
karier (np. poprzez 

zamieszczanie ogłoszeń) 
13,7% 23,6% 29,6% 38,1% 76,8% 

Pracownicy naszej 
firmy/ instytucji 

prowadzą zajęcia na 
uczelni 

23,6% 12,4% 8,5% 21,2% 33,5% 

Pracownicy uczelni 
prowadzą/ prowadzili 

szkolenia u nas 
16,3% 10,2% 12,3% 17,4% 12,5% 

Konsultacje programów 
studiów 

2,8% 6,5% 8,5% 4,6% 22,8% 

Konsultacje dotyczące 
nowych i likwidacji 

zbędnych kierunków 
kształcenia 

3,9% 4,1% 2,5% 4,6% 12,1% 

Współpraca z uczelnią 
jako ośrodkiem 

badawczo-rozwojowym 
23,9% 23,9% 20,4% 34,4% 34,3% 

Inne 15,4% 8,4% 7,9% 16,3% 0,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z pracodawcami (n=1607); możliwy wybór kilku odpowiedzi 

 

Jako interesującą i wartą szerokiego rozpowszechniania praktykę dotyczącą współpracy 

pracodawców i uczelni można wskazać realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju 

Gospodarki, uczelnie opolskie i m.in. firmę Explomet (respondenta wywiadu) projekt 

Interdyscyplinarnych Innowacyjnych Zespołów Naukowców i Przedsiębiorców, w ramach 

którego testowano praktykę dyplomów komplementarnych. Polegała ona na uzgadnianiu 

zakresu tematyki prac pisanych na uczelniach (wszystkich szczebli od poziomu 

inżyniera/licencjatu do prac doktorskich/habilitacyjnych) pod kątem określania obszarów 

badawczych w ścisłej współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw/biznesu. Praca taka 

miała za zadanie rozwiązać jakiś fragment problemu przedsiębiorstwa, zwykle pod kątem 

tworzenia i komercjalizacji nowego produktu. Zakres badawczy obejmowała cały cykl rozwoju 

produktu (od poziomu badań, przez analizy finansowo-ekonomiczne, do badań rynkowych),  

w związku z czym wymagał zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. W ramach 

opisywanego procesu identyfikowano różne poziomy złożoności problemu, co pozwalało na 

zaangażowanie przedstawicieli uczelni z każdego poziomu kwalifikacji. 

4.8 Podsumowanie. Bariery zatrudniania absolwentów  

Z jednej strony, powodem bezrobocia absolwentów w znacznym stopniu jest typowa przyczyna 

bezrobocia ogółem - sytuacja na lokalnym rynku pracy. Z drugiej strony, bariery zatrudniania 

absolwentów tkwią głębiej niż tylko w bieżącej koniunkturze. Choć polski rynek pracy jest tzw. 

rynkiem pracodawcy, to – jak wynika z badań z pracodawcami – mają oni trudności ze 

znalezieniem dobrego pracownika. Przyczyną tych trudności jest niedopasowanie kompetencji  

i postaw kandydatów do oczekiwań pracodawców.  

Absolwentom brakuje doświadczenia zawodowego, brakuje im również innych kompetencji,  

w tym „miękkich” (patrz: rozdział 3). Aktualna oferta dydaktyczna i potencjał uczelni 

odpowiadają na potrzeby pracodawców w średnim stopniu,  

w związku z czym powinna one ulec znacznym zmianom. 

Kolejną przeszkodą funkcjonowania absolwentów na rynku pracy są postawy samych 
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studentów/absolwentów, nie zawsze podejmujących świadome wybory i nie w pełni 

korzystających z oferowanych im możliwości. 

Bariery prawne należy uznać za marginalne, choć zmiana przepisów prawa mogłaby sprzyjać 

zacieśnieniu współpracy pracodawców ze szkołami wyższymi. Zastosowanie zachęt (np. w 

postaci ulg podatkowych) z pewnością zmieniłoby podejście pracodawców do tego obszaru. 

Współpraca uczelni z pracodawcami opiera się głównie na organizacji praktyk i staży. Część 

uczelni prowadzi konsultacje programów oraz nowych kierunków bądź likwidacji 

niepotrzebnych. Niestety w tych działaniach uczestniczy bardzo niewielka część pracodawców, 

co oznacza, że do szkół wyższych nie dociera holistyczny komunikat z rynku pracy. 
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5 ZAŁĄCZNIKI  

5.1 Załącznik nr 1 - Definicje i typologie stosowane w badaniu 

 Absolwent 

W niniejszym badaniu przyjęto szeroką definicję absolwenta – do absolwentów zaliczając osoby 

do 5 lat po ukończeniu studiów. Takie rozumienie jest zgodne z nowelizacją ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym, która na wszystkie szkoły wyższe nakłada obowiązek monitorowania 

losów zawodowych swoich absolwentów, w tym zwłaszcza po 3 i 5 latach po ukończeniu 

studiów. 

W ramach prowadzonego projektu wykorzystywane były również definicje pojęć określone 

bezpośrednio w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym:  

 Efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych 

w procesie kształcenia przez osobę uczącą się; 

 Kwalifikacje - efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem 

lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym 

uzyskanie zakładanych efektów kształcenia. 

Zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji91 samo słowo „kwalifikacja” jest rozumiane 

jako tytuł czy stopień kształcenia utożsamiany z dyplomem, świadectwem lub innym 

dokumentem poświadczającym osiągnięcie określonych efektów kształcenia - 

kompetencji. W niniejszym badaniu wzięto pod uwagę przede wszystkim kwalifikacje 

rozumiane jako dyplomy ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia; 

 Obszar kształcenia - zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.). 

Na potrzeby narzędzi badawczych ilościowych obszary kształcenia (wiedzy) zostały 

zoperacjonalizowane do następujących: obszaru nauk humanistycznych; obszaru nauk 

społecznych; obszaru nauk ścisłych; obszaru nauk przyrodniczych; obszaru nauk 

technicznych; obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; obszaru nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; obszaru sztuki. 

 Kierunek studiów - wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, 

realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia; 

 Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego - opis, przez określenie 

efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa 

wyższego; 

 Program kształcenia - opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, 

zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu 

kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do 

poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS; 

                                                 
91 http://ekspercibolonscy.org.pl/ . 

http://ekspercibolonscy.org.pl/
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 Punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu 

punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, 

niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia 

 Kompetencje 

Pojęcie "kompetencje" nie zostało natomiast precyzyjnie określone w ustawie, a było to 

pojęcie kluczowe z perspektywy operacjonalizacji badania, a także interpretacji wyników. Na 

potrzeby badania posługiwano się definicją mającą swoje korzenie w zarządzaniu. Pojęcie 

zostało zdefiniowane jako wiedza i umiejętności oraz postawy (na które składają się 

motywacja, predyspozycje, cechy osobowości, itd.) służące do skutecznego wykonywania zadań 

związanych z pracą lub osiąganiem wymiernych rezultatów92. Widać zatem, że jest to definicja 

zbliżona przedstawionej powyżej definicji efektów kształcenia, choć kompetencje są 

kategorią szerszą. Kompetencje są bowiem sumą wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji 

społecznych), uzyskiwanych także niezależnie od systemu edukacji, natomiast efekty kształcenia 

mówią o kompetencjach nabytych dzięki procesowi kształcenia.  

Efekty kształcenia w niniejszym badaniu były rozumiane zatem jako część podażowa 

rynku (dostarczana przez instytucje edukacyjne), natomiast kompetencje jako część 

popytowa (oczekiwana przez pracodawców). Ponadto, warto zauważyć, iż nie należy 

utożsamiać kompetencji z kwalifikacjami – możliwa jest bowiem sytuacja gdy osoba posiada 

kompetencje, a nie posiada ich formalnego poświadczenia (nie ma zatem kwalifikacji). 

Na potrzeby niniejszego badania połączone zostało podeście zaproponowane przez Parlament 

Europejski wyróżniające osiem kluczowych kompetencji93 z praktyką i kilkuletnimi 

doświadczeniami badawczymi prezentowanymi w ramach badania Bilans Kapitału Ludzkiego 

(BKL). Połączenie dwóch podejść do kompetencji z dwóch różnych perspektyw: uczenia się 

przez całe życie oraz obecności (a nawet potrzeb) na rynku pracy pozwoliło na całościowe ujęcia 

badanego obszaru. Na potrzeby badania kompetencji zostały zagregowane w cztery główne 

obszary:  

 kompetencje zawodowe ogólne - bezpośrednio związane z wykonywaniem zawodu, 

ale posiadające charakterystykę uniwersalną uniemożliwiającą przypisanie ich do 

konkretnego zawodu;  

 kompetencje osobiste - szeroki zakres kompetencji, które związane są ze społecznym 

funkcjonowaniem człowieka, na rynku pracy, ale także poza nim; 

 kompetencje techniczne i komputerowe - które obecnie stają się swego rodzaju 

przepustką do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie (społecznościach); 

 kompetencje komunikacje - które ze względu na wielość i różnorodność kontaktów 

stały się jednymi z ważniejszych kompetencji. 

5.2 Załącznik nr 2 - Lista materiałów i danych zastanych poddanych analizie 

1. Szkolnictwo wyższe w Polsce,  

                                                 
92 Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, 
Kraków 2003. 
93 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_pl.htm. 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_pl.htm
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2. Autonomia programowa uczelni – ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego,  

3. Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego,  

4. Prognoza ludności do 2030 roku,  

5. Rynek pracy w Polsce,  

6. Zatrudnienie w Polsce,  

7. Zawody deficytowe i nadwyżkowe,  

8. Wyniki wcześniejszych badań ewaluacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego i rynku pracy, w 

szczególności dotyczących Priorytetu IV PO KL, m.in.: 

 Badanie ewaluacyjne działań informacyjno i szkoleniowych oraz systemu wyboru w 

ramach Priorytetu IV Programu Ludzki (PO KL), 

 Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące zapotrzebowania gospodarki na absolwentów 

szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych, 

 Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny możliwości doboru optymalnych narzędzi 

motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, 

matematycznych i przyrodniczych, 

 Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w 

kontekście realizacji strategii Europa 2020, 

 Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi 

Priorytetowej Programu Operacyjnego IiŚ: Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 

 Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących 

infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu POIiŚ, PO Rozwój Polski 

Wschodniej oraz RPO, 

 Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście 

wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów 

Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 

 Środkowookresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie 

PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie 

rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii 

Lizbońskiej, 

 Wypracowanie potencjalnych kierunków interwencji w okresie programowania 2014 – 

2020 w oparciu o doświadczenia z wdrażania XIII osi priorytetowej PO IiS Infrastruktura 

szkolnictwa wyższego, 

 Typy projektów realizowanych przez uczelnie w ramach programów operacyjnych 

współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkól 

wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia 

konkurencyjnej gospodarki regionalnej, 

9. Badanie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju pn. „Lokalne scenariusze zmian demograficznych”, OECD, 2012, 

10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,  

11. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999,  

12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe 

zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie EFRR,  
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13. Position Paper Komisji Europejskiej (Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania umowy 

o partnerstwie i programów w POLSCE na lata 2014–2020),  

14. Umowa Partnerstwa,  

15. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 2007-2013,  

16. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013,  

17. Szczegółowy Opis Priorytetu IV PO KL,  

18. Plan Działania na lata 2007-2013 r. dla Priorytetu IV PO KL,  

19. System realizacji PO KL,  

20. Strategia Europa 2020,  

21. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki,  

22. Foresight technologiczny,  

23. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wraz z aktami 

wykonawczymi,  

24. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z aktami wykonawczymi, 

25. Strategic framework for European cooperation in education and training ("ET 2020"),  

26. Learning for jobs: Comparative report,  

27. Skills beyond schools,  

28. Program “Młodzi na rynku pracy”,  

29. Dokument roboczy służb Komisji towarzyszący dokumentowi Wniosek dotyczący zlecenia Rady 

w sprawie ustanowienia gwarancji młodzieży,  

30. Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie, strategie, struktury, finansowanie i kadra 

akademicka,  

31. Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego, 

32. Briefing prasowy: Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w roku 2012,  

33. Education AT a Glance 2012,  

34. A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities,  

35. Sytuacja młodych na runku pracy w Polsce, na tle państw UE, 

36. Młodzi na rynku pracy raport z badania,  

37. Raport dotyczący stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce i wybranych krajach UE,  

38. Mobilna młodzież, inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, 

trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w UE,  

39. Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych, OECD, 2011 

40. Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki 

badania, 

41. Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych 

Mazowsza wchodzących na rynek pracy (dla foresightu),  

42. Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów 

kształcenia zawodowego,  

43. Model współpracy uczelni i środowiska biznesowego w kreowaniu kwalifikacji i kompetencji 

studentów i absolwentów,  

44. Studenci – przyszłe kadry polskiej gospodarki, Raport z badań studentów i analizy kierunków 

kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, 

45. Art for Art's Sake: The Impact of Arts Education, OECD, 2013, 

46. Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC, 

47. Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa, 2011, 

48. Wyniki badań monitoringowych losów absolwentów (wybrane), 

49. Dokumenty/raporty dotyczące sytuacji w branży medycznej (np. Wstępna ocena zasobów 

kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce, do roku 2020), 
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50. Dokumenty/raporty w zakresie trendów epidemiologicznych i demograficznych występujących w 

polskim społeczeństwie (w tym mi. in. dokumenty dostępne na stronie www.pzh.gov.pl), 

51. Regionalne strategie innowacji dla wszystkich województw (aktualne) oraz inne dokumenty 

opracowane na poziomie regionów dotyczące określania smart specialisation, 

52. Bilans kompetencji. Wybrane segmenty branży kreatywnej, Kraków, październik 2013, 

53. Stakeholder consultation on the European area of skills and qualifications. Background document, 

Komisja Europejska, 

54. Inne niż wymienione wcześniej dokumenty strategiczne dotyczące szkolnictwa wyższego i rynku 

pracy (europejskie, rządowe, samorządowe), dokumenty dotyczące Krajowego Systemu 

Kwalifikacji/Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz uczenia się przez całe życie. 

W Raporcie wykorzystane zostały także inne materiały i dane, informacja o nich znajduje się w 

przypisach odwołujących się do danego materiału czy danych. 

5.3 Załącznik nr 3 - Lista podmiotów z przedstawicielami, których zrealizowane 

zostały wywiady IDI 

Tabela 37. Lista podmiotów, z przedstawicielami których zrealizowane zostały wywiady IDI 

L.p. Nazwa podmiotu Typ/branża Województwo 

Uczelnie publiczne i niepubliczne 

1. Politechnika Białostocka Uczelnia techniczna Podlaskie 

2. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Uczelnia niepubliczna Podlaskie 

3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) Uczelnia przyrodnicza/rolnicza Mazowieckie 

4. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Uczelnia niepubliczna Dolnośląskie 

5. Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Dolnośląskie 

6. Politechnika Wrocławska Uczelnia techniczna Dolnośląskie 

7. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Uczelnia artystyczna Dolnośląskie 

8. Warszawski Uniwersytet Medyczny Uczelnia medyczna Mazowieckie 

9. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Uczelnia niepubliczna Łódzkie 

10. PWSZ w Skierniewicach Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkie 

11. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku Uczelnia niepubliczna Pomorskie 

12. Uniwersytet Gdański Uniwersytet Pomorskie 

13. Szkoła Główna Handlowa (SGH) Uczelnia ekonomiczna Mazowieckie 

14. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Uczelnia niepubliczna Mazowieckie 

15. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Uczelnia niepubliczna Mazowieckie 

16. 
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik 

Komputerowych 
Uczelnia niepubliczna Mazowieckie 

17. Politechnika Opolska Uczelnia techniczna Opolskie 

18. Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolskie 

19. PWSZ w Ciechanowie Wyższa Szkoła Zawodowa Mazowieckie 

20. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Uczelnia wychowania fizycznego Mazowieckie 

 Pracodawcy, organizacje pracodawców 

1. Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku Organizacja pracodawców Podlaskie 

2. Narwiański Park Narodowy Instytucja ochrony przyrody Podlaskie 

3. Podlaski Związek Pracodawców Organizacja pracodawców Podlaskie 

4. Muzeum Niepodległości w Warszawie Instytucja kultury Mazowieckie 

5. MSP Finance Branża finansowa Mazowieckie 

6. Mony More Branża finansowa Mazowieckie 

7. Infra Com Branża informatyczna/IT Mazowieckie 

8. Centrum Nauki Kopernik Instytucja kultury Mazowieckie 

9. Ansee Consulting Branża konsultingowa Dolnośląskie 

http://www.pzh.gov.pl/
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10. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych IASE Branża przemysłowa Dolnośląskie 

11. ADWA Branża przemysłowa Łódzkie 

12. Hexeline Branża odzieżowa Łódzkie 

13. Studio filmowe SE-MA-FOR Branża kultury Łódzkie 

14. Lubelski Rynek Hurtowy Branża handlowa/spożywcza Lubelskie 

15. Solgam Branża przemysłowa Podkarpackie 

16. O.B.A.  Branża przemysłowa/handlowa Podkarpackie 

17. Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich Edukacja Świętokrzyskie 

18. 
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach 
Branża doradcza/rolnicza Świętokrzyskie 

19. Explomet Branża przemysłowa Opolskie 

20. 
EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju 

Regionalnego 
Branża konsultingowa/doradcza Świętokrzyskie 

21. EMINUS Knowledge Management Branża szkoleniowa Śląskie 

22. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Branża szkoleniowa/doradcza Śląskie 

23. Biuro Rachunkowe Dwójka Branża finansowa/księgowa Śląskie 

24. Pracownia Architektoniczna ARC 
Działalność w zakresie architektury i 

inżynierii 
Śląskie 

25. Atlas Copco 
Branża przemysłowa (Produkcja maszyn i 

urządzeń) 
Śląskie 

26. Vietnam Airlines Branża turystyczna Mazowieckie 

27. Swiss Life Branża finansowa Mazowieckie 

28. BGŻ Branża bankowa Mazowieckie 

28. Raiffeisen Polbank Branża bankowa Mazowieckie 

30. Benett People Pośrednictwo pracy Mazowieckie 

31. PayU Branża internetowa/IT Mazowieckie 

32. Concept Room Branża kreatywna Mazowieckie 

33. Mbank Branża bankowa Łódzkie 

34. Top Secret Branża odzieżowa Łódzkie 

35. Agros Nova 
Branża przetwórstwa owocowo-

warzywnego 
Łódzkie 

36. Toya Branża telekomunikacyjna Łódzkie 

37. Telma Group Branża PR Łódzkie 

38. HRP Perspective Branża doradcza/szkoleniowa Łódzkie 

39. Sky4Fly Branża turystyczna/reklamowa Łódzkie 

40. Formart Branża architektoniczna  Łódzkie 

41. Weksel  Branża rachunkowa/księgowa Łódzkie 

42. Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Branża szkoleniowa Łódzkie 

 Eksperci rynku pracy, przedstawiciele agencji zatrudnienia 

1. Lewiatan Organizacja pracodawców Mazowieckie 

2. Związek Rzemiosła Polskiego Organizacja pracodawców Mazowieckie 

3. Instytut Muzyki i Tańca Instytut naukowy Mazowieckie 

4. Instytut Wzornictwa Przemysłowego Instytut naukowy Mazowieckie 

5. Pracodawcy RP Organizacja pracodawców Mazowieckie 

6. Randstad Agencja zatrudnienia Mazowieckie 

7. Polskie Forum HR Zrzeszenie agencji zatrudnienia Mazowieckie 

8. Pracuj.pl Agencja zatrudnienia Mazowieckie 

9. Antal International Agencja zatrudnienia Mazowieckie 

10. Podlaski Klub Biznesu Organizacja pracodawców Podlaskie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zrealizowanych wywiadów IDI 
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5.4 Załącznik nr 4 - Dane na temat struktury próby badawczej badania CATI z 

pracodawcami 

Tabela 38. Struktura zrealizowanej próby badawczej badania CATI z pracodawcami (bez ważenia) 

Zmienna 
Zrealizowana 

próba (n) 
Udział w zrealizowanej 

próbie (%) 

Województwo 

Dolnośląskie 124 7,7% 

Kujawsko-pomorskie 109 6,8% 

Lubelskie 89 5,5% 

Lubuskie 73 4,5% 

Łódzkie 118 7,3% 

Małopolskie 121 7,5% 

Mazowieckie 123 7,7% 

Opolskie 71 4,4% 

Podkarpackie 91 5,7% 

Podlaskie 75 4,7% 

Pomorskie 115 7,2% 

Śląskie 121 7,5% 

Świętokrzyskie 60 3,7% 

Warmińsko-mazurskie 106 6,6% 

Wielkopolskie 121 7,5% 

Zachodniopomorskie 90 5,6% 

Ogółem 1607 100,0% 

Region 

Region północno-zachodni 284 17,7% 

Region północny 330 20,5% 

Region centralny 241 15,0% 

Region południowo-zachodni 195 12,1% 

Region południowy 242 15,1% 

Region wschodni 315 19,6% 

Ogółem 1607 100,0% 

Sekcja PKD 

Sekcja A - Rolnictwo 49 3,0% 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 173 10,8% 

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 4 0,2% 

Sekcja F – Budownictwo 210 13,1% 

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 473 29,4% 

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 101 6,3% 

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

48 3,0% 

Sekcja J - Informacja i komunikacja 27 1,7% 

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 51 3,2% 

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku 49 3,0% 

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 148 9,2% 

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 

34 2,1% 

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa 12 0,7% 

Sekcja P – Edukacja 25 1,6% 

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 69 4,3% 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 24 1,5% 

Sekcja S - Pozostała działalność usługowa 110 6,8% 

Ogółem 1607 100,0% 

Liczba zatrudnionych pracowników 

1-9 osób 965 60,0% 

10-49 osób 344 21,4% 
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50-249 osób 167 10,4% 

250-999 osób 112 7,0% 

1000 osób i więcej 19 1,2% 

Ogółem 1607 100% 

Wielkość miejscowości - siedziba pracodawcy 

Miasto powyżej 100 tys. 576 35,8% 

Miasto od 50 do 100 tys. 216 13,4% 

Miasto od 20 do 50 tys. 245 15,2% 

Miasto do 20 tys. 290 18,0% 

Wieś 280 17,4% 

Ogółem 1607 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z pracodawcami (n=1607) 
 
Tabela 39. Wagi statystyczne zastosowane w badaniu CATI z pracodawcami 

Rodzaj uczelni Wagi statystyczne 

Sekcja A - Rolnictwo 0,73656519 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 0,84226130 

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 1,35823723 

Sekcja F – Budownictwo 0,90781537 

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 0,90411148 

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 0,99865191 

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 1,05240783 

Sekcja J - Informacja i komunikacja 1,69566139 

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1,01340303 

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku 1,74808725 

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 0,98468822 

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 1,26465376 

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa 0,89439721 

Sekcja P – Edukacja 2,27672789 

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,20507001 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1,17223427 

Sekcja S - Pozostała działalność usługowa 0,90281441 
Źródło: Opracowanie własne 

5.5 Załącznik nr 5 - Dane na temat struktury próby badawczej badania CATI z 

przedstawicielami uczelni 

Tabela 40. Struktura zrealizowanej próby badania CATI z przedstawicielami uczelni wg typu 
uczelni i województwa 

Województwo 

Uczelnie publiczne Uczelnie niepubliczne 

Udział w 
populacji (%) 

Zrealizowana 
próba (n) 

Udział w 
próbie (%) 

Udział w 
populacji (%) 

Zrealizowana 
próba (n) 

Udział w 
próbie (%) 

Dolnośląskie 9,7% 7 10,0% 8,0% 2 6,7% 

Kujawsko-pomorskie 3,7% 3 4,3% 5,7% 2 6,7% 

Lubelskie 6,7% 5 7,1% 3,3% 1 3,3% 

Lubuskie 2,2% 2 2,9% 1,7% 1 3,3% 

Łódzkie 5,2% 4 5,7% 7,3% 2 6,7% 

Małopolskie 10,5% 6 8,6% 5,3% 2 6,7% 

Mazowieckie 14,9% 10 14,3% 26,7% 8 26,7% 

Opolskie 3,0% 2 2,9% 0,7% 0 0,0% 

Podkarpackie 5,2% 4 5,7% 3,0% 1 3,3% 

Podlaskie 3,7% 3 4,3% 4,3% 1 3,3% 

Pomorskie 6,7% 5 7,1% 6,0% 2 6,7% 

Śląskie 8,2% 6 8,6% 10,7% 3 10,0% 
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Świętokrzyskie 2,2% 1 1,4% 3,7% 1 3,3% 

Warmińsko - mazurskie 2,2% 2 2,9% 1,3% 0 0,0% 

Wielkopolskie 9,7% 7 10,0% 8,7% 3 10,0% 

Zachodniopomorskie 6,0% 3 4,3% 3,7% 1 3,3% 

Ogółem 100,0% 70 100,0% 100,0% 30 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dot. populacji) oraz wyników badania CATI z przedstawicielami uczelni 
(n=100) 

Dodatkowo w trosce o jak największą reprezentatywność badania oraz użyteczność analityczną 

wyników kontrolowana była również zmienna rodzaj uczelni (określona na podstawie rejestru 

instytucji szkolnictwa wyższego POL-on). W tabeli poniżej przedstawiona została struktura 

zrealizowanej próby wg rodzaju uczelni.  

Tabela 41. Struktura zrealizowanej próby badania CATI z przedstawicielami uczelni wg rodzaju 
uczelni  

Rodzaj uczelni 
Populacja uczelni 
publicznych94 (n) 

Zrealizowana 
próba (n) 

Udział zrealizowanej 
próby w populacji (%) 

Uniwersytet 19 12 63,2% 

Uczelnia artystyczna 19 8 42,1% 

Uczelnia służb państwowych 2 0 0,0% 

Uczelnia ekonomiczna 5 2 40,0% 

Uczelnia medyczna 10 5 50,0% 

Uczelnia morska 2 1 50,0% 

Uczelnia pedagogiczna 5 4 80,0% 

Uczelnia przyrodnicza/rolnicza 6 1 16,7% 

Uczelnia techniczna 18 9 50,0% 

Uczelnia teologiczna 1 0 0,0% 

Uczelnia wojskowa 5 2 40,0% 

Uczelnia wychowania fizycznego 6 2 33,3% 

Wyższa szkoła zawodowa 36 22 61,1% 

Uczelnia kościelna 7 2 28,6% 

Ogółem 141 70 49,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy POL-on (dot. populacji) oraz wyników badania CATI z przedstawicielami 
uczelni (n=100) 

5.6 Załącznik nr 6 - Dane na temat struktury próby badawczej badania CATI ze 

studentami 

Tabela 42. Struktura zrealizowanej próby badania CATI ze studentami (warstwy z próby 

badawczej) 

Warstwa 
Populacja - udział 

(%) 
Zrealizowana 

próba (n) 
Zrealizowana 

próba (%) 

Typ uczelni i forma kształcenia 

Uczelnia publiczna - studia stacjonarne 49,7% 298 49,7% 

Uczelnia publiczna - studia niestacjonarne 20,9% 126 21,0% 

Uczelnia niepubliczna - studia stacjonarne 5,0% 30 5,0% 

Uczelnia niepubliczna - studia niestacjonarne 24,4% 146 24,3% 

Ogółem 100% 600 100,0% 

Województwo 

Dolnośląskie 9,1% 54 9,0% 

Kujawsko-pomorskie 4,7% 28 4,7% 

Lubelskie 5,5% 33 5,5% 

Lubuskie 1,3% 8 1,3% 

                                                 
94 Na podstawie rejestru instytucji szkolnictwa wyższego (POL-on). 
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Łódzkie 6,7% 40 6,7% 

Małopolskie 12,0% 72 12,0% 

Mazowieckie 18,3% 110 18,3% 

Opolskie 2,1% 12 2,0% 

Podkarpackie 3,9% 23 3,8% 

Podlaskie 3,0% 18 3,0% 

Pomorskie 5,9% 36 6,0% 

Śląskie 9,3% 56 9,3% 

Świętokrzyskie 2,7% 16 2,7% 

Warmińsko - mazurskie 2,6% 15 2,5% 

Wielkopolskie 9,5% 57 9,5% 

Zachodniopomorskie 3,7% 22 3,7% 

Ogółem 100,0% 600 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dot. populacji) oraz wyników badania CATI ze studentami (n=600) 

Tabela 43. Struktura zrealizowanej próby badania CATI ze studentami  

Zmienna 
Zrealizowana 

próba (n) 
Udział w zrealizowanej 

próbie (%) 

Forma studiów 

Studia dzienne 329 54,8% 

Studia wieczorowe 7 1,2% 

Studia zaoczne 264 44,0% 

Ogółem 600 100,0% 

Forma kształcenia 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 340 56,7% 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) 233 38,8% 

Jednolite studia magisterskie 27 4,5% 

Ogółem 600 100,0% 

Rok studiów 

I rok 93 15,5% 

II rok 135 22,5% 

III rok 153 25,5% 

IV rok 123 20,5% 

V rok i więcej 96 16,0% 

Ogółem 600 100% 

Typ ukończonej uczelni publicznej95 

Uniwersytet 112 26,4% 

Uczelnia artystyczna 5 1,2% 

Uczelnia ekonomiczna 31 7,3% 

Uczelnia medyczna 18 4,2% 

Uczelnia morska 10 2,4% 

Uczelnia pedagogiczna 10 2,4% 

Uczelnia przyrodnicza/rolnicza 15 3,5% 

Uczelnia techniczna 209 49,3% 

Uczelnia wojskowa 3 0,7% 

Uczelnia wychowania fizycznego 4 0,9% 

Wyższa szkoła zawodowa 4 0,9% 

Inna 3 0,7% 

Ogółem 424 100% 

Obszar wiedzy (kształcenia) studiów 

Obszar nauk humanistycznych 23 3,8% 

Obszar nauk społecznych 182 30,3% 

                                                 
95 Na podstawie rejestru instytucji szkolnictwa wyższego (POL-on).  



 

133 | S t r o n a  
 

Obszar nauk ścisłych 31 5,2% 

Obszar nauk przyrodniczych 32 5,3% 

Obszar nauk technicznych 287 47,8% 

Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 3 0,5% 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 
fizycznej 

33 5,5% 

Obszar sztuki 6 1,0% 

Inny 1 0,2% 

Brak odpowiedzi 2 0,3% 

Ogółem 600 100,0% 

Płeć 

Mężczyzna 291 48,5% 

Kobieta 309 51,5% 

Ogółem 600 100% 

5.7 Załącznik nr 7 - Dane na temat struktury próby badawczej badania CAWI z 

absolwentami szkół wyższych 

Tabela 44. Struktura zrealizowanej próby badania CAWI z absolwentami 

Zmienna 
Zrealizowana 

próba (n) 
Udział w zrealizowanej 

próbie (%) 

Województwo (siedziba uczelni ukończonej przez absolwenta) 

Dolnośląskie 456 14,6% 

Kujawsko-pomorskie 114 3,6% 

Lubelskie 173 5,5% 

Lubuskie 86 2,8% 

Łódzkie 123 3,9% 

Małopolskie 383 12,3% 

Mazowieckie 454 14,5% 

Opolskie 34 1,1% 

Podkarpackie 266 8,5% 

Podlaskie 101 3,2% 

Pomorskie 78 2,5% 

Śląskie 331 10,6% 

Świętokrzyskie 46 1,5% 

Warmińsko-mazurskie 40 1,3% 

Wielkopolskie 353 11,3% 

Zachodniopomorskie 83 2,7% 

Poza granicami kraju 4 0,1% 

Brak odpowiedzi 1 0,0% 

Ogółem 3126 100,0% 

Region kraju - NUTS 1 (siedziba uczelni ukończonej przez absolwenta) 

Region północno-zachodni 522 16,7% 

Region północny 232 7,4% 

Region wschodni 586 18,8% 

Region południowy 714 22,9% 

Region południowo - zachodni 490 15,7% 

Region centralny 577 18,5% 

Ogółem 3121 100,0% 

Forma kształcenia ukończonych studiów 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 564 18,0% 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) 1609 51,5% 

Jednolite studia magisterskie 899 28,8% 

Brak odpowiedzi 54 1,7% 

Ogółem 3126 100% 

Forma ukończonych studiów 
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Dzienne 2419 77,4% 

Wieczorowe 26 0,8% 

Zaoczne 662 21,2% 

Brak odpowiedzi 19 0,6% 

Ogółem 3126 100% 

Typ ukończonej uczelni publicznej96 

Uniwersytet 1037 39,5% 

Uczelnia artystyczna 11 0,4% 

Uczelnia ekonomiczna 171 6,5% 

Uczelnia medyczna 121 4,6% 

Uczelnia morska 10 0,4% 

Uczelnia pedagogiczna 83 3,2% 

Uczelnia przyrodnicza/rolnicza 106 4,0% 

Uczelnia służb państwowych 2 0,1% 

Uczelnia techniczna 869 33,1% 

Uczelnia teologiczna 3 0,1% 

Uczelnia wojskowa 5 0,2% 

Uczelnia wychowania fizycznego 39 1,5% 

Wyższa szkoła zawodowa 134 5,1% 

Inny typ uczelni 34 1,3% 

Brak odpowiedzi 1 0,0% 

Ogółem 2626 100% 

Obszar wiedzy (kształcenia) ukończonych studiów97  

Obszar nauk humanistycznych 631 20,2% 

Obszar nauk społecznych 865 27,7% 

Obszar nauk ścisłych 614 19,6% 

Obszar nauk przyrodniczych 334 10,7% 

Obszar nauk technicznych 834 26,7% 

Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 60 1,9% 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 
fizycznej 

257 8,2% 

Obszar sztuki 42 1,3% 

Brak odpowiedzi 17 0,5% 

Ogółem 3126 100,0% 

Czas od zakończenia studiów (obrony pracy dyplomowej) 

Do roku 1010 32,3% 

Od roku do dwóch lat 702 22,5% 

Od dwóch do trzech lat 418 13,4% 

Od trzech do czterech lat 329 10,5% 

Od czterech do pięciu lat 327 10,5% 

Powyżej pięciu lat 330 10,6% 

Brak odpowiedzi 10 0,3 

Ogółem 3126 100% 

Płeć 

Mężczyzna 1061 33,9% 

Kobieta 2065 66,1% 

Ogółem 3126 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z absolwentami (n=3126) 

                                                 
96 Na podstawie rejestru instytucji szkolnictwa wyższego (POL-on).  
97 Możliwość wyboru wielu odpowiedzi dla absolwentów, którzy ukończyli więcej niż jeden kierunek studiów.  
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5.8 Załącznik nr 8 - Lista podmiotów, których przedstawiciele uczestniczyli w 

badaniach FGI 

Tabela 45. Lista zrealizowanych FGI 

L.p. Nazwa podmiotu Typ Województwo 

FGI Warszawa 

1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Uczelnia Mazowieckie 

2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uczelnia Mazowieckie 

3. Politechnika Warszawska (2) Uczelnia Mazowieckie 

4. Urząd Pracy w Warszawie Ekspert ds. rynku pracy Mazowieckie 

5. 
Wojewódzki Urząd Pracy – Obserwatorium Rynku 

Pracy 
Ekspert ds. rynku pracy Mazowieckie 

FGI Katowice 

1. Politechnika Śląska Uczelnia Śląskie 

2. 
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha 

Korfantego w Katowicach 
Uczelnia Śląskie 

3. 
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego 

Ziętka w Katowicach 
Uczelnia Śląskie 

4. WUP Katowice, Obserwatorium Rynku Pracy Ekspert ds. rynku pracy Śląskie 

5. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Ekspert ds. rynku pracy Śląskie 

FGI Białystok 

1. Uniwersytet w Białymstoku Uczelnia Podlaskie 

2. Wyższa Szkoła Ekonomiczna Uczelnia Podlaskie 

3. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Uczelnia Podlaskie 

4. SaMASZ Sp. z o.o. Pracodawca Podlaskie 

5. Kemos Sp. z o.o. Pracodawca Podlaskie 

6. WUP Białystok Ekspert ds. rynku pracy Podlaskie 

7. Obserwatorium Rynku Pracy Ekspert ds. rynku pracy Podlaskie 

FGI Lublin 

1. Politechnika Lubelska Uczelnia Lubelskie 

2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uczelnia Lubelskie 

3. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Uczelnia Lubelskie 

4. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uczelnia Lubelskie 

5. Uniwersytet Medyczny Uczelnia Lubelskie 

6. WUP Lublin – Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy Ekspert ds. rynku pracy Lubelskie 

7. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Ekspert ds. rynku pracy Lubelskie 

FGI Kielce 

1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Uczelnia Świętokrzyskie 

2. 
Wyższa Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk 

Społecznych w Kielcach 
Uczelnia Świętokrzyskie 

3. Ekoinnowator Sp. z o. o. Pracodawca Świętokrzyskie 

4. Grono Targowe Kielce Organizacja pracodawców Świętokrzyskie 

5. 
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii 
Pracodawca Świętokrzyskie 

FGI Poznań 

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uczelnia Wielkopolskie 

2. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego Uczelnia Wielkopolskie 

3. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Uczelnia Wielkopolskie 

4. PUP Poznań Ekspert ds. rynku pracy Wielkopolskie 

5. Wielkopolski Związek Pracodawców Organizacja pracodawców Wielkopolskie 

FGI Kraków 

1. Uniwersytet Jagielloński Uczelnia Małopolskie 
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2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uczelnia Małopolskie 

3. 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie 
Uczelnia Małopolskie 

4. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Uczelnia Małopolskie 

5. Polinvest Sp. z o.o. Pracodawca Małopolskie 

6. 
WUP, Centrum Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej 
Ekspert ds. rynku pracy Małopolskie 

7. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Ekspert ds. rynku pracy Małopolskie 

8. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Ekspert ds. rynku pracy Małopolskie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania 

5.9 Załącznik nr 9 - Sprawozdania ze zrealizowanych studiów przypadku 

I. Informacje podstawowe 

Nazwa uczelni Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Typ uczelni Uczelnia publiczna 

Kraj/region Warszawa 

Liczba studentów w roku 2013/2014 Obecnie na uczelni kształci się ponad 16 000 studentów, w tym 

6000 na studiach stacjonarnych. Oprócz tego na uczelni kształci 

ponad 5000 osób w ramach studiów podyplomowych oraz ponad 

1 400 słuchaczy na studiach doktoranckich. 

Oferta kształcenia (kierunki) w roku 2013/2014 SGH jest uczelnią bezwydziałową. W ramach studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone są studia 

dwustopniowe. Pierwszym stopniem są sześciosemestralne 

Studium Licencjackie prowadzące do uzyskania tytułu 

zawodowego licencjata. Posiadacze tytułu licencjata mogą 

przystąpić do rekrutacji i rozpocząć czterosemestralne Studium 

Magisterskie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego 

magistra. 

Do 2005 istniał inny podział: na Studium Podstawowe (3 

semestry) dające ogólne podstawy wiedzy ekonomicznej oraz 

Studium Dyplomowe (7 semestrów), w którym można było 

uzyskać dyplom licencjata lub magistra. 

Dla uzyskania dyplomu (a także dla zaliczenia semestrów) 

konieczne jest zdobycie wymaganego minimum punktowego. 

Poszczególne przedmioty podzielone są na obowiązkowe dla 

poszczególnych kierunków, fakultatywne dla tychże kierunków, 

przedmioty dodatkowe, dzięki którym rozwijać można wiedzę 

niepowiązaną z konkretnymi kierunkami oraz przedmioty 

wykształcenia wspólnego dla wszystkich ekonomistów. 

Poszczególne kierunki mogą mieć różne minima punktowe dla 

każdego z tych rodzajów przedmiotów. 

Aby móc uzyskać tytuł licencjata, należy zrealizować program 

jednego z kierunków (lub kilku z nich): 

 ekonomia 

 europeistyka 

 finanse i rachunkowość 

 gospodarka przestrzenna 

 metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne 

 międzynarodowe stosunki gospodarcze 

 polityka społeczna 



 

137 | S t r o n a  
 

 stosunki międzynarodowe 

 zarządzanie 

Również z nich wszystkich otrzymać można tytuł magistra, ale 

wcześniej należy uzyskać tytuł licencjata i przystąpić do rekrutacji 

na studia drugiego stopnia. 

Ponadto uczelnia oferuje studia MBA i liczne kursy podyplomowe 

m.in. z zakresu administracji, rachunkowości czy zarządzania. 

II. Charakterystyka uczelni 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH, w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS) – 

najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. 

Jej siedziba mieści się na warszawskim Mokotowie, przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra 

Pole Mokotowskie. 

Szkoła istnieje nieprzerwanie od 1906 i rocznie wydaje ponad 2,5 tys. dyplomów ukończenia studiów wyższych. 

Szacuje się, że od początku istnienia, uczelnia wykształciła ponad 70 000 absolwentów wszystkich typów studiów 

(stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych). 

Uczelnia zajmuje wysokie pozycje w rankingach. 

III. Charakterystyka regionalnego/ lokalnego rynku pracy, specyfika regionalna/ lokalna 

Rynek pracy jest chłonny jeśli chodzi o absolwentów SGH. Pracodawcy cenią absolwentów jako pracowników. 

IV. Charakterystyka działań prowadzonych przez uczelnię w celu dostosowania oferty do potrzeb rynku 

pracy  

Działania podejmowane w ramach działu współpracy z otoczeniem (dawniej biuro karier): 

 Nie tylko wymiana ofert, choć to też jest realizowane 

 Szkolenia z umiejętności miękkich, jak i z procesu rekrutacji 

 Doradztwo, w tym możliwość skorzystania z testów psychologicznych 

 SGH współpracuje z największymi pracodawcami w Polsce 

 Rada Konsultacyjna Partnerów Korporacyjnych SGH (RKPK SGH). Do zadań Rady należy doradzanie 

Rektorowi SGH w sprawach strategicznych kierunków rozwoju SGH, wzmacniania pozycji uczelni na 

międzynarodowym rynku edukacyjnym oraz budowa sieci współpracy naukowo-badawczej SGH z biznesem. 

Rada pomaga w dopasowaniu oferty SGH do potrzeb pracodawców. 

 Klub Partnerów SGH - wspólna inicjatywa polskich jak i międzynarodowych przedsiębiorstw, 

współpracujących z SGH na wielu płaszczyznach, w tym m.in. w zakresie sponsoringu wyposażenia uczelni.  

 

Inne działania: 

 Jako że SGH jest uczelnią bezwydziałową, ofertuje to studentom większe możliwości wyboru 

 Część zajęć jest prowadzona przez praktyków – jak wynika z rozmów z pracownikami SGH – to się cieszy 

dużym zainteresowaniem, często po zajęciach wykładowcy- przedstawiciele pracodawców proponują 

studentom pracę/staże 

 Studenci otrzymuję doradztwo zawodowe także w trakcie innych zajęć typu psychologia pracy, zarządzanie 

zespołem. 

 Na uczelni na wysokim poziomie nauczane są jez. obce 

 Na uczelni uczą wykładowcy – praktycy – tzw. partnerzy korporacyjni SGH. Studenci mają możliwość 

uczestnictwa w seminariach, warsztatach, jak również programach edukacyjnych oraz wykładach 

współtworzonych poprzez przedsiębiorstwa wraz z wykładowcami z SGH. 

 Sami studenci na uczelni są aktywni o czym świadczy duża liczba kół naukowych, organizacji studenckich 

 Klub absolwentów SGH – jak wynika z wywiadu - pozwala na utrzymanie kontaktu z dawniejszymi 

absolwentami, pokazanie osiągnięć, bardzo często absolwent wspiera osoby wchodzące na rynek pracy 

 Ułatwienia dla łączenia pracy z nauką – indywidualnie ustalane plany zajęć. 

 Ogłoszenia o praktykach kierowane są już do I roku – by od samego początku studiów, studenci mieli 

kontakt z rynkiem pracy. 
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V. Czynniki sprzyjające/ograniczające prowadzenie działań dostosowujących ofertę kształcenia do 

potrzeb rynku pracy  

Czynnikiem niezwykle sprzyjającym jest duży prestiż uczelni w oczach pracodawców – dzięki temu pracodawcy 

chętnie zatrudniają absolwentów SGH oraz włączają się w działania uczelni. 

Kolejnym sprzyjającym czynnikiem jest to, że na SGH trafiają najlepsi studenci, który już na wejściu posiadają dość 

wysokie kompetencje. Zgłaszanie się licznych uczniów spośród których można wyselekcjonować jedynie najlepszych 

na SGH wiąże się z prestiżem uczelni.  

Uczelnia oferuje kompetencje oczekiwane na rynku pracy – nacisk kładziony jest zarówno na wiedzę, jak i rozwój 

kompetencji społecznych. 

VI. Cechy wyróżniające dobrą praktykę  

 Bezrobocie wśród absolwentów praktycznie nie występuje – jak wynika z badań losów absolwentów SGH na 

3 miesiące od ukończenia uczelni wszyscy mają prace, w tym większość kontynuuję pracować w miejscu, w 

którym zaczęli już pracować w trakcie studiów. 

 Absolwenci SGH otrzymują średnio najwyższe zarobki w Polsce. – przykładowo w roku 2013 absolwenci 

SGH zarabiali najwięcej spośród badanych absolwentów uczelni w Polsce. Wyniki dotyczą zarobków 

osiąganych w pierwszej pracy (staż pracy nieprzekraczający 1 roku). Mediana całkowitego wynagrodzenia 

brutto w przypadku absolwentów SGH wyniosła 4200 zł.98 

VII. Możliwość upowszechnienia dobrej praktyki, rekomendacje 

Większość działań stosowanych na SGH można wdrażać na innych uczelniach, z tym zastrzeżeniem że uczelnie o 

mniejszej renomie będą prawdopodobnie miały większe problemy z zaangażowaniem pracodawców w swoje 

działania, inaczej niż SGH, który ma wręcz możliwość dokonywania selekcji spośród zgłaszających się na uczelnie 

pracodawców. Z działań łatwiejszych do upowszechnienia można zarekomendować angażowanie większej liczby 

wykładowców-praktyków, wplatanie elementów doradztwa w programy innych zajęć, oferowanie ułatwień dla 

łączenia pracy z nauką – poprzez możliwość indywidualnego ustalania planów zajęć. 

 
 

I. Informacje podstawowe 

Nazwa uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 

Typ uczelni Wyższa Szkoła Zawodowa 

Kraj/region Polska / województwo: lubuskie / powiat: zielonogórski / gmina: 

Sulechów (gmina miejsko-wiejska) 

Liczba studentów w roku 2013/2014 Studia I stopnia: 477 (stacjonarne), 474 (niestacjonarne) 

Studenci I roku: 166 (stacjonarne), 127 (niestacjonarne) 

Oferta kształcenia (kierunki) w roku 2013/2014 PWSZ prowadzi kształcenie na pięciu kierunkach, w tym na trzech 

inżynierskich (energetyka, ogrodnictwo, technologia żywności i 

żywienie człowieka), dwóch licencjackich (administracja, 

turystyka i rekreacja) oraz 12 specjalnościach.  

II. Charakterystyka uczelni 

Uczelnia została utworzona w dniu 1 września 1998 r. Zaistniała wówczas pod nazwą Wyższa Szkoła Zawodowa 

Administracji Publicznej i prowadziła studia na jednym kierunku: administracja publiczna. W następnych latach 

uczelnia otwierała kolejne kierunki, czego rezultatem w 2001 roku była zmiana jej nazwy na Państwową Wyższą 

Szkołę Zawodową w Sulechowie. 

Aktualnie PWSZ prowadzi kształcenie w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  

 

                                                 
98 http://media.sgh.waw.pl/pl/Strony/news.aspx?NewsID=04e2ac6e-8778-46b4-a485-1e9284b63d9d&ListID=20124e53-e3b9-
4a3e-aa94-aa77660286e7 
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Kierunek 

Czas trwania studiów Studia pierwszego 

stopnia Stacjonarne Niestacjonarne  

Administracja 3 lata 3 lata licencjackie 

Turystyka i rekreacja 3 lata 3 lata licencjackie 

Ogrodnictwo 3,5 roku 3,5 roku inżynierskie 

Technologia żywności  

i żywienie człowieka 
3,5 roku 3,5 roku inżynierskie 

Energetyka 3,5 roku 3,5lata inżynierskie 

Zajęcia prowadzi 135 nauczycieli akademickich, m.in.: 11 profesorów i 72 doktorów (w tym 17 doktorów 

habilitowanych).  

Uczelnia utrzymuje stałą współpracę z przedsiębiorstwami, samorządami, instytucjami branżowymi oraz partnerami 

zagranicznymi z 4 państw, prowadząc wymianę studentów, realizując projekty oraz organizując konferencje 

naukowe. 

Szkoła prowadzi także studia podyplomowe, których oferta obejmuje: energooszczędność i audyt energetyczny 

obiektów budowlanych, studium podyplomowe gospodarowanie nieruchomościami, podyplomowe studium 

administracji publicznej, studium turystyki i rekreacji dla nauczycieli, studia podyplomowe turystyki wiejskiej i 

agroturystyki, lider społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy, systemy CAD w zastosowaniu inżynierskim, 

technologie informacyjne. 

 

PWSZ w Sulechowie wzięła udział w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, 

organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Eksperci reprezentujący środowisko 

akademickie oceniali ponad 90 uczelni, które poddały się dobrowolnie tej certyfikacji. Oceniano m.in. aktywność szkół 

wyższych w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakość edukacji praktycznej studentów oraz 

elastyczność uczelni wobec tendencji na rynku pracy. Certyfikaty „Uczelnia Liderów 2013” otrzymało tylko 49 uczelni, 

w tym m. in. tak znane uczelnie jak Politechnika Gdańska, Uniwersytet MCS w Lublinie, Uniwersytet Łódzki czy 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Pierwszy raz w tym roku zostały przyznane nagrody specjalne w postaci 

srebrnych certyfikatów i statuetek 26 uczelniom, które zdobyły po raz trzeci tytuł "Uczelnia Liderów”. PWSZ w 

Sulechowie, jako jedna z trzech PWSZ, została nagrodzona srebrnym certyfikatem, otrzymując w ten sposób prawo do 

stałego używania tytułu "Uczelnia Liderów". Oprócz tego tytułu Sulechowską Uczelnię wyróżniono w tym roku po raz 

drugi dodatkową nagrodą "Primus" za to, że w procedurze konkursowej uzyskała maksymalną liczbę punktów 

rankingowych. Wyróżnienie "Primus" otrzymało jedynie 14 uczelni. 

III. Charakterystyka regionalnego/ lokalnego rynku pracy, specyfika regionalna/ lokalna 

Lokalny rynek pracy w regionie zaczął być kształtowany na przełomie XVII i XVIII wieku. W czasie tym w gminie 

doszło do dynamicznego rozwoju nowych form organizacji produkcji w postaci licznych manufaktur sukienniczych i 

wełnianych. 

Na drugą połowę XIX wieku przypadł dalszy rozwój miasta Sulechów. Powstały nowe zakłady mechaniczne i 

elektromechaniczne a liczba mieszkańców wzrosła do 8000. 

W chwili obecnej gminę zamieszkuje ponad 26 700 mieszkańców (113 mieszkańców na 1 km2).  

Gmina Sulechów położona jest w południowo wschodniej części województwa lubuskiego, 20 kilometrów na 

północny wschód od Zielonej Góry i ok. 80 km od granicy niemieckiej. Od północy graniczy z gminami: Skąpe, 

Świebodzin, Szczaniec, od zachodu z gminą Czerwieńsk, od południa z gminą Zielona Góra i od strony wschodniej z 

gminami: Babimost, Trzebiechów i Kargowa. Od południa naturalną granicą gminy jest rzeka Odra.  

Liczba osób pracujących na 1000 ludności systematycznie maleje (w 2010 r. było to 206 mieszkańców, rok później 

199, a w 2012 już tylko 186 mieszkańców). Wzrasta również liczba osób bezrobotnych (zarejestrowanych) z 1123 w 

2010 r. do 1462 w 2012 r. 

Co czwarta osoba bezrobotna w powiecie zielonogórskim była mieszkańcem gminy Sulechów. Prawie 60% stanowiły 

kobiety. 

Gmina jest dobrze skomunikowana. Ważniejsze połączenia drogowe to: 

 DK nr 3 (Świnoujście-Jakuszyce), 
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 DK nr 32 (od drogi nr 3 relacji Sulechów-Poznań) 

 DW nr 278, 277, 276, 304. 

Gmina posiada także bezpośrednie połączenia kolejowe z miastami: Zielona Góra, Poznań, Warszawa, Lublin, 

Gdańsk. 

Najbliższe lotniska: 

 Port Lotniczy Zielona Góra - lotnisko cywilne Babimost (15 km) 

 Poznań "Ławica" (100 km), 

 Berlin (200 km), 

 Lotnisko sportowe w Przylepie (24 km). 

 

Tendencje demograficzne są niekorzystne dla gminy Sulechów, ponieważ wskazują na proces starzenia się 

społeczeństwa. 

W ostatnich latach w sektorze prywatnym pracowało blisko ⅔ ogółu pracujących w gminie Sulechów. Najwięcej osób 

pracowało w przedsiębiorstwach usługowych – ponad 2,6 tys., co stanowi ponad połowę osób pracujących w gminie. 

Podmioty z sektora budownictwa i przemysłu zapewniły zatrudnienie dla 47% mieszkańców gminy Sulechów. 

Ponadto według przeprowadzonych w 2006 r. przez GUS badań przepływów ludności związanych z zatrudnieniem 

(dojazdy do pracy)99 liczba osób wyjeżdżających do pracy z gminy Sulechów wynosiła 2,7 tys. osób. Znaczący udział 

stanowili wyjeżdżający do pracy w Zielonej Górze. Z kolei liczba osób przyjeżdżających do pracy w Sulechowie 

wyniosła nieco ponad 2 tys. osób. Znaczny udział przyjeżdżających do pracy do wiejskiej części gminy Sulechów 

stanowili mieszkańcy Zielonej Góry100. 

W Cigacicach na terenie gminy Sulechów swoją siedzibę ma największa firma powiatu zielonogórskiego, Rockwool 

Polska Sp. z o.o., zajmująca się produkcją i sprzedażą materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej. Firma zapewnia 

zatrudnienie dla ok. 500 osób. W gronie największych firm znajdujących się na terenie gminy Sulechów znajdują się 

także: DBW Polska Sp. z o.o. zajmująca się przetwarzaniem wełny mineralnej, włókna odpornego na działanie wyso-

kich temperatur, odpornego termicznie i akustycznie, P. W. Roltex Sp. z o.o. zajmująca się obróbką blach i rur, Fabryka 

Nici Amanda Sp. z o.o., producent makaronów i kasz PPH SULMA Sp. z o.o., PPHU KAMEX – producent olejów 

spożywczych i mączek, przedsiębiorstwo budowlane „Peberol” Sp. z o.o. 

Zaobserwowanym problemem gminy jest niedostateczna liczba miejsc pracy w gminie związana z niewystarczającą 

liczbą średnich i dużych przedsiębiorstw. Większość mieszkańców szuka zatrudnienia poza gminą.  

W miejscu tym należy nadmienić, iż do gmin partnerskich należy gmina: Rushmoor - Wielka Brytania. Głównymi 

miejscowościami dystryktu są: Aldershot położone około 60 km na południowy zachód od Londynu. Populacja: 58 

170 mieszkańców, aglomeracja Aldershot w skład której wchodzą m.in. Camberley, Farnborough oraz Farnham 

liczy 243 344 mieszkańców. W Farnborough znajduje się tu Ośrodek badań lotniczych. To właśnie m.in. dzięki tym 

kontaktom udaje się PWSZ w ramach jednego z projektów szkolić kadry dla portu lotniczego w Babimoście. 

Warto również nadmienić, iż gmina Sulechów podpisała umowę partnerską z Fürstenwalde. Tym samym umowa 

ułatwiła obu miastom możliwość aplikowania do środków euroregionalnych - polskiej stronie w Euroregionie 

„Sprewa- Nysa- Bóbr” i niemieckiej w „Pro Europa Viadrina”. Działania te powinny sprzyjać rozwojowi społeczno – 

gospodarczemu w regionie (a tym samym pozytywnie oddziaływać na rynek pracy). 

IV. Charakterystyka działań prowadzonych przez uczelnię w celu dostosowania oferty do potrzeb rynku 

pracy  

 Uczelnia realizuje liczne projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych (w tym pochodzących z UE): 

W ramach ZPORR w latach 2005–2009 uczelnia zrealizowała 6 projektów unijnych. 

Z funduszy EFS zrealizowano cztery projekty: Biblioteka Przedsiębiorcy przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 

                                                 
99 Badane były przepływy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy według stanu w dniu 31 XII 2006. W badaniu za 
dojeżdżającego do pracy uważa się osobę spełniającą następujący warunek: gmina zamieszkania różna od gminy miejsca pracy oraz 
podwyższone koszty uzyskania przychodu z tytułu dojazdów do pracy. Z uwagi na metodykę badania oraz jego eksperymentalny 
charakter wartości liczbowe należy traktować jako szacunkowe. 

100 Na podstawie publikacji Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, 
Główny Urząd Statystyczny. 
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Sulechowie, Centrum doradztwa prawno-finansowego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, 

Stypendia doktoranckie – program stypendialny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie oraz Dotacje na 

projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim.  

W ramach Interreg IIIA uczelnia zrealizowała projekt pt. Innowacyjna, multimedialna platforma edukacyjna 

wspomagająca proces nauczania w PWSZ Sulechów w zakresie zrównoważonej i racjonalnej gospodarki energią 

elektryczną.  

Od 2009 roku rozpoczęła się realizacja dwóch projektów inwestycyjnych na przedsięwzięcia dofinansowywane z 

Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pod koniec 2011 r. zrealizowano projekt pt. Hala laboratoryjna 

energooszczędna-ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii. To unikalny na skalę kraju ośrodek 

naukowo-badawczy. Oprzyrządowanie laboratorium pozwala na równoległą pracę różnych źródeł energii 

odnawialnej (pomp, kolektorów, wiatraków) i określenie ich parametrów pracy w warunkach geograficznych i 

klimatycznych województwa lubuskiego. Jest przeznaczony dla przedsiębiorców, osób planujących rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, samorządowców oraz absolwentów sulechowskiej uczelni. Wyposażenie obiektu 

umożliwia prowadzenie wielu badań z zakresu pozyskiwania energii odnawialnej z różnych źródeł. Centrum 

wspomaga wdrażanie nowoczesnych technologii do MŚP wytwarzających urządzenia i aplikujących OZE oraz 

przygotować kompetentną kadrę inżynierską dla przedsiębiorstw projektujących, wytwarzających, wdrażających 

oraz serwisujących urządzenia OZE. 

W trakcie realizacji jest także projekt Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. Inwestycja 

składa się z dwóch etapów. To pierwszy taki ośrodek w województwie lubuskim oraz w Polsce zachodniej i dość 

unikatowy nawet na skalę kraju. Jego stworzenie ma na celu zwiększenie konkurencyjności lubuskich firm na 

poziomie ogólnopolskim oraz europejskim, przez ich dostęp do najnowszych osiągnięć nauki. W Polsce, ale i na całym 

świecie dostęp do najnowszych technologii oraz bazy naukowej z zakresu zaawansowanej analityki zarezerwowany 

jest dla największych koncernów, ze względu na posiadane środki, wchodzące na ogół w skład międzynarodowego 

kapitału. Jednak najistotniejszą rolę w rozwoju gospodarki i wzroście poziomu zamożności społeczeństwa ma sektor 

małych i średnich przedsiębiorstw, w większości nie posiadający możliwości finansowych tworzenia własnych 

centrów badawczo-rozwojowych oraz finansowania badań, czy zakupu najnowszych technologii. 

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku dzięki infrastrukturze badawczo naukowej 

umożliwi dostęp do specjalistycznych laboratoriów, nowoczesnych technologii oraz wyników badań, co będzie 

istotnym wsparciem dla przemysłu, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wzbogaci to zdecydowanie 

posiadaną bazę praktycznej nauki zawodu. Nowoczesne linie technologiczne stwarzają możliwości nabycia 

określonych umiejętności praktycznych przez studentów i osoby zainteresowane. Oferta współpracy stworzona 

możliwościami badawczymi Ośrodka, skierowana jest do aktywnych przedsiębiorców, osób planujących rozpoczęcie 

działalności gospodarczej oraz studentów i absolwentów PWSZ w ramach tworzenia spółek typu spin-off i spin-out. 

Baza laboratoryjna umożliwia prowadzenie prac badawczych pod konkretne potrzeby przemysłu spożywczego. 

Będzie to miejsce prowadzenia analiz na wszystkich etapach procesu technologicznego i stadiach powstawania 

żywności. Ośrodek pozwoli na realizację praktycznych prac dyplomowych realizowanych na potrzeby przemysłu 

spożywczego oraz nauki zawodu.  

Nowoczesne wyposażanie Szkółki Roślin Ozdobnych z kontrolą klimatu w obiektach szklarniowych i tunelach, 

systemem nawadniania i fertygacji pozwoli na prowadzenie prac badawczych w zakresie ogrodnictwa oraz 

praktyczną naukę zawodu.  

Własna winnica i winiarnia będzie wspierać producentów wina podejmujących wysiłki odrodzenia tradycji produkcji 

wina w rejonie lubuskim. Cele Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych: 

- poszukiwania nowych produktów 

- modyfikacja istniejących produktów 

- doskonalenie jakości wytwarzanych już produktów 

- stworzenie usługowej jednostki badawczej dla małych i średnich przedsiębiorstw 

- wspieranie przedsiębiorców w rozwiązywaniu powstających w produkcji problemów 

- podnoszenia poziomu produkcji poprzez wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz nowych technologii 

Uczelnia realizuje projekt KIERUNEK ZAMAWIANY – ENERGETYKA. Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2012 r. 

– 31.12.2015 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunku energetyka poprzez wzrost 

atrakcyjności studiów oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej.  

Uczelnia realizuje projekt: Przygotowanie Personelu Obsługi Naziemnej I Utrzymania Ruchu W Porcie Lotniczym 

Zielona Góra W Babimoście. Działania realizowane w ramach Projektu „Przygotowanie personelu obsługi naziemnej i 
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utrzymania ruchu w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście” są finansowane przez Europejski Fundusz 

Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

Działanie 6.1 – „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 

6.1.1 – „Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Celem Projektu jest 

podniesienie kwalifikacji i umiejętności 120 osób pozostających bez zatrudnienia z terenu województwa lubuskiego, 

które do dnia 14 stycznia 2013 roku nie ukończyły 25 roku życia. W ramach projektu realizowane są szkolenia. 

 Uczelnia dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną oraz socjalną.  

W ostatnim czasie wybudowano kolejne obiekty sportowe i rekreacyjne: boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe i 

ujeżdżalnię. W rankingu szkół101 PWSZ zajął 13 miejsce wśród wszystkich szkół zawodowych w Polsce. W Tym drugie 

miejsce pod względem kryterium „warunki studiowania” (w ramach którego oceniano m.in. kryteria takie jak: 

Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych, powierzchnia na studenta, Własna baza dydaktyczna, 

Zbiory elektroniczne, Zbiory drukowane, Warunki korzystania z biblioteki, Możliwość rozwijania zainteresowań 

naukowych, Osiągnięcia sportowe). 

 Uczelnia posiada podpisane liczne umowy o współpracę / porozumienia 

Takie porozumienia o współpracy podpisane są m.in. z dyrekcją szkół w województwie lubuskim i 

zachodniopomorskim. Współpraca obejmuje między innymi organizację praktyk i zajęć praktycznych dla uczniów ora 

z konferencje i szkolenia dla nauczycieli z przedmiotów zawodowych.  

Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku, objął patronatem klasy o pokrewnych profilach kształcenia w 

różnych zespołach szkół (m.in. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie). 

Podpisane porozumienia przynoszą już pierwsze rezultaty.  

W ramach współpracy uczniowie z tych szkół odbywają praktykę zawodową na terenie IZiIR w Kalsku. 

Uczelnia współpracuje z uczelniami i firmami zagranicznymi w zakresie badań 

• BTU Cottbus (Niemcy) i Uniwersytet w Kalmar (Szwecja)  

• E-on edis (Niemcy) i Euronom AB (Szwecja) 

Uczelnia współpracuje także a z samorządami. Efektem tej współpracy była m.in. budowa 35 ha winnicy (PWSZ w 

Sulechowie) przy współpracy z Urzędem Marszałkowski i winiarzami lubuskimi. 

Uczelnia współpracuje z klastrami, takimi jak Świebodziński Klaster Turystyczny, Klaster Turystyczny w Kargowej, 

Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej, czy Klaster Przedsiębiorczości w 

Świebodzinie. 

 Współpraca uczelni z przemysłem 

Uczelnia ma podpisane umowy z różnymi przedsiębiorcami w regionie. Umowy te są podpisane m. in. w zakresie 

realizacji kształcenia studentów o profilu praktycznym w ramach kierunku technologia żywności i żywienie człowieka 

z firmą „NORDIS” Chłodnie Polskie Sp. z o.o., „BOMADEK” Sp. z o.o. i „Sławskim Zakładem Mięsa i Drobiu Balcerzak i 

Spółka” Sp. z o.o. 

Studenci w ramach podpisanych porozumień mogą odbywać praktyki i wykonywać badania związane z realizacją 

prac inżynierskich na terenie danego zakładu. Ponadto uczelnia prowadzi dalsze rozmowy z innymi 

przedsiębiorstwami celem nawiązania współpracy. 

Ponadto 11 lipca 2013 r. PWSZ podpisała porozumienie o współpracy z Energetyką Cieplną Opolszczyzny S.A. w 

zakresie praktycznego kształcenia studentów na kierunku energetyka. Porozumienie otworzyło drogę dla studentów 

kierunku energetyka z Sulechowskiej Uczelni do atrakcyjnych praktyk zawodowych w nowoczesnych 

elektrociepłowniach znajdujących się na terenie dziewięciu województw, w tym i województwa lubuskiego, a także 

realizacji indywidualnych projektów oraz prac dyplomowych związanych z zakresem działalności Grupy ECO SA i 

organizacji konkursów na najlepsze prace inżynierskie  

Tego typu współprace stwarzają także przedsiębiorcom możliwości do wspierania najlepszych studentów (systemy 

stypendiów naukowych). 

                                                 
101http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=727:pwsz&catid=87&Itemid=231 . 

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=727:pwsz&catid=87&Itemid=231
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 Uczestnictwo uczelni w programie Erasmus 

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. 

Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i 

praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z 

partnerami zagranicznymi. Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. 

Dzięki programowi Erasmus realizowanemu przez PWSZ w Sulechowie udaje się także finalizować kolejne wyjazdy 

szkoleniowe pracowników uczelni.  

V. Czynniki sprzyjające/ograniczające prowadzenie działań dostosowujących ofertę kształcenia do 

potrzeb rynku pracy  

Czynniki sprzyjające: 

- dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy, 

- dobra baza dydaktyczna, 

- szeroko zakrojona współpraca z różnymi interesariuszami (umowy o współpracę / porozumienia)  

- stały i silny kontakt z sektorem gospodarki. 

Czynnikiem hamującym prowadzenie działań dostosowujących ofertę kształcenia do zmiennych potrzeb rynku pracy 

mogą okazać się kwestie finansowe. Uczelnia posiada bardzo rozbudowane zaplecze / bazę edukacyjną, której 

utrzymanie na odpowiednim poziomie wymaga znacznych nakładów finansowych. 

Z danych statystycznych wynika, że Lubuskie jest województwem, które w ostatnich latach ponosi najniższe w Polsce 

nakłady na działalność badawczą i rozwojową (B+R). Tendencja ta jest wieloletnia. Najwyższe nakłady poniesiono w 

Lubuskim w 2000 r., w kolejnych latach kwoty te były już tylko niższe. Z firm znajdujących się na terenie gminy 

Sulechów żadna nie posiada własnych jednostek badawczo-rozwojowych. Fakt ten utrudnia dostosowanie oferty 

kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

Zgodnie z badaniami wykonanymi przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (Badanie innowacyjności 

przedsiębiorstw z województwa lubuskiego) główne działania innowacyjne na terenie województwa lubuskiego w 

latach 2006–2008, co można przełożyć na działania firm sulechowskich, dotyczyły:  

 nakładów inwestycyjnych na maszyny i urządzenia techniczne (69%),  

 szkoleń pracowników w związku z zakupem technologii lub maszyn i urządzeń (41%),  

 nakładów inwestycyjnych na budynki i/lub budowle oraz/lub grunty (40%),  

 działalności marketingowej dotyczącej nowych i zmodernizowanych produktów/usług (27%),  

 zakupu gotowej technologii w postaci dokumentacji i/lub praw (8%),  

 prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (4%),  

 wykonania badań firmom zewnętrznym, szkołom wyższym lub instytutom badawczym (3%).  

Wskazać zatem należy, iż działalność PWSZ (Centrum Energetyki Odnawialnej, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń 

Agrotechnicznych w Kalsku) w istotny sposób wzmacnia rozwój innowacyjności w regionie oraz tym samym wspiera 

dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

Centra te są wyposażone w najnowszej generacji urządzenia technologii. Przedsięwzięcia umożliwiają budowę 

unikalnej nie tylko na skalę województwa, nowoczesnej badawczo-rozwojowej infrastruktury innowacyjnej w 

obszarze rozwoju ekologicznej energetyki odnawialnej oraz rozwiązań agrotechnicznych. Dzięki tym inwestycjom 

lubuskie firmy będą miały dostęp do najnowszych badań. Utworzona baza badawcza pozwoli na prowadzenie 

innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu spożywczego, sektora rolnego, ogrodnictwa, 

szkółkarstwa oraz uprawy winorośli. Powstanie ośrodka z jednej strony może w istotnej mierze przyczynić się do 

reaktywacji tradycji winiarskich w regionie oraz stymulowań rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w dziedzinie 

przetwórstwa spożywczego, z drugiej zaś, może zapobiegać odpływowi ludności z obszarów wiejskich do miast, 

poprzez wskazywanie kierunków i możliwości samozatrudnienia np. przy produkcji regionalnych produktów 

spożywczych wytwarzanych na małą skalę w ramach własnych gospodarstw rolnych. Ponadto umożliwi na lepszą 

możliwość dostosowania oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy. 

Pomimo że w samym Sulechowie nie ma typowych instytucji otoczenia biznesu przyczyniających się i 

wspomagających aktywnie proces rozwoju innowacyjności, to połączone siły Lubuskiego Trójmiasta oferują taką 

możliwość. Na terenie Zielonej Góry działają instytucje, które wspomagają rozwój innowacyjności we wszystkich 

miastach Lubuskiego Trójmiasta: Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny, Akademicki Inkubator 
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Przedsiębiorczości, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Lubuski Fundusz Pożyczkowy, Fundacja 

Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.  

VI. Cechy wyróżniające dobrą praktykę  

Wybrane działania PWSZ mogą być uznane za dobrą praktykę. 

Można wskazać, iż przedsiębiorcy oczekują od uczelni nie tylko odpowiednio przygotowanych absolwentów, ale także 

wsparcia ich firm usługami badawczymi. Dlatego też PWSZ jest postrzegana jako partner dla wielu firm z regionu 

gdyż po prostu świadczy takie usługi. Chodzi o działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzające 

innowacje techniczne z obszaru zarządzania, organizacji pracy itp.  

PWSZ bada i analizuje lubuski rynek pracy, wpisuje się w jego potrzeby poprzez uruchamianie nowych kierunków. 

PWSZ prowadzi dialog z przedsiębiorstwami i samorządami oraz własne analizy rynku pracy. Przykładowo w skutek 

rozmów z winiarzami PWSZ wprowadziła specjalność winiarstwo, zaś w wyniku kontaktów z przedsiębiorstwami 

Diament oraz PGNiG uruchomiona została specjalność energetyka w górnictwie nafty i gazu. Zajęcia zostały 

zaplanowane na trzy lata. Warto odnotować, iż część kosztów pokrywają firmy. 

PWSZ ma także doświadczenie w zakresie wprowadzania specjalności zamawianych przez określone 

przedsiębiorstwa. Ponadto od nowego roku akademickiego na wszystkich kierunkach wprowadzono kształcenie o 

profilu praktycznym, który wymaga współpracy z lokalnym rynkiem pracy, większej liczby godzin prowadzonych 

przez specjalistów z przedsiębiorstw i administracji oraz co najmniej 3 miesięcznej praktyki zawodowej. PWSZ 

dokłada szczególnej troski by praktyki zawodowe były zgodne ze specjalnością, którą uczniowie studiują, a podpisane 

z przedsiębiorstwami porozumienia o współpracy gwarantują studentom tzw. „przejście” przez różne działy 

przedsiębiorstwa, od hal produkcyjnych, poprzez działy projektowe, serwis i obsługę sprzedaży. Tak szerokie 

spektrum praktyki zawodowej pozwala potencjalnemu pracodawcy znaleźć dobrego absolwenta, a studentom 

doprecyzować swoje oczekiwania zawodowe. Przedsiębiorstwa, z którymi PWSZ ma zawarte stałe porozumienia o 

praktykach zawodowych, wdraża innowacyjne rozwiązania, do których angażuje studentów przy pisaniu prac 

dyplomowych, 

VII. Możliwość upowszechnienia dobrej praktyki, rekomendacje 

Działania prowadzone przez PWSZ mogą być z powodzeniem upowszechniane także wśród innych uczelni. Kluczowe 

wydaje się w tej materii posiadania odpowiedniego pomysłu na regionalną specjalizację dostosowaną do potrzeb 

regionalnego rynku pracy (Centrum Energetyki Odnawialnej, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń 

Agrotechnicznych w Kalsku) oraz środków finansowych na wdrożenie odpowiedniego zaplecza. 

 
 

I. Informacje podstawowe 

Nazwa uczelni Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

Typ uczelni publiczna 

Kraj/region Polska / Województwo Podkarpackie 

Liczba studentów w roku 2013/2014 Liczba studentów ogółem (wg stanu na 30.11.2013 r.) - 16 675 

Oferta kształcenia (kierunki) w roku 
2013/2014 

Liczba kierunków studiów: 26 

Należą do nich: 

architektura i urbanistyka (I) 
automatyka i robotyka (I, II) 
bezpieczeństwo wewnętrzne* (I) 
biotechnologia (I, II) 
budownictwo (I, II) 
elektronika i telekomunikacja (I, II) 
elektrotechnika (I, II) 
energetyka (I) 
europeistyka (I) 
finanse i rachunkowość (I) 
fizyka techniczna (I, II) 
informatyka (I, II) 
inżynieria chemiczna i procesowa (I) 
inżynieria materiałowa (I) 
inżynieria środowiska (I, II) 
logistyka (I, II) 
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lotnictwo i kosmonautyka (I, II) 
matematyka (I, II) 
mechanika i budowa maszyn (I, II) 
mechatronika (I) 
ochrona środowiska (I) 
stosunki międzynarodowe (I) 
technologia chemiczna (I, II) 
transport (I) 
zarządzanie (I, II) 
zarządzanie i inżynieria produkcji (I, II) 

II. Charakterystyka uczelni 

Politechnika Rzeszowska początkami sięga 30 września 1951 r. – wtedy bowiem z inicjatywy pracowników Wytwórni 
Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników 
Polskich otwarto w Rzeszowie Wieczorową Szkołę Inżynierską, kształcącą specjalistów mechaników. Uczelnię 
tworzono od podstaw w regionie nie posiadającym dotychczas żadnych tradycji akademickich. Zlokalizowany w tej 
części Polski w latach 1936 - 1939 Centralny Okręg Przemysłowy mimo działań wojennych, spowodował 
przeobrażenie tego regionu z biednego i typowo rolniczego w region przemysłowo - rolniczy. Tym samym, 
zapotrzebowanie przemysłu na kadrę inżynierską, podyktowało niejako warunki powołania w Rzeszowie wyższej 
uczelni technicznej, a 30 września 1951 r. wyższe studia techniczne rozpoczynało tu 50 osób rekrutujących się 
spośród pracowników WSK. 

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 18 czerwca 1963 r. (poz. 153) z dniem ogłoszenia, tj. 25 czerwca 1963 r. 
utworzono w Rzeszowie Wyższą Szkołę Inżynierską z Wydziałem Ogólnotechnicznym i Wydziałem Mechanicznym. 
Decyzja ta zapoczątkowała dalszy intensywny rozwój uczelni : w 1965 r. utworzono Wydział Elektryczny, 
przekształcony w 2000 r. w Wydział Elektrotechniki i Informatyki; w 1967 r. Wydział Budownictwa Komunalnego 
przekształcony w 1981 r. w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; w 1968 r. Wydział Technologii Chemicznej 
przekształcony w 1981 r. w Wydział Chemiczny. 

W uczelni zwiększyła się liczba studentów i kadra nauczycieli akademickich. zwiększono też liczbę kierunków 
studiów i specjalności. W 1972 r. na Wydziale Mechanicznym utworzono Oddział Lotniczy. Uzyskane we wszystkich 
zasadniczych nurtach działalności efekty spowodowały nadanie uczelni pełnego statusu akademickiego. Z dniem 1 
października 1974 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 września 1974 r. została powołana Politechnika 
Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. 

Do 1988 r. obecny Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa nosił nazwę Wydziału Mechanicznego. Związane z 
działalnością tego Wydziału kształcenie pilotów lotnictwa cywilnego, zaowocowało przejęciem w 1990 r. ówczesnego 
Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego i włączeniem go – na mocy porozumienia ministrów komunikacji i edukacji 
narodowej - w strukturę uczelni pod nazwą  

Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, jako jednostki poza wydziałowej. Zmiany te były skutkiem 
transformacji ustrojowej początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, w czasach gdy Ośrodek stał się balastem 
finansowym dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.  

Rozwój uczelni, pomimo trudnych w realizacji przemian ustrojowych i gospodarczych, nie ustawał. W sierpniu 1992 r. 
- jako piąty z wydziałów - utworzony został Wydział Zarządzania i Marketingu. Dostosowując ofertę edukacyjną do 
potrzeb rynku pracy, z dniem 1 września 2006 r. utworzony został kolejny wydział : Wydział Matematyki i Fizyki 
Stosowanej. 

Dziś Politechnika kształci na 6 wydziałach około 17,5 tys. studentów, w tym – jako jedyna w kraju uczelnia – pilotów 
lotnictwa cywilnego. Najstarsza na Podkarpaciu uczelnia - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
przejęła w części dziedzictwo Politechniki Lwowskiej i w sierpniu 2004 r. oddała do użytku Akademicki Ośrodek 
Szybowcowy w Bezmiechowej, przyjmując za patrona Ośrodka innego wielkiego Polaka – Tadeusza Górę, pierwszego 
w świecie zdobywcę Medalu Lilienthala. Na mocy certyfikatu Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 29 czerwca 2009 r. w 
dniu 5 września 2009 r. otwarto w Bezmiechowej (w ramach AOS) Ośrodek Szkolenia Lotniczego. 

Uczelnia posiada świetną kadrę dydaktyczną i naukowo - badawczą, bazę laboratoryjną, infrastrukturę. Rzeszów zaś – 
stolica województwa, stał się tym samym miastem, którego za przyczyną Politechniki Rzeszowskiej tradycje 
akademickie liczą już ponad 60 lat. 

Systematycznie rozwija się zarówno baza lokalowa, jak i naukowo – badawcza.  
Dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej możliwa stała się m.in. rozbudowa i doposażenie Ośrodka 
Kształcenia Lotniczego PRz - w tym zakup nowych samolotów, budowa Regionalnego Centrum Dydaktyczno – 
Konferencyjnego i Biblioteczno – Administracyjnego PRz, rozbudowa nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów 
dla Przemysłu Lotniczego i realizacja projektów dot. doposażenia w najnowocześniejszą aparaturę naukowo – 
badawczą laboratoriów wydziałowych w Politechnice Rzeszowskiej. 

III. Charakterystyka regionalnego/ lokalnego rynku pracy, specyfika regionalna/ lokalna 

Województwo podkarpackie leży w południowo-wschodniej części Polski, w sąsiedztwie województw: lubelskiego, 
świętokrzyskiego i małopolskiego. Graniczy z Ukrainą i Słowacją. Posiada najwyższy wskaźnik ludności mieszkającej 
na wsi tj. 1. miejsce w przekroju województw (2012 r.). Tradycyjnie rolniczy charakter regionu kontrastuje z coraz 
większym rozwojem miast. Centrum stanowi Rzeszów - 182 tys. mieszkańców, który jest ośrodkiem handlowo-
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usługowym, przemysłowym i edukacyjnym. Miasto to posiada również port lotniczy zlokalizowany w Jasionce, który 
jest stałym przejściem granicznym w regionie. Administracyjnie województwo dzieli się na 21 powiatów i 4 miasta na 
prawach powiatów. Zajmują one łącznie obszar 17,8 tys. km2, na którym mieszka ok. 2,1 mln osób, stanowiących 
młodą ludność. Cechą charakterystyczną regionu jest wysoki poziom przyrostu naturalnego. 

W strukturze ludności przeważają kobiety, na 100 mężczyzn przypada ok. 105 kobiet. Podkarpacie w IV 
kwartale 2012 r. posiadało o 0,3 % mniejszy niż w okresie IV kwartału 2011 r. współczynnik aktywności zawodowej 
ludności – 56,5 %. Aktywność zawodowa zróżnicowana była zarówno w przekroju płci, wieku, wykształcenia jak i w 
podziale na miasto/ wieś. Wyższy współczynnik aktywności zawodowej zanotowano wśród mężczyzn niż kobiet oraz 
wśród mieszkańców wsi niż miast. W IV kwartale 2012 r. wskaźnik zatrudnienia w województwie był niższy (- 0,7 ) 
niż w IV kwartale 2011 r. i wynosił 48,6%. 

W styczniu 2014 roku stopa bezrobocia w województwie osiągnęła poziom 16,9%. Natomiast według stanu na 31.12. 
2012 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 16,3 %. 

Na koniec grudnia 2012 r. w województwie podkarpackim, według danych GUS odnotowano 155 tys. podmiotów 
gospodarczych. Główny rodzaj działalności gospodarczej w 2012 r. to: handel (hurtowy i detaliczny), naprawa 
pojazdów samochodowych i motocykli, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i rolnictwo oraz działalność 
profesjonalna naukowa i techniczna. 

Na Podkarpaciu występuje koncentracja firm przemysłu lotniczego i rozwinięte zaplecze edukacyjno – szkoleniowe w 
tej dziedzinie. Główni pracodawcy to: WSK-PZL Rzeszów S.A., ORLEN – Petro Tank Sp. z o.o., Zelmer S.A., Delphi 
Krosno S.A., Firma Oponiarska T.C.Dębica S.A., Asseco Poland S.A. i ICN Polfa Rzeszów S.A. 

Tradycyjne gałęzie przemysłu to: lotnictwo i produkcja zmechanizowanego sprzętu dla gospodarstwa domowego. 
Ponadto istnieje przemysł farmaceutyczny, spożywczy           i turystyczny. Następuje umiarkowany rozwój takich 
branż jak: informatyczna (programowanie) i biotechnologiczna. Nadal jedną z charakterystycznych dziedzin 
wytwórczości pozostaje produkcja w rolnictwie i związane z tym przetwórstwo przemysłowe. 

Działalność gospodarcza w województwie to głównie, poza nielicznymi dużymi pracodawcami znacznie mniejsze 
firmy handlowo-usługowe, często o charakterze rodzinnym. Przedsiębiorczość poza sektorem rolnictwa kumuluje 
się na terenie ośrodków miejskich oraz w przylegającej strefie podmiejskiej. W granicach tej strefy obok dużych miast 
regionu powstają też nowe niewielkie zakłady pracy. 

Najwięcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (ofert pracy) zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy 
w 2012 r. odnotowano w następujących grupach zawodowych: pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy, pracownicy biurowi oraz przy pracach prostych. 102 

Struktura zatrudnienia i wykształcenia jest wewnątrzregionalnie zróżnicowana (mapa). Można wskazać cechy 
wyróżniające poszczególne typy powiatów. Największy odsetek ludności zatrudnionej w usługach pracuje w 
powiatach typu centralnego – 53%. Także w tych powiatach występuje najwyższy udział osób z wykształceniem 
wyższym i średnim (łącznie 70%). Charakterystyczny dla Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego jest dynamiczny rozwój 
firm prowadzących działalność w obszarze wysokich technologii oraz rozbudowane zaplecze naukowo badawcze.  

Struktura zatrudnienia w powiatach typu północnego, w których rozbudowany jest przemysł ciężki trudny w 
restrukturyzacji, jest równomiernie rozłożona - 1/3 mieszkańców pracuje w każdym sektorze. Natomiast 
wykształcenie wyższe lub średnie posiada mniej osób niż w części centralnej regionu - 60%. 

W powiatach zlokalizowanych na południu województwa – w regionie turystycznym - zaledwie 36% osób 
zatrudnienie znajduje w usługach (w powiecie bieszczadzkim pomimo braku ośrodka miejskiego jest to 40% 
pracujących). Wykształcenie wyższe lub średnie, podobnie jak w powiatach typu północnego, posiada 60% 
mieszkańców.  

W powiatach typu „wschodniego” sektorem dominującym jest rolnictwo, w którym zatrudnionych jest 51%. Ponadto 
mieszkańcy tych powiatów są najgorzej wykształceni – niemal połowa mieszkańców tych powiatów ma wykształcenie 
zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne i niższe. 

 

 

                                                 
102https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pl&acro=lmi&catId=2797&countryId=PL&regionId=PL3&langChanged=true 
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Mapa. Przestrzenne zróżnicowanie struktury zatrudnienia w procentach na poziomie typów powiatów 
w 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Warto zauważyć, że w każdej z grup powiatów występuje silny ośrodek miejski charakteryzujący się dużym udziałem 
usług (lub usług i przemysłu) w strukturze zatrudnienia i wysokim odsetkiem osób z wyższym lub średnim 
wykształceniem. W powiatach typu północnego jest to Tarnobrzeg, gdzie w usługach zatrudnionych jest 61% osób, a 
co najmniej średnie wykształcenie ma 71% mieszkańców. W południowej części regionu takim ośrodkiem jest 
Krosno, gdzie w usługach zatrudnionych jest 59% pracowników, a wysokie (wyższe lub średnie) wykształcenie ma 
75% osób. We wschodniej części zlokalizowany jest Przemyśl - tam w usługach pracę znalazło 70% zatrudnionych, a 
wykształcenie co najmniej średnie posiada 75% mieszkańców.  

Pod względem struktury społeczno–zawodowej najlepiej wypadają powiaty typu centralnego. Charakter powiatów – 
obserwowany rozwój branż innowacyjnych i wysokich technologii - sprzyja wysokiemu udziałowi pracowników 
zatrudnionych w usługach i zdobywaniu wysokiego wykształcenia. W najgorszej sytuacji jest wschodnia część 
województwa podkarpackiego. Dominujący sektor rolnictwa sprawia, że niemal połowa mieszkańców tego obszaru 
ma wykształcenia zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne i niższe. Ważną gałęzią usług w południowych i wschodnich 
powiatach jest turystyka. Aby umożliwić jej rozwój należy zadbać o dobre skomunikowanie tych obszarów z 
pozostałymi częściami województwa. 

IV. Charakterystyka działań prowadzonych przez uczelnię w celu dostosowania oferty do potrzeb rynku 
pracy  

Uczelnia jest świadoma, że obserwując sytuację na obecnym rynku pracy łatwo dojść do wniosku, że spore 
umiejętności mogą nie wystarczyć do znalezienia zajęcia odpowiadającego kwalifikacjom studentów/absolwentów. 
Przy ogromnej konkurencji nie mniej ważna jest wiedza, jak poruszać się po rynku pracy. Dlatego uczelnia 
współpracuje z konkretnymi firmami, w tym też poszczególne wydziały prowadzą taką współpracę.  

W strukturze uczelni w 2012 roku powołano Konwent - będący organem skupiającym przedstawicieli 
renomowanych przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz organizacji pro-naukowych i pro-biznesowych 
współpracujących z Uczelnią, które chcą wspierać przede wszystkim merytorycznie rozwój dydaktyczny i naukowy 
Uczelni. Stanowi forum wymiany myśli i doświadczeń dla zacieśniania związków Politechniki Rzeszowskiej z 
przedsiębiorcami oraz instytucjami lokalnymi. 

Statutowym celem i zadaniem Konwentu jest wspieranie i promowanie Uczelni poprzez doradztwo w zakresie 
ogólnych kierunków działalności i rozwoju Uczelni, wspomagania i promowania inicjatyw oraz osiągnięć naukowych, 
podejmowanie inicjatyw w zakresie wspierania finansowego Uczelni, wskazywanie kierunków współpracy z 
organizacjami gospodarczymi i samorządowymi. 

Jednocześnie przy każdym wydziale Politechniki Rzeszowskiej ukonstytuowały się Rady Gospodarcze, których 
zadaniem jest wspieranie rozwoju dydaktycznego i naukowego jednostki. W radach tych zasiadają przedstawiciele 
firm z regionu.  

Kontakt uczelni z firmami jest bliski, stały i bezpośredni. Możliwości uczelni są coraz większe, ale i potrzeby firm też 
rosną.  

 Biuro Karier prowadzi następujące formy wsparcia dla studentów/absolwentów: 
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 Oferty pracy, praktyk oraz staży 

Firmy są bardzo zainteresowane przyjmowaniem studentów uczelni na praktyki, staże, ale też kierują do Biura 

konkretne oferty pracy. 

 Spotkania z pracodawcami 

Kilka razy w semestrze organizowane są spotkania z przedstawicielami firm, na których studenci mogą uzyskać wiele 

szczegółowych informacji dotyczących działalności danego przedsiębiorstwa. Można poznać również odpowiedzi na 

pytania dotyczące wymagań stawianych kandydatom oraz aktualne oferty pracy, praktyk lub staży.. 

 Szkolenia i warsztaty 

Podczas szkoleń i warsztatów prowadzonych przez pracodawców studenci mają okazję do nabycia nie tylko nowej 

wiedzy praktycznej ale również do rozwoju tych kompetencji i umiejętności miękkich, które są najbardziej cenione 

przez pracodawców.  

 Konsultacje z doradcą zawodowym 

 

 Kierunki studiów i ich program są dostosowywane do potrzeb firm z województwa.  

V. Czynniki sprzyjające/ograniczające prowadzenie działań dostosowujących ofertę kształcenia do 
potrzeb rynku pracy  

 Do czynników sprzyjających prowadzenie działań dostosowujących ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy można 
zaliczyć: 

 wzrost gospodarczy w sektorze, w którym uczelnia kształci, zapotrzebowanie na pracowników; 
 Stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej oraz podnoszenie poziomu kształcenia stosownie do społeczno – 

gospodarczo - kulturowych potrzeb regionu i kraju tworząc makrokierunki, kierunki unikatowe i studia 
miedzykierunkowe oraz realizując kształcenie zamawiane 

 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni w zakresie kierunków kształcenia o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 

 Rozwój kwalifikowanej kadry sfery B+R pozwalającej na wzrost świadomości roli nauki w rozwoju 
gospodarczym 

 Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ważnych dla rozwoju gospodarki regionu i kraju 
osadzonych w światowych kierunkach badawczych. 

 Wzmocnienie potencjału naukowego uczelni poprzez zatrudnianie naukowców  
z poza kraju o uznanym w świecie dorobku naukowym  
i praktycznym. 

 Wzrost znaczenia w ocenie dorobku naukowego nauczycieli akademickich osiągnięć praktycznych 
udokumentowanych patentami, wzorami użytkowymi i wdrożeniami będącymi wynikiem prowadzonej 
działalności naukowej. 

 Rozszerzanie współpracy naukowej z przemysłem, firmami z regionu (poprzez aktywne uczestniczenie 
przedstawicieli biznesu w radach gospodarczych i konwencie) 

 Dobre relacje z firmami z regionu wynikające z faktu, że często w zarządach zasiadają absolwenci 
Politechniki Rzeszowskiej 

 Rozwijanie pozyskiwania środków finansowych na badania przez nauczycieli akademickich w ramach 
współpracy z przemysłem w formie: badań celowych, prac rozwojowych, ekspertyz i sprzedaży wyników 
badań. 

 

Na podstawie analizy danych zastanych oraz przeprowadzonych rozmów nie stwierdzono szczególnych czynników 

ograniczających prowadzenie działań dostosowujących ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy 

VI. Cechy wyróżniające dobrą praktykę  

Dobrą praktyką jest utworzenie Konwentu oraz Rad Gospodarczych (które mają wpływ na kształtowanie się oferty 
edukacyjnej oraz programów danych kierunków).  

Inna dobrą praktyką jest też prowadzenie na uczelni cyklicznych spotkań z przedstawicielami firm działających w 
regionie. Firmy poza ogłaszaniem kogo potrzebują muszą też przedstawiać ofertę, możliwości rozwoju – co pracownik 
otrzyma.  

Studenci mają możliwość już w trakcie studiów zapoznania się z ofertą danych firm, ale też i uczestniczenia w różnych 
projektach naukowo – badawczych. 

VII. Możliwość upowszechnienia dobrej praktyki, rekomendacje 

Warto zapraszać najlepszych i sprawdzonych pracodawców do tego by prezentowali swoją ofertę studentom. Na 
Podkarpaciu jest to ułatwione bowiem działają tu duże firmy.  
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I. Informacje podstawowe 

Nazwa uczelni University for the Creative Arts 

Typ uczelni publiczna 

Kraj/region Wielka Brytania, Kent (Canterbury, Maidstone, Rochester) i Surrey (Farnham, 

Epsom) 

Liczba studentów w roku 

2013/2014 

Na stronach internetowych można spotkać informację o 5810 studentach w 

„ostatnim roku”103 lub też ogólnie o około 7 tys. studentów104 

Oferta kształcenia (kierunki) w 

roku 2013/2014 

52 kursy: Reklama, Animacja, Architektura, Sztuki i Media, Ceramika, Sztuki 

Gier Komputerowych, Sztuki Komputerowe i Animacja, Współczesne 

jubilerstwo, Sztuki kreatywne dla Teatru i filmu, Sztuka Cyfrowe i Filmowe, 

Moda, Moda-Dodatki, Atelier Mody, Projektowanie Mody, Dziennikarstwo 

Mody, Zarządzanie i Marketing Mody, Promocja Mody, Handel Detaliczny 

Mody, Tkaniny Mody, Produkcja Filmowa, Sztuki Piękne, Szkło, Komunikacja 

Graficzna, Projektowanie Graficzne (w tym: Nowe Media, Komunikacja 

Wizualna), Ilustracja, Architektura i projektowanie wnętrz, Dziennikarstwo, 

Dziennikarstwo i Creative Writing, Zarządzanie Mediami Biznesowymi, Media 

Kultury i Creative Writing, Media i Komunikacja, Metaloplastyka i biżuteria, 

Dziennikarstwo Muzyczne, Fotografia (w tym: Praktyka Współczesna), 

Projektowanie Produktu ( w tym i Interakcje), Złotnictwo i Jubilerstwo, 

Dziennikarstwo Sportowe, Produkcja Telewizyjna, Tekstylia dla mody i wnętrz. 

II. Charakterystyka uczelni 

Uczelnia założona w 2005r. Od 2008r. posiada status Uniwersytetu. Powstała z połączenia Surrey Institute of Art & 

Design, University College i Kent Institute of Art & Design, które to uczelnie chlubią się wyjątkowym, bo ponad 150-

letnim dziedzictwem. 

Oferuje studia w zakresie mediów, animacji, architektury, projektowania wnętrz i mody, sztuk oraz fotografii i 

tworzenia filmów. 

Uczelnia posiada 5 kampusów w regionie South-East (Canterbury, Epsom, Farnham, Maidstone, Rochester), blisko 

centrów miast i z bardzo dobrym połączeniem do Londynu.  

Większość pracowników akademickich nadal pracuje aktywnie w swojej branży, co zapewnia uczniom najwyższy 

poziom szkolenia i przygotowanie do pracy bezpośrednio po ukończeniu studiów. Autorytety branżowe są zapraszane 

na wykłady na uczelnię i podejmowane są działania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości staży i 

doświadczenia zawodowego dla studentów. Studenci uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konkursach, 

gdzie mają okazję zaprezentować swoje prace i gdzie często wygrywają nagrody branżowe. 

Koszty nauki na poszczególnych kierunkach są porównywalne, kształtują się na poziomie ok. £9,000 rocznie 

(możliwość zaciągnięcia kredytu, starania się o stypendia). Tak wysokie czesne tłumaczone jest wycofaniem się rządu 

z finansowania uczelni od 2012 r. i koniecznością utrzymania nowoczesnych urządzeń przemysłowych o wysokich 

standardach, umożliwiających zdobycie niezbędnych na rynku kwalifikacji. Ponadto, do czesnego należy doliczyć 

koszty rocznego utrzymania, kształtujące się na poziomie £5,000-£8,000105.  

III. Charakterystyka regionalnego/ lokalnego rynku pracy, specyfika regionalna/ lokalna 

Sektor sztuk kreatywnych jest bardzo ważnym sektorem w gospodarce Wielkiej Brytanii, o szacunkowej wartości 

rocznej ponad £50 miliardów. Szkoła ma powołanie międzynarodowe, kształci artystów na potrzeby angielskiego 

sektora, lecz również absolwentów, którzy później znajdują pracę i są cenionymi artystami na całym świecie. Wśród 

światowych marek, w których pracują absolwenci UCA są: BBC, Gap, Foster +Partners, Ted Baker, Polo Ralph Lauren 

UK Ltd., Karen Millen and Arcadia. Absolwenci UCA znajdują też zatrudnienie w lokalnych teatrach i galeriach sztuki. 

Regionalny rynek opiera się o regiony South East i Londyn, które, jak wynika ze statystyk Office for National Statistics 

                                                 
103 http://university.which.co.uk/university-for-the-creative-arts-c93. 
104 Lata 2012 i wcześniej. 
105 Średnie wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii kształtuje się na poziomie ok. 26,5 tys. funtów rocznie – dane za: Office for National 
Statistics, ONS, http://polemi.co.uk/informacje/finanse-podatki/wzroslo-srednie-wynagrodzenie-w-wielkiej-brytanii-zarobki-
pracownikow-na-wyspach-6484 

http://polemi.co.uk/informacje/finanse-podatki/wzroslo-srednie-wynagrodzenie-w-wielkiej-brytanii-zarobki-pracownikow-na-wyspach-6484
http://polemi.co.uk/informacje/finanse-podatki/wzroslo-srednie-wynagrodzenie-w-wielkiej-brytanii-zarobki-pracownikow-na-wyspach-6484
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(ONS) charakteryzują się bardzo dynamicznym rynkiem pracy i niskimi wskaźnikami bezrobocia: zatrudnienie w tych 

regionach jest na „rekordowym poziomie”, wskaźnik zatrudnienia w Wielkiej Brytanii był najwyższy właśnie w 

regionie południowo-wschodnim (76,1%) i stopa bezrobocia właśnie tu była najniższa (5,3%), podobnie jak stopa 

braku aktywności (19,5%)106. 

Z obserwacji trendów na rynku wynika, że zatrudnienie w sektorze kreatywnym gospodarki Wielkiej Brytanii (sektor, 

w którym kształci uczelnia) wzrasta w podwójnym tempie w stosunku do innych sektorów. Ten dział gospodarki jest 

postrzegany jest w coraz większym stopniu jako ważny obszar wzrostu, wspierający zrównoważenie całej gospodarki.  

IV. Charakterystyka działań prowadzonych przez uczelnię w celu dostosowania oferty do potrzeb rynku 

pracy  

Zarówno uczelnia, jak i w szczególności jej działy poświęcone budowaniu karier i wspieraniu zatrudnialności 

studentów, zdają sobie doskonale sprawę ze zmienności współczesnej gospodarki i rynku pracy. Idea „kariery”, w 

przekonaniu pracowników uczelni, zmienia się, i obecnie pracownicy wielokrotnie będą zmuszeni zmienić swoją 

ścieżkę profesjonalną. Stąd też dosyć szerokie podejście do umiejętności, które uczelnia chce przekazać studentom. 

Oprócz kluczowych „umiejętności zawodowych” (vocational skills), szkoła również wyposaża studenta w 

„umiejętności życiowe” (life skills), niezbędne w aktualnej sytuacji rynkowej, gdzie trzeba będzie umieć się 

dostosować, być samowystarczalnym i pozostać liczącym się graczem na rynku w nadchodzących latach. Umiejętności 

życiowe, których szkoła uczy to: przedsiębiorczość - praca zespołowa - koncepcyjne myślenie - zdolność do innowacji 

- rozwiązywanie problemów - kreatywność - analiza krytyczna i dyskusja - autorefleksja i świadomość – 

argumentowanie - badanie i rozwój umiejętności. 

Z badań wynika, że aż 90% angielskich studentów UCA, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2009/10, w 6 

miesięcy po ukończeniu studiów było zatrudnionych lub kontynuowało naukę.  

Ważnym aspektem charakteru uczelni jest fakt oferowania urządzeń zgodnych ze standardami branżowymi, i 

tworzenia unikalnej społeczności dla studentów, w której ludzie podobnie myślący współpracują ze sobą w procesie 

twórczym i inspirują się wzajemnie. Zalecana jest współpraca pomiędzy kursami, studenci sztuk pięknych mogą 

współpracować z obiecującymi artystami filmowymi, projektantami mody i architektami. Wpływa to pozytywnie na 

całokształt wiedzy i wykształcenia. 

Władze uczelni są świadome, jak bardzo, w obecnych czasach, ważna jest jakość specjalistycznego, technicznego 

nauczania oraz doświadczenie na rynku pracy: 

Powiązania z przemysłem 

Wykładowcy są ściśle powiązani ze światem biznesu i przemysłu. Każdy z nich jest „aktywnym praktykiem” w swoim 

sektorze. Zapewnia to aktualność nauczania i podejścia do przedmiotu.  

Wykładowcy wizytujący  

W związku z faktem, iż nowe pomysły stanowią integralna część UCA, uczelnia przykłada ogromną wagę do wizyt 

wykładowców z sektora kreatywnego i handlowego. Zajęcia z nimi wzbogacają wykształcenie studentów o nowe 

perspektywy.  

Live briefs  

Uczelnia organizuje “live briefs” – spotkania ze znanymi postaciami z kreatywnego sektora gospodarki, co wzbogaca 

tok studiów i dostosowuje go do wymogów komercyjnej gospodarki. Live briefs moga również przybrać formę 

rzeczywistej, celowej współpracy pomiędzy studentami a przedsiębiorcami w formie np. konkretnego case study 

(opracowanie kampanii reklamowej sklepu). Działania takie stanowią świetną możliwość do zaprezentowania 

swojego talentu i nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. 

Standardy techniczne 

Uczelnia przykłada ogromną wagę do udostępniania studentom nowoczesnych, stosowanych obecnie w przemyśle, 

urządzeń, celem lepszego przygotowania do współczesnego rynku pracy. Działania takie wymagają odpowiedniego 

finansowania, stąd, w związku z faktem wycofania dotacji rządowych w 2012r., roczne opłaty sięgnęły ok. 9 tys. 

funtów (ok. 45 tys. PLN). 

Staże/praca 

                                                 
106 Regional Labour Market Statistics, January 2014, dane za: http://www.ons.gov.uk/ons/rel/subnational-labour/regional-labour-
market-statistics/january-2014/stb-regional-labour-market-january-2014.html 
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Uczelnia przykłada niezwykłą wagę do umożliwienia zdobycia doświadczenia zawodowego podczas studiów. Uważa 

się je nie tylko za ciekawy dodatek do cv, jego wzbogacenie, lecz przede wszystkim postrzegane jest jako możliwość 

wyrobienia sobie kontaktów zawodowych na przyszłość.  

Praca i kariera 

Biura Kariery na każdym z kampusów oferują cały wachlarz usług związanych z poszukiwaniem wolontariatu, staży, 

pracy (w pełnym i niepełnym wymiarze godzin) i rozwojem kariery. Biura akredytowane są od wielu lat w matrix 

Quality Standard Departamentu (Ministerstwa) Business, Innovation and Skills, co oznacza wysoką jakość 

oferowanych usług doradczych. 

Zespół ds. Kariery (Career Team), będący częścią Student Development Services, wspiera studentów i absolwentów 

(do 3 lat po ukończeniu studiów) w przygotowaniu ścieżki kariery i zarządzaniu nią. Wsparcie jest obiektywne i 

poufne.  

Zespół ds. Przedsiębiorczości (The Enterprise Team) UCA jest dynamicznym i przyjaźnie nastawionym 

interlokutorem dla przedstawicieli biznesu i społeczności lokalnej. Promuje wsparcie szerokimi zasobami UCA badań 

i rozwoju nowych produktów i usług, co przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy dla studentów i 

absolwentów.  

Przykładowe usługi, dostępne w Biurze karier: 

- Szerokie usługi wsparcia rozwoju kariery poprzez spotkania z wykwalifikowanym Doradcą ds. Kariery;  

- Ogólne e-doradztwo i dostęp do e-informacji i do zasobów web; 

- Telefoniczny dostęp do pracownika Careers Team; 

- Dostęp do specjalistycznej, aktualnej informacji nt. kariery na każdym z kampusów;  

- Specjalistyczny pakiet rozwoju kariery, zawierający wskazówki dot. przygotowania dokumentów aplikacyjnych; 

- Możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej przez Internet (audio+video) w przypadku niemożności 

osobistego uczestnictwa w takim ćwiczeniu.  

W odniesieniu do pracodawców Biuro pracuje w oparciu o zasady best practice, do których podpisania zachęca się 

partnerów i interlokutorów. Dokument zawiera zobowiązania czterech stron (studentów, pracodawców, Biura ds. 

Karier oraz agencji pośrednictwa pracy), mające służyć podniesieniu jakości świadczonych usług.  

Wśród podpisanych zasad znajdują się zasady dotyczące wzajemnego poszanowania się partnerów w procesie 

rekrutacji pracowników - studentów lub absolwentów, wyrażające się w udzielaniu odpowiedzi z odpowiednim 

wyprzedzeniem, elastyczności, zrozumieniu, wzajemnym informowaniu się o ewentualnych zmianach, itp. 

W stosunku do pracodawców Biuro wykazuje podejście biznesowe, opierające się na wskazywaniu korzyści z 

zatrudnienia absolwentów. W swojej pracy Biuro opiera się o wytyczne Association of Graduate Recruiters (AGR). 

Powstałe w 1968 r. AGR jest niezależną organizacją non-profit wspierającą swoich użytkowników we wszystkich 

aspektach rekrutacji absolwentów. Reprezentuje ponad 750 organizacji członkowskich. Przykładowo, publikacje AGR 

wskazują, jak rekrutować absolwentów w czasie kryzysu gospodarczego, jakie są plusy utrzymania procesu rekrutacji 

nawet w tym ciężkim okresie107. 

V. Czynniki sprzyjające/ograniczające prowadzenie działań dostosowujących ofertę kształcenia do 

potrzeb rynku pracy  

- wzrost gospodarczy w sektorze, w którym uczelnia kształci, zapotrzebowanie na pracowników; 

- podejście do zatrudniania pracowników na uczelni: zatrudniani są specjaliści praktykujący swój zawód poza 

zajęciami na uczelni (nie teoretycy); 

- dysponowanie odpowiednimi środkami finansowymi, umożliwiającymi stałe inwestycje w infrastrukturę naukową i 

zawodową – uczelnia zapewnia odpowiednie biblioteki, pracownie, studia/warsztaty, komputery i urządzenia 

cyfrowe do ćwiczeń praktycznych; inwestuje w rozbudowę, standaryzację i zwiększenie dostępności sieci (intranet i 

Internet) we wszystkich 5 kampusach; 

- podejście biznesowe do przedsiębiorców – wskazywanie korzyści z zatrudniania studentów/absolwentów, 

utrzymywanie poprawnych relacji biznesowych; 

- podejście biznesowe do rynku pracy – zainteresowanie, znajomość trendów, uczestnictwo w stowarzyszeniach 

branżowych, targach, itp.; 

- interdyscyplinarność i nauka life skills podczas toku studiów, ułatwiające odnalezienie się (i ewentualne 

                                                 
107 Riding the recession, http://www.agr.org.uk/corecode/search/search.aspx?term=riding%20the%20recession  

http://www.agr.org.uk/corecode/search/search.aspx?term=riding%20the%20recession
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przekwalifikowanie się) na rynku pracy; 

- umożliwienie/zapewnienie studentom kontaktu z realnym rynkiem pracy poprzez ćwiczenia/staże w czasie toku 

studiów; 

Czynnikiem hamującym prowadzenie działań dostosowujących ofertę kształcenia do zmiennych potrzeb rynku pracy 

są kwestie finansowe. Utrzymanie i udostępnianie studentom nowoczesnych urządzeń, wykorzystywanych aktualnie 

w przemyśle, wymaga środków. W związku ze zlikwidowaniem dotacji rządowych koszty te muszą ponosić studenci. 

Brak kontaktu z rynkiem pracy, brak współpracy z tym rynkiem, niewiedza/nieznajomość tendencji rynku pracy 

również wpływa negatywnie na przystawalność oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

VI. Cechy wyróżniające dobrą praktykę  

- zatrudnianie/zapraszanie w charakterze wykładowców praktyków, mających stały i silny kontakt z sektorem 

gospodarki; 

- zatrudnianie/zapraszanie w charakterze wykładowców autorytetów z wykładanej dziedziny; 

- nacisk na zdobycie doświadczenia zawodowego w czasie studiów, wsparcie w poszukiwaniu stażu, pracy 

czasowej/na część etatu; 

- nacisk na uczestnictwo studentów w konkursach krajowych i międzynarodowych; 

- profesjonalne wsparcie przez Biuro Karier do 3 lat po zakończeniu nauki (szeroki wachlarz usług: np. doradztwo ds. 

rozwoju kariery); 

- podnoszenie standardów usług doradczych, przynależność do branżowych instytucji dot. rekrutacji; 

VII. Możliwość upowszechnienia dobrej praktyki, rekomendacje 

Rekomenduje się większe powiązanie nauczania z rynkiem pracy, poprzez np. zwiększenie kontaktów z lokalnymi 

przedsiębiorstwami (ćwiczenia, staże), zapraszanie przedsiębiorców na spotkania ze studentami. 

Rekomenduje się zwiększenie świadomości rynkowej studentów poprzez zachętę i wsparcie do udziału w konkursach 

międzynarodowych, wykreowanie własnej marki, wyrobienie nawyków współdziałania, konkurencji. 

Zaleca się profesjonalizację usług doradczych, świadczonych przez uniwersyteckie Biura Karier – osiągnięcie 

odpowiednich standardów pracy, zdobycie odpowiednich akredytacji, uczestnictwo w stowarzyszeniach branżowych, 

organizowanie eventów dla przedsiębiorców i studentów/absolwentów. 

 
 

I. Informacje podstawowe  

Nazwa uczelni Dualna Szkoła Wyższa w Badenii-Wirtembergii 

Duale Hochschule Baden-Württemberg – DHBW 

(8 oddziałów i 4 kampusy) 

Typ uczelni Dualna, Państwowa szkoła wyższa 

Kraj/region Niemcy - Badenia-Wirtembergia 

Liczba studentów w roku 2013/2014 34.000 w tym: 12.300 rozpoczynających naukę108 

Oferta kształcenia (kierunki) w roku 2013/2014 Ponad 20 rodzajów studiów z około 100 kierunkami biznesowymi, 

inżynieryjnymi i z dziedziny nauk społecznych. 

II. Charakterystyka uczelni  

Dualna Szkoła Wyższa w Badenii-Wirtembergii to pierwsza szkoła wyższa kształcąca studentów w systemie dualnym 

(połączenie zajęć teoretycznych z obowiązkowymi praktykami w przedsiębiorstwach) w Niemczech. Szkoła została 

założona w dn. 1 marca 2009 r. wg amerykańskiego modelu State University i kontynuuje dualną zasadę kształcenia 

wcześniejszej akademii zawodowej. W 2014 roku dualny system szkolnictwa wyższego obchodzi w Badenii-

Wirtembergii swój 40. jubileusz109. 

Uczelnia z siedzibą w Stuttgarcie prowadzi naukę w 8 oddziałach i na 4 kampusach oraz ściśle współpracuje z około 

 

                                                 
108 http://www.dhbw.de/die-dhbw/wir-ueber-uns/zahlen-fakten.html 
109 http://www.dhbw.de/die-dhbw/wir-ueber-uns/profil.html 
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10.000 wybranymi przedsiębiorstwami i instytucjami społecznymi. Dzięki temu może odbywać się solidna edukacja na 

akredytowanych studiach licencjackich ekonomicznych, inżynieryjnych i z dziedziny nauk społecznych. W ofercie uczelni 

znajdują się również przygotowujące do zawodu i zorientowane na rynek pracy kierunki magisterskie. Z liczbą 34.000 

studentów i ponad 125.000 absolwentów Dualna Szkoła Wyższa w Badenii-Wirtembergii jest największą szkołą wyższą 

w tym rejonie Niemiec. 

Cechą charakterystyczną uczelni jest dualny koncept studiów, który polega na naprzemiennych fazach nauki teoretycznej 

i praktycznej zawodu oraz na ścisłej kooperacji uczelni z jej „dualnymi partnerami”. Firmy i instytucje społeczne sami 

wybierają swoich studentów, zawierają z nimi umowę trwającą trzy lata i zapewniają przez ten okres stałe 

wynagrodzenie. 

Część teoretyczną nauki kursanci odbywają w jednej z 8 placówek szkoły. Częścią praktyczną zajmują się natomiast 

poszczególne przedsiębiorstwa, które zobowiązują się również do comiesięcznych wypłat wynagrodzenia swoim 

młodym pracownikom, dzięki czemu studenci już w okresie nauki mogą się uniezależnić finansowo.110 Jest to tym 

bardziej ważne, gdyż nauka w regionie Badenia-Wirtembergia jest płatna. W Dualnej Wyższej Szkole czesne wynosi 500 

euro za semestr.111 

Ze względu na ciągłą wymianę zajęć teoretycznych i praktycznych w odstępach trzymiesięcznych, studenci nabywają 

oprócz fachowej, metodycznej wiedzy również doświadczenie zawodowe oraz umiejętności społeczne. Teoretyczne i 

praktyczne treści są ściśle skoordynowane ze sobą i odzwierciedlają bieżącą sytuację ekonomiczną, stan techniki oraz 

obraz społeczeństwa. Dzięki takiemu zastosowaniu przyswajanie teorii staje się efektywniejsze, a studenci już w trakcie 

studiów mają możliwość sprawdzić się w realiach rynku pracy112.  

Przedsiębiorstwa i instytucje społeczne współpracujące z Dualną Szkołą Wyższą są równouprawnionymi parterami 

uczelni i ściśle uczestniczą w tworzeniu dualnego konceptu szkoły. W zależności od zmieniającej się sytuacji 

ekonomicznej, technicznej i społecznej kraju dokonują zmian w programach nauczania poszczególnych kierunków, są 

współodpowiedzialni za osiągnięcie przez uczelnię zamierzonych celów oraz późniejszą sytuację absolwentów na rynku 

pracy113. Dzięki wymianom międzynarodowym (zarówno studentów, jak i kadry nauczającej), wymianie dobrych 

praktyk, pomysłów i doświadczeń z zagranicą uczelnia odnosi sukcesy w Niemczech114. 

III. Charakterystyka regionalnego/ lokalnego rynku pracy, specyfika regionalna/ lokalna  

Z informacji Izby Przemysłowo-Handlowej regionu Badenia-Wirtembergia wynika, że aż prawie 10% procent firm jest 

partnerami uczelni115. Dzięki temu bezrobocie w tym rejonie wynosi jedynie 3,7% (dane z końca 2013 r.), a kraj 

związkowy jest na drugim miejscu na liście landów o najniższym bezrobociu w Niemczech (pierwsze miejsce zajmuje 

Bawaria)116. 

 

IV. Charakterystyka działań prowadzonych przez uczelnię w celu dostosowania oferty do potrzeb rynku 

pracy  

 

Po pierwsze, uczelnia umożliwia swoim partnerom samodzielny wybór studentów, z którymi chcą współpracować. 

Dzięki temu przedsiębiorcy mają gwarancję, że praktyki u nich będą odbywali kandydaci najlepiej dopasowani do profilu 

pracowników, których potrzebują. 

Po drugie, dzięki współpracy z uczelnią przedsiębiorcy mają znaczny wpływ na jakość oraz treść programów nauczania. 

W ofercie szkoły znajdują się więc kierunki studiów gwarantujące uzyskanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, ściśle 

dopasowane do warunków rynku pracy. 

Co więcej, jako przedsiębiorcy jako „dualni partnerzy” otrzymują od uczelni możliwość oddelegowania swoich 

doświadczonych firmowych ekspertów jako wykładowców akademickich. Dzięki temu nauka i praktyka są ze sobą 

jeszcze bardziej zintegrowane i nie ma się wrażenia, że studia to jeden świat, a rynek pracy drugi, całkowicie różny od 

 

                                                 
110 http://www.dhbw.de/die-dhbw/duales-studium/studienkonzept.html 
111 http://www.dhbw.de/die-dhbw/studieren-an-der-dhbw/studiengebuehren.html 
112 http://www.dhbw.de/die-dhbw/wir-ueber-uns/profil.html 
113 http://www.dhbw.de/die-dhbw/duales-studium/studienkonzept.html 
114 http://www.dhbw.de/die-dhbw/wir-ueber-uns/leitbild.html 
115 http://www.bw-firmen.ihk.de/sites/fitbw/welcome.aspx 
116 http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosenstatistik 
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pierwszego.  

Uczelnia stawia również wysoko współpracę z zagranicznymi szkołami i przedsiębiorcami. Dzięki studiom i praktykom 

międzynarodowym studenci Dualnej Wyższej Szkoły rozwijają swoje międzynarodowe kompetencje kulturowe, 

językowe, nabierają obeznania w zagranicznym rynku pracy oraz nawiązują kontakty117. 

V. Czynniki sprzyjające/ograniczające prowadzenie działań dostosowujących ofertę kształcenia do potrzeb 

rynku pracy  

 

Przedsiębiorstwa oraz instytucje regionu Badenia-Wirtembergia chętnie przystępują do kooperacji ze szkołą. 

Współpraca z uczelnią z 40-letnimi tradycjami (w 2009 r. nastąpiła transformacja akademii zawodowej w Dualną Szkołę 

Wyższą) nadaje im prestiż, daje wykształcenie młodym, zdolnym pracownikom z kwalifikacjami idealnie dopasowanymi 

do ich potrzeb i oczekiwań118. 

Nie stwierdzono czynników ograniczających prowadzenie działań dostosowujących ofertę kształcenia do potrzeb rynku. 

Dzięki możliwości oddelegowania przez firmy swojej kadry pracowniczej na uczelnię, istniejący wcześniej problem braku 

wykwalifikowanej kadry akademickiej został już zażegnany. 

 

VI. Cechy wyróżniające dobrą praktykę   

Ścisła współpraca między uczelnią a przedsiębiorstwami przynosi wiele widocznych zmian w sposobie kształcenia 

studentów. W Niemczech firma często staje się partnerem uczelni i wraz z jej pracownikami ustala program nauczania 

dla studentów. Przedsiębiorcy informują szkołę, jakich specjalistów potrzebują w swych szeregach i czego od nich 

oczekują. W ten sposób uczelnia kształci ludzi mających ogromne szanse na rynku pracy, zaś przedsiębiorcy skutecznie 

rozwiązują problemy związane z brakami kadrowymi. Korzystają też młodzi ludzie, którym oferuje się i płatne praktyki, i 

staże119. Większość (bo aż 80-85%) z nich zaraz po zakończeniu nauki rozpoczyna zawodową karierę, a nie brak i takich, 

którzy jeszcze przed rozpoczęciem studiów mają podpisany kontrakt z dużą firmą120. 

Istotnym elementem tego rodzaju kształcenia jest usamodzielnianie ucznia i oswajanie go z rynkiem pracy. W 

dzisiejszych czasach bardzo szybkich zmian ilościowych i jakościowych podaży pracy, umiejętność obserwacji rynku 

pracy i antycypowania zapotrzebowania kompetencyjnego jest jednym z czynników determinujących zdolność do 

zatrudnienia jednostki. Tak więc element usamodzielniania, zmuszenia do konfrontacji planów zawodowych ucznia z 

aktualną podażą pracy i ewentualnego modyfikowania ich są równie ważne jak dostarczenie okazji do nabycia 

praktycznej umiejętności wykonywania zawodu121. 

 

VII. Możliwość upowszechnienia dobrej praktyki, rekomendacje  

W dążeniu do opracowania jak najbardziej efektywnego systemu kształcenia wyższego, który mógłby być wdrożony w 

Polsce, nie sposób nie zwrócić się ku systemowi kształcenia dualnego funkcjonującemu w DHBW. W swoim założeniu 

system ten ma dostarczać uczniowi wiedzy teoretycznej, jak też zapewnić kontakt z rynkiem pracy, a przez to lepiej 

dostosować jego kwalifikacje do zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy122. 

Połączenie teoretycznej nauki z intensywnym systemem praktyk w przedsiębiorstwach wyposaża studenta w niezbędne 

w dzisiejszych czasach doświadczenie zawodowe, które uelastycznia jego kwalifikacje i gwarantuje związek z rynkiem 

pracy. Praktyki w Polsce traktowane są jako element dodatkowy i nie stanowią trwałego elementu programów 

kształcenia. W konsekwencji polski student nie dysponuje żadnym lub też bardzo znikomym doświadczeniem, co czyni 

znalezienie przez niego pierwszej pracy trudniejszym. Wobec powyższego wydaje się więc, że propagowanie systemu 

dualnego kształcenia lub choćby jego elementów mogłoby unowocześnić polski system edukacji i związać go bliżej 

z realiami rynku pracy123. 

 

                                                 
117 http://www.dhbw.de/die-dhbw/dualer-partner-werden/vorteile-einer-dualen-partnerschaft.html#c12777 
118 http://www.bw-firmen.ihk.de/sites/fitbw/welcome.aspx 
119  http://www.finanseosobiste.pl/artykuly/kapitalistyczne-oblicze-nauki-czyli-jak-prosperuja-zagraniczne-osrodki-badawcze.html 
120 „Ocena skutków regulacji -  projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw” 
121 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/245 
122 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/245 
123 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/245 
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Niemiecki przykład pokazuje również, że ścisła współpraca między ośrodkami badawczymi oraz przedsiębiorstwami nie 

tylko jest możliwa, ale przynosi ogromne korzyści. Dostosowanie kierunków studiów do potrzeb rynku oraz opracowanie 

programów nauczania zgodnych z potrzebami gospodarki daje młodym ludziom większą szansę na znalezienie pracy124.  

Dla systemu polskiego szalenie istotne wydaje się zwiększenie liczby czy też w ogóle szeroko pojmowanych kontaktów 

pomiędzy uczelniami i rynkiem pracy. Wydaje się, że rozwiązaniem efektywniejszym niż czysty sponsoring jest 

współpraca na zasadzie organizowania praktyk czy też udziału przedsiębiorstw w opracowywaniu zawartości 

programów nauczania.  

5.10 Załącznik nr 10 - Szczegółowe wyniki analiz dotyczące badanych kompetencji 

(poziom stwierdzeń z kwestionariuszy badawczych) 

KOMPETENCJE 
Kompetencje 

składowe 
Kompetencje 

główne 
Samoocena - 

studenci 
Samoocena - 
absolwenci 

Ocena 
posiadania 

kompetencji 
(uczelnie) 

Ocena 
posiadania 

kompetencji 
(pracodawcy) 

Nawiązywanie i 
utrzymywanie 
kontaktów z innymi 
ludźmi, zarówno ze 
współpracownikami, 
jak i klientami czy 
podopiecznymi 

interpersonalne komunikacyjne 4,51 4,32 4,75 4,5 

Współpraca w grupie interpersonalne komunikacyjne 4,38 4,15 4,61 4,4 

Jasne przekazywanie 
myśli  

interpersonalne komunikacyjne 4,37 4,21 4,64 4,37 

Znajomość języków 
obcych 

porozumiewanie się 
w językach obcych 

komunikacyjne 4,34 3,86 4,75 3,35 

Biegłe posługiwanie 
się językiem polskim w 
mowie i piśmie 
(poprawność 
językowa, bogate 
słownictwo, łatwość 
wysławiania się) 

porozumiewanie się 
w języku ojczystym 

komunikacyjne 4,3 3,76 4,76 4,43 

Zdolności artystyczne i 
twórcze 

artystyczne osobiste 2,98 2,29 3,59 2,6 

Gotowość uczenia się 
nowych rzeczy 

kognitywne osobiste 4,73 4,43 4,79 4,65 

Logiczne myślenie, 
analiza faktów 

kognitywne osobiste 4,65 4,41 4,74 4,6 

Kreatywność (bycie 
innowacyjnym, 
wymyślanie nowych 
rozwiązań) 

kognitywne osobiste 4,46 4,14 4,58 4,41 

Wyszukiwanie i 
analiza informacji oraz 
wyciągania wniosków 

kognitywne osobiste 4,54 4,38 4,65 4,39 

Kompetencje 
obywatelskie 
(uczestnictwo w 
wyborach, działanie na 
rzecz społeczności 
lokalnej) 

obywatelskie  osobiste 3,37 1,79 4,1 3,37 

                                                 
124 http://www.finanseosobiste.pl/artykuly/kapitalistyczne-oblicze-nauki-czyli-jak-prosperuja-zagraniczne-osrodki-badawcze.html 
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KOMPETENCJE 
Kompetencje 

składowe 
Kompetencje 

główne 
Samoocena - 

studenci 
Samoocena - 
absolwenci 

Ocena 
posiadania 

kompetencji 
(uczelnie) 

Ocena 
posiadania 

kompetencji 
(pracodawcy) 

Organizowanie i 
prowadzenie prac 
biurowych 

biurowe 
techniczne i 
komputerowe 

4,12 3,86 3,91 4,01 

Wykonywanie 
prostych rachunków 

matematyczne 
techniczne i 
komputerowe 

4,38 3,77 4,54 4,39 

Wykonywanie 
złożonych obliczeń 
matematycznych 

matematyczne 
techniczne i 
komputerowe 

3,6 2,68 3,45 3,26 

Wykorzystanie 
Internetu (szukanie 
stron, poczta 
elektroniczna) 

obsługa komputera 
techniczne i 
komputerowe 

4,24 4,03 4,85 4,49 

Podstawowa 
znajomość pakietu 
biurowego (np. MS 
Office) 

obsługa komputera 
techniczne i 
komputerowe 

4,36 4,24 4,69 4,42 

Znajomość 
specjalistycznych 
programów 

obsługa komputera 
techniczne i 
komputerowe 

4,32 3,76 4,07 3,96 

Elastyczny (bez stałych 
godzin) czas pracy 

dyspozycyjność 
zawodowe 
ogólne 

4,14 3,44 4,03 3,63 

Gotowość do częstych 
wyjazdów 

dyspozycyjność 
zawodowe 
ogólne 

4,04 3,28 3,82 3,38 

Koordynowania pracy 
innych pracowników 

kierownicze 
zawodowe 
ogólne 

4,22 3,48 4,24 3,67 

Przydzielanie zadań 
innym pracownikom 

kierownicze 
zawodowe 
ogólne 

4,04 3,33 4,13 3,57 

Dyscyplinowanie 
(przywoływanie do 
porządku) innych 
pracowników 

kierownicze 
zawodowe 
ogólne 

4,13 3,22 4,11 3,57 

Terminowa realizacja 
zaplanowanych 
działań 

samoorganizacyjne 
zawodowe 
ogólne 

4,81 4,67 4,78 4,67 

Samoorganizacja pracy 
(rozplanowanie i 
terminowa realizacja 
działań w pracy) 

samoorganizacyjne 
zawodowe 
ogólne 

4,66 4,49 4,75 4,49 

Elastyczne reagowanie 
na zmiany 

samoorganizacyjne 
zawodowe 
ogólne 

4,51 4,17 4,66 4,37 

Odporność na stres samoorganizacyjne 
zawodowe 
ogólne 

4,57 4,3 4,64 4,37 

Samodzielność 
podejmowania decyzji 

samoorganizacyjne 
zawodowe 
ogólne 

4,49 4,05 4,61 4,21 

Przedsiębiorczość i 
przejawianie 
inicjatywy 

samoorganizacyjne 
zawodowe 
ogólne 

4,23 3,74 4,49 4,12 

Praca w warunkach 
projektu 

samoorganizacyjne zawodowe 
ogólne 

4,34 3,9 4,37 3,54 

Wiedza teoretyczna 
potrzebna w danym 
zawodzie 

wiedza zawodowe 
ogólne 4,34 4,06 4,46 4,3 

Orientacja w branży 
związanej z 
kierunkiem studiów 

wiedza zawodowe 
ogólne 4,48 3,55 4,73 4,28 

Wiedza ogólna (z 
zakresu przedmiotów 
ogólnych)  

wiedza zawodowe 
ogólne 3,7 3,04 4,29 3,9 
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KOMPETENCJE 
Kompetencje 

składowe 
Kompetencje 

główne 
Samoocena - 

studenci 
Samoocena - 
absolwenci 

Ocena 
posiadania 

kompetencji 
(uczelnie) 

Ocena 
posiadania 

kompetencji 
(pracodawcy) 

Operacyjne 
wykorzystanie wiedzy 
akademickiej 

wiedza zawodowe 
ogólne 3,86 3,17 4,47 3,75 
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5.11 Załącznik nr 11 - Prognozowane zapotrzebowanie na zmiany w kompetencjach w zależności od scenariuszy rozwoju  

Scenariusz/Kompetencje 
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SKOK CYWILIZACYJNY (wysokie 

tempo zmian, konieczność 

szybkiej adaptacji) 

+++ ++ +++ ++ + ++ +++ +++ +++ +++ + + + 

TWARDE DOSTOSOWANIA 

(umiarkowane tempo zmian, 

wysoka waga kompetencji 

związanych z indywidualną 

konkurencyjnością) 

+++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ +++ + +++ ++ ++ + 

TRUDNA MODERNIZACJA 

(umiarkowane tempo zmian, 

wysoka waga kompetencji 

powiązanych z rozwojem kapitału 

społecznego) 

+++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ ++ + 

SŁABNĄCY ROZWÓJ (stagnacja, 

promowane „twarde 

kompetencje”, „fach w ręku”) 

+ ++ + ++ +++ ++ + + + + +++ +++ + 
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5.12 Załącznik nr 12 - Inne wskaźniki „zatrudnialności absolwentów” 

W większości absolwenci (60% z nich) pracują jako pracownicy wykonawczy/ merytoryczni, 

specjaliści, 19% pracuje na stanowiskach administracyjno-biurowych, 12% na średnich 

stanowiskach kierowniczych. Struktura zajmowanych stanowisk absolwentów potwierdza ich 

samoocenę, że wykonują pracę, która wymaga od nich posiadania wyższego wykształcenia. 

Jedynie 4% absolwentów pracuje w roli pracowników produkcyjnych, czyli w pracy – jak można 

założyć - poniżej ich kwalifikacji. 

Wykres 23. Stanowisko zawodowe zajmowane przez absolwenta 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI wśród absolwentów (n=2174) 

Widać ponadto, że przeciętnie im dłuższy czas upłynął od zakończenia studiów, tym absolwenci 

zajmują wyższe stanowisko. Pracujący na stanowisku niewykwalifikowanego pracownika 

produkcyjnego byli najbardziej „świeżo” po studiach (17 miesięcy), zaś absolwenci na wyższych 

i najwyższych stanowiskach ukończyli studia średnio ok. 4 lata temu. Można zatem założyć, na 

co wskazuje również raport BKL125, że osoby lepiej wykształcone zwykle szukają pracy w 

kategoriach stojących wyżej w hierarchii ISCO126, a pracę w kategoriach „niższych” traktują 

tymczasowo.  

Tabela 46. Stanowiska zawodowe zajmowane przez absolwenta w zależności od czasu jaki minął 
od ukończenia studiów (liczba miesięcy) 

Zajmowane stanowisko zawodowe Średnia liczba miesięcy 

Najwyższa kadra zarządzająca, prezesi, właściciel(e) 42 

Wyższe stanowiska kierownicze, dyrektorzy 54 

Średnie stanowiska kierownicze, menadżerowie 38 

Pracownicy wykonawczy/ merytoryczni, specjaliści 34 

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą 32 

Pracownicy administracyjno-biurowi 25 

Wykwalifikowani pracownicy produkcyjni 23 

Niewykwalifikowani pracownicy produkcyjni 17 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI wśród absolwentów (n=2174) 

                                                 
125 Młodość czy doświadczenie?  Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją 
Jarosława Górniaka. 
126  International Standard Classification of Occupations. 
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Analizując dochody absolwentów widać, że większość z nich (56%) zarabia powyżej 2 tys. zł 

netto, w tym 26% zarabia powyżej 3 tys. netto. Warto jednak zauważyć, że 16% otrzymuje 

wynagrodzenie mniejsze lub zbliżone do minimalnego127.  

 

Wykres 24. Wynagrodzenie miesięczne netto/ dochód netto z działalności absolwenta 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI wśród absolwentów (n=2404)  

Ponownie powraca zatem pytanie o celowość ponoszenia kosztów ukończenia szkoły wyższej 

dla osób, które nie wykorzystują w pracy kompetencji nabytych na studiach, zajmują stanowiska 

poniżej swoich kwalifikacji i/lub zarabiają mało. Warto w tym kontekście przywołać wypowiedź 

przedstawiciela organizacji pracodawców: "Mam wrażenie, że śledzenie losów absolwentów i w 

ogóle ocenianie tej efektywności kształcenia jest oparte na zasadzie dylematu ekonomicznego: 

kształcimy i jakoś jest, jakąś pracę znajdują i chodzi nam o to, żeby sprawdzić, czy znajdują pracę. 

To jest bez takiego czynnika, na ile to jest efektywne, czy oni faktycznie znajdują pracę najlepszą z 

tych, które mogliby znaleźć i czy z punktu widzenia finansowania ich edukacji przez społeczeństwo 

ma to sens. No bo dla mnie tego rodzaju wynik, że ta zdaje się mediana tych wynagrodzeń to było 

pomiędzy 1000 a 2300 brutto z punktu widzenia ekonomicznego jest kompletnym nonsensem, bo 

ktoś spędził 5 lat na tych studiach, nie generował dochodów, kosztowało to jego rodziców 

utrzymanie. A w międzyczasie gdyby on np. przykładowo kładł kafelki przez te 5 czy 6 lat, to nie 

dość, że już by na siebie zarabiał, to docelowo po tych 5-6 latach mógłby liczyć na wyższe dochody 

niż po ukończeniu w tym czasie edukacji wyższej"128. 

Odwołując się do dostępnych danych warto jednak zauważyć, że przeciętnie absolwenci szkół 

wyższych nie tylko rzadziej są bezrobotni niż osoby młode z niższym wykształceniem, ale też 

zarabiają więcej. Dane pochodzące z III edycji badań BKL z 2012 r. wskazują, że średnia 

zarobków netto absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (niekontynuujących nauki na studiach 

wyższych) wynosiła 1718 zł, natomiast przeciętne zarobki netto absolwentów uczelni (do 30 r. 

ż. włącznie) wyniosły 1836,42 zł129. Świadczy to o tym, że mimo wszystko kompetencje 

absolwentów uczelni są cenione wyżej na rynku pracy niż osób o niższych poziomach 

wykształcenia. 

                                                 
127 Wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku 2014 wynosi 1680 zł brutto, czyli 1237,20 netto. 
128 IDI z przedstawicielem organizacji pracodawców. 
129 Młodość  czy doświadczenie?  Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją 
Jarosława Górniaka, s. 106-140. 
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Ponadto, warto mieć świadomość, że w normalnie funkcjonującej gospodarce naturalna jest 

ścieżka kariery, na której zaczyna się pracę od niższych stanowisk o niewysokim 

wynagrodzeniu, aby następnie awansować w oparciu o stale rozwijane kompetencje, w tym 

wynikające z doświadczenia na stanowisku pracy. Z tego względu należy zachować ostrożność w 

formułowaniu wniosków w oparciu o analizę sytuacji płacowej absolwentów uczelni przy 

podejmowaniu pierwszej pracy. Dyplom szkoły wyższej może nawet nie dawać przewagi w 

momencie podjęcia pierwszej pracy, ale w wielu sytuacjach jego brak jest czynnikiem 

utrudniającym awans zawodowy130. 

Badanie kwestionariuszowe CAWI wśród absolwentów, przeprowadzone w ramach niniejszego 

projektu badawczego wskazuje, że w istocie – wraz z upływem czasu od ukończenia studiów, 

znacznie wzrastają zarobki absolwentów. Wśród osób zarabiających poniżej 999 zł, średnia 

liczba miesięcy od ukończenia studiów była najniższa – 22 miesiące, zaś wśród zarabiających 

powyżej 3500 tys. zł – czas od ukończenia studiów był najdłuższy (średnio 42 miesiące, czyli byli 

oni koło 3,5 roku po zakończeniu studiów).  

Tabela 47. Średnie wynagrodzenie absolwentów (netto) a czas od ukończenia studiów (liczba 
miesięcy) 

Średnie wynagrodzenie Średnia liczba miesięcy 

Do 999 zł 22,3 

Od 1000 do 1499 zł 23,5 

Od 1500 do 1999 zł 29,2 

Od 2000 do 2499zł 32,6 

Od 2500 do 2999 zł 35,0 

Od 3000do 3499 zł 37,1 

Powyżej 3500 zł 41,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI wśród absolwentów (n=2404)  

Wyniki te zbieżne są z wcześniejszym wnioskiem, że wraz z upływem czasu od zakończenia 
studiów absolwenci zajmują coraz wyższe stanowiska, nie dziwi zatem, że zarabiają również 
coraz więcej. 

5.13 Załącznik nr 13 - Zróżnicowanie opinii przedstawicieli uczelni względem 

strategii kształcenia 

Zróżnicowanie opinii przedstawicieli uczelni względem strategii kształcenia w podziale 

na131: 

 Typ uczelni 

Większy odsetek przedstawicieli uczelni 

niepublicznych niż przedstawicieli uczelni 

publicznych (57% vs. 40%) był 

zwolennikiem kształcenia specjalistów. 

Podobnie przedstawiciele uczelni 

niepublicznych w większym stopniu byli 

skłonni kształcić przede wszystkim w oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy (73% vs. 66% 

                                                 
130 por. Młodość  czy doświadczenie?  Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją 
Jarosława Górniaka. 
131 Wskazano przede wszystkim znaczące różnice i/lub różnice istotne statystycznie. 

W jakim stopniu strategie kształcenia uczelni 
odpowiadają na wyzwania rozwojowe 
przyszłości, w tym sformułowane w Strategii 
"Europa 2020"?Czy występuje tu zróżnicowanie 
ze względu na typ, pozycję w rankingach, 
wielkość, lokalizację uczelni? 
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przedstawicieli uczelni publicznych). 

Zatem widać, że uczelnie publiczne skłaniają się bardziej ku strategiom kształcenia, które można 

by nazwać kształceniem akademickim, erudycyjnym. 

Co ciekawe, z drugiej strony, więcej uczelni niepublicznych (80%) niż publicznych (60%) 

wskazało, że uczelnie powinny kształcić kompetencje uniwersalne zapewniające elastyczność i 

łatwe dostosowanie się absolwentów do potrzeb rynku pracy, a więc odpowiadają na wyzwania 

rozwojowe przyszłości, w tym sformułowane w Strategii "Europa 2020". Warto jednak 

zauważyć, że w przypadku obu typów uczelni większość przedstawicieli reprezentowała 

postawę przyszłościową. W podziale na poszczególne typy uczelni strategie kształcenia 

nastawione na elastyczność wspierają przede wszystkim głosy przedstawicieli uniwersytetów 

(opinia 83% z nich), w mniejszym stopniu uczelni technicznych - 67% i przez połowę wyższych 

szkół zawodowych. 

Analizując dogłębniej typy szkół widać, że – co nie powinno zaskakiwać - za kształceniem 

specjalistycznym opowiedzieli się w największym stopniu przedstawiciele wyższych szkół 

zawodowych (68% z nich), następnie 42% uczelni technicznych/przyrodniczych/ 

ekonomicznych oraz tylko ¼ przedstawicieli uniwersytetów132. Zbliżone wyniki otrzymano 

względem stwierdzenia „uczelnie powinny kształcić głównie przyszłych pracowników” (ze 

stwierdzeniem zgodziło się 82% przedstawicieli szkół zawodowych, 67% uczelni technicznych, 

50% uniwersytetów). 

Podobnie kolejno 59% WSZ, połowa uczelni technicznych i zaledwie 1/3 przedstawicieli 

uniwersytetów zaopiniowało, że uczelnie powinny w równym stopniu, co szkoły zawodowe i 

technika kształcić pracowników pod kątem potrzeb rynku pracy. Przedstawiciel jednej z uczelni 

technicznych, odpowiadając na pytanie jak są na uczelni postrzegane zmiany wynikające z 

nowelizacji ustawy zmierzające w kierunku większego dostosowania uczelni do rynku pracy 

stwierdził, że: "Jak najbardziej one są nam na rękę. Nam też bardzo zależy, żeby studentów, 

których kształcimy i absolwentów, których wypuszczamy na rynek pracy, żeby oni odpowiadali 

rzeczywiście potrzebom rynku pracy. Żeby to nie było kształcenie dla samego kształcenia, bo to nie 

ma sensu tak na dobrą sprawę i na dłuższą metę osłabia gospodarkę"133. 

 Pozycję w rankingach 

Im wyższą wskazywali przedstawiciele uczelni pozycję w rankingach, tym bardziej 

reprezentowali oni podejście w stronę erudycyjnego kształcenia (Uczelnia znajduje się 

zazwyczaj w pierwszej połowie - 41% przedstawicieli uczelni zgodziło się ze stwierdzeniem, że 

uczelnie powinny kształcić przede wszystkim osoby o szerokiej wiedzy; uczelnia znajduje się 

zazwyczaj w drugiej połowie krajowych rankingów – 37%, uczelnia nie widnieje w krajowych 

rankingach - zaledwie 14% przedstawicieli tego typu uczelni). 

Podobnie im niższa pozycja w rankingach, tym więcej przedstawicieli uczelni było zdania, że 

uczelnie powinny kształcić przede wszystkim w oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy 

(kolejno 63%, 70%, 79%). 

                                                 
132 Różnice istotne statystycznie; nie wzięto pod uwagę innych typów szkół ze względu na małe liczebności (n<10). 
133 IDI z przedstawicielem uczelni technicznej. 
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 Wielkość uczelni 

Im większa uczelnia (pod względem liczby studentów), tym większy odsetek zgadzających się, 

że uczelnie powinny kształcić przede wszystkim osoby o szerokiej wiedzy (u uczelniach do 5 tys. 

studentów – 23%, 5 000-15 000 – 50%, powyżej 15 000-60%)134.  

 Lokalizację uczelni 

Postawa przedstawicieli uczelni nie jest istotnie zróżnicowana regionalnie. Jedynie w przypadku 

postawy względem kształcenia kompetencji uniwersalnych, a do pracy w konkretnym zawodzie 

występują różnice (patrz: wykres poniżej). W regionie południowym (woj. śląskie i małopolskie) 

przedstawiciele uczelni najczęściej (88% z nich) wybrali odpowiedź, że „uczelnie powinny 

kształcić kompetencje uniwersalne zapewniające elastyczność i łatwe dostosowanie się 

absolwentów do potrzeb rynku pracy”, taka postawa była również częsta w regionie północnym 

i centralnym, zaś z drugiej strony w regionie południowo-zachodnim była wybierana najrzadziej 

(przez mniej niż połowę respondentów). 

Wykres 25. Opinie przedstawicieli uczelni względem kształcenia kompetencji uniwersalnych a do 
pracy w konkretnym zawodzie – zróżnicowanie regionalne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI z przedstawicielami uczelni (n=100) 

Wielkość miejscowości prawie nie różnicuje strategii kształcenia różnych uczelni. Jedyna różnica 

polega na tym, że większy odsetek przedstawicieli uczelni znajdujących się w mniejszych 

miejscowościach nastawiony jest na kształcenie bardziej pracowników niż naukowców (miasto 

do 100 tys. mieszkańców - 75%, miasto powyżej 100 tys. mieszkańców – 65%). 

Podobnie połowa przedstawicieli uczelni z mniejszych miejscowości w porównaniu do 40% z 

większych ośrodków zgodziła się, że uczelnie powinny w równym stopniu, co szkoły zawodowe i 

technika kształcić pracowników pod kątem potrzeb rynku pracy. Przedstawiciele uczelni 

zlokalizowanych w miejscowościach o większej liczbie mieszkańców byli w większym stopniu za 

kształceniem kompetencji uniwersalnych ułatwiających elastyczność i łatwe dostosowanie się 

absolwentów do potrzeb rynku pracy (72% vs. 57%).  

                                                 
134 Różnice istotne statystycznie. 
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164 | S t r o n a  
 

5.14 Załącznik nr 14 - Oferta dydaktyczna i potencjał uczelni w ocenie studentów i 

absolwentów 

Oferta dydaktyczna i potencjał uczelni w ocenie studentów 

Sami studenci oceniają ofertę dydaktyczną i potencjał uczelni w zależności od aspektu dobrze 

(na skali ocen 0-5 na ok. 4) lub średnio (średnia ok. 3). Stosunkowo najlepiej uczelnie zostały 

ocenione pod kątem zasobów bibliotecznych, infrastruktury dydaktycznej oraz dostępności 

kadry, najgorzej pod względem możliwości wyboru wykładowców oraz liczby oferowanych 

praktyk zawodowych. Dopasowanie programu studiów do potrzeb rynku pracy zostało ocenione 

średnio (na „3+”, średnia ocen 3,45). Podobnie oceniono współpracę biur karier z pracodawcami 

oraz możliwość nauki umiejętności praktycznych. 

Tabela 48. Oferta dydaktyczna i potencjał uczelni w ocenie studentów 

Aspekt oceny Średnia 

Mam dostęp do dobrych zasobów bibliotecznych i czytelni 4,36 

Uczelnia dysponuje infrastrukturą dydaktyczną (sale wykładowe, laboratoria wysokiej jakości) 4,08 

Karda nauczająca jest łatwo dostępna (mailowo, na dyżurach, itp.) 4,02 

Egzaminy prowadzone są rzetelnie 3,97 

Mam możliwość udziału w zagranicznych programach wymian, praktyk, staży 3,95 

Mam dostęp do sprzętu komputerowego o odpowiedniej jakości 3,94 

Poziom nauczania jest wysoki 3,89 

Obowiązuje wysoki poziom wymagań na egzaminie licencjackim/magisterskim 3,83 

Wysoko oceniam opiekę naukową kadry 3,74 

Wysoko oceniam jakość materiałów dydaktycznych polecanych/dostarczanych przez wykładowców 3,71 

Program nauczania zawiera różnorodną ofertę dydaktyczną 3,65 

Program studiów jest dostosowany do potrzeb rynku pracy 3,45 

Biuro karier współpracuje z wieloma pracodawcami (na moim kierunku) 3,43 

Moje studia oferują możliwość nauki umiejętności praktycznych w warunkach symulowanych i w 
warunkach praktycznych 

3,41 

Uczelnia oferuje pomoc w planowaniu kariery i wejściu na rynek pracy 3,38 

Studia kształtują postawy obywatelskie 3,33 

Uczelnia dysponuje dobrą infrastrukturą sportową 3,30 

Studenci mają realny wpływ na dydaktykę i zarządzanie uczelnią poprzez członków samorządu 
studenckiego 

3,27 

Jakość oferowanych praktyk zawodowych jest wysoka (można zdobyć ciekawe i przydatne 
doświadczenie) 

3,16 

Oferowanych jest dużo praktyk zawodowych 3,04 

Studenci mają duże możliwości wyboru wykładowców 2,46 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI ze studentami uczelni (n=600), skala ocen od 1 do 5, gdzie 1- całkowicie się nie 

zgadzam, a 5 - całkowicie się zgadzam 

Studenci wystawili dobrą ocenę studiom (średnia ocen równa 4) tylko i wyłącznie w aspekcie 

samodzielności w uczeniu, pozostałe aspekty (m.in. zakres i złożoność przekazywanej wiedzy, 

różne kompetencje „miękkie”) otrzymały od studentów średnie oceny. Najgorzej oceniono 

kształtowanie na uczelni postaw obywatelskich i społecznych (średnia ocen 3,36). 

Tabela 49. Ocena różnych aspektów studiów przez studentów 

Jak Pan/i ocenia odbyte/odbywane studia pod kątem: Średnia 

Samodzielności w uczeniu się 4,00 

Nabycia kompetencji odpowiedzialności za swoją pracę i zespołu 3,90 

Zakresu przekazywanej wiedzy 3,84 

Nabycia kompetencji pracy zespołowej 3,80 

Złożoności przekazywanej wiedzy 3,77 
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Umiejętności przekazywania informacji o zdobytej wiedzy 3,69 

Nabycia umiejętności rozwiązywania problemów (stosowanie wiedzy w praktyce) 3,54 

Nabycie postaw obywatelskich i społecznych 3,36 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI ze studentami uczelni (n=600), skala ocen od 1 do 5, gdzie 1 - ocena 

niedostateczna, 5 - ocena bardzo dobra) 

Oferta dydaktyczna i potencjał uczelni w ocenie absolwentów 

Ocena absolwentów jest o tyle interesująca, iż absolwenci oceniają uczelnie i odbyte studia z 

perspektywy czasu i pewnych doświadczeń na rynku pracy. Z odbytych studiów jest 

zadowolonych ¾ absolwentów, o 4 p.p. więcej mężczyzn niż kobiet. 70% absolwentów ponownie 

wybrało uczelnię, którą ukończyło. Z perspektywy czasu decyzję o wyborze uczelni źle ocenia co 

piąty absolwent. Nieznacznie częściej deklarację o ponownym wyborze tej samej uczelni złożyli 

mężczyźni niż kobiety (72% vs. 68%). Podobnie jest w przypadku zadowolenia z wybranego 

kierunku – większość absolwentów (63%) ponownie wybrałaby ukończony kierunek studiów. 

Mniej zadowolone z kierunku studiów są kobiety – 1/3 z nich (mężczyźni – 26%) nie 

zdecydowałaby się na ponowne podjęcie studiów. 

Co ciekawe, ponad połowa absolwentów (55%) ocenia, że temat ich pracy dyplomowej został 

przygotowany pod kątem pracy zawodowej. Zaledwie 15% absolwentów przygotowało pracę w 

całkowitym oderwaniu od zainteresowań zawodowych. Najczęściej na zgodność pracy 

dyplomowej z wykonywaną pracą wskazują absolwenci kierunków z obszaru nauk medycznych i 

nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (80%) oraz nauk ścisłych (63%). 

5.15 Załącznik nr 15 - Pytania badawcze wraz z syntetycznymi odpowiedziami  

Tabela 50. Pytania badawcze z syntetycznymi odpowiedziami 

Pytanie 
badawcze 

Odpowiedź na pytanie badawcze 

Jakiego rodzaju kwalifikacje i 
kompetencje, w tym tzw. 
kompetencje miękkie 
kandydatów do pracy są 
najważniejsze dla 
potencjalnych pracodawców? 
Jak na te potrzeby wpływają 
zmiany gospodarcze i 
społeczne? 

 
Przeprowadzone analizy wskazują, na potrzebę kształtowania kompetencji 
uniwersalnych, które są potrzebne niezależnie od obszaru kształcenia. Można 
wyraźnie wyodrębnić pięć kompetencji, które są najbardziej pożądane z 
perspektywy rynku pracy. Należą do nich: poznawcze, interpersonalne, posługiwanie 
się językiem ojczystym, umiejętność obsługi komputera oraz samoorganizacja. 
Kompetencje zawodowe są dla zatrudnienia warunkiem koniecznym, ale 
niewystarczającym. Osobno, dla każdego z obszarów kształcenia, większe szanse na 
zatrudnienie będą mieli absolwenci o zadowalających pracodawcę kompetencjach 
zawodowych, jednak wyposażeni dodatkowo w najważniejsze dla danego obszaru 
kompetencje „miękkie”. 

Rozwijanie tych kompetencji jest ważne niezależne od prawdopodobnych zmian w 
gospodarce i zmian o charakterze społecznym. Jedynie w przypadku scenariusza 
najbardziej stagnacyjnego wskazane kompetencje okażą się mniej przydatne, a 
najważniejsze będą umiejętności zawodowe. 
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Pytanie 
badawcze 

Odpowiedź na pytanie badawcze 

Jakiego rodzaju efekty 
kształcenia będą kluczowe 
dla zwiększenia szans 
absolwentów na rynku 
pracy?  

W celu wskazania efektów kształcenia kluczowych dla zwiększanie szans 
absolwentów na rynku pracy posłużono się koncepcją luki kompetencyjnej, różnicą 
w ocenie poziomu posiadania danej kompetencji, a oczekiwaniami wobec niej. I tak 
okazało się, że do największych wyzwań należy wyposażenie absolwentów w 
kompetencja interpersonalne (komunikacyjne) samoorganizacyjne (zawodowe 
ogólne), kognitywne (osobiste).  
Pełna informację nt. kluczowych efektów kształcenia zawiera tabela 27. Poniżej 
przedstawiona została informacja nt. najważniejszych efektów kształcenia dla grup 
absolwentów z obszarów o potencjalnie najwyższej zatrudnialności: nauk 
technicznych, ścisłych i medycznych. 

 W przypadku absolwentów z obszaru nauk technicznych największe luki 

pojawiły się w przypadku kompetencji poznawczych, interpersonalnych 

oraz samoorganizacyjnych. Przedstawiciele kierunków technicznych mają 

często niedostateczną wiedzę w zakresie programów komputerowych, 

związanych z ich dyscypliną. Deficytem jest też często brak umiejętności 

pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz trudna komunikacja z 

osobami reprezentującymi inne, nietechniczne zawody lub obszar biznesu. 

 Absolwenci z obszaru nauk ścisłych największe braki mają w przypadku 

kompetencji poznawczych, interpersonalnych i samoorganizacyjnych. 

Oczekiwania pracodawców wobec wiedzy są nieco wyższe niż w przypadku 

pozostałych obszarów – warto w związku z tym zwrócić uwagę na nieco 

wyższą lukę. Warto zwrócić uwagę na dużą wagę umiejętności 

posługiwania się językiem ojczystym. 

 Absolwenci obszaru nauk medycznych i o zdrowiu wykazują największe 

deficyty w przypadku kompetencji kognitywnych i interpersonalnych. 

Równocześnie są to dla nich dwie najbardziej pożądane przez 

pracodawców kompetencje. Wysoka pozycję wśród kompetencji 

pożądanych zajmuje również wiedza i posługiwanie się językiem ojczystym, 

gdzie stwierdzono mniejsze braki. 

Które obszary kształcenia, 
kierunki studiów i formy 
kształcenia pozwalają w 
największym stopniu na 
rozwój kompetencji 
kluczowych – poszukiwanych 
przez pracodawców? 

Kompetencje kluczowe, poszukiwane przez pracodawców tylko luźno związane są z 
obszarami kształcenia, kierunkami studiów i formami kształcenia, przy zastrzeżeniu, 
że podstawowe umiejętności zawodowe związane z kierunkiem studiów i obszarem 
kształcenia są wstępnym, choć niewystarczającym warunkiem zatrudnienia. W 
sytuacji szybkiego rozwoju gospodarczego i społecznego liczą się przede wszystkim 
kompetencje umożliwiające szybką adaptację do zmian warunków rynku pracy. 
Kompetencje te mogą być kształtowane w ramach każdego obszaru i kierunku, 
zgodnie z jego specyfiką. Będą to obszary i kierunki, w których dominuje nauka przez 
działanie (zarówno w ramach studiów, jak i przez praktyki zawodowe), kształtuje się 
u studentów postawę przedsiębiorczości, uczy pracy zespołowej i nastawienia na 
zbiorowy sukces. Z badania wynika, że w tej chwili podejście takie jest częstsze w 
obszarach nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych niż humanistycznych lub 
społecznych. Podejście to zależy też od konkretnych uczelni, obciążenia kadry 
dydaktycznej obowiązkami, ilości studentów. 
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Pytanie 
badawcze 

Odpowiedź na pytanie badawcze 

Jakie są największe 
przeszkody – ze szczególnym 
uwzględnieniem dotyczących 
wykształcenia i kwalifikacji – 
w zatrudnieniu 
absolwentów? Czy istnieją 
inne bariery np. prawne, 
finansowe, regulacyjne, które 
mają wpływ na stan 
zatrudnienia absolwentów 
posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i kompetencje 
poszukiwane przez 
pracodawców? 

Z jednej strony, powodem bezrobocia absolwentów w znacznym stopniu jest sytuacja 
na lokalnym rynku pracy. Z drugiej strony, bariery zatrudniania absolwentów tkwią 
głębiej niż tylko w bieżącej koniunkturze. Choć polski rynek pracy jest rynkiem 
pracodawcy, to – jak wynika z rozmów z pracodawcami - przedsiębiorcy mają 
trudności ze znalezieniem dobrego pracownika. Przyczyną tych trudności jest 
niedopasowanie kompetencji i postaw kandydatów do oczekiwań pracodawców. 
Sami absolwenci mają znaczną świadomość tych barier (deficytów 
kompetencyjnych). 

W trakcie badań jakościowych pracodawcy narzekali przede wszystkim na 
niewystarczające doświadczenie zawodowe absolwentów uczelni, jak i zbyt wysokie 
oczekiwania płacowe. 
 
W badaniu ilościowym żaden pracodawca nie wybrał odpowiedzi, że nie zatrudnia 
absolwentów ze względu na niewystarczająco korzystne rozwiązania prawne, 
wspierające zatrudnianie absolwentów. Podobnie z badań jakościowych wynika, że 
bariery prawne należy uznać za marginalne, choć zmiana przepisów prawa mogłaby 
sprzyjać zacieśnieniu współpracy pracodawców ze szkołami wyższymi. 
Zastosowanie zachęt (np. w postaci ulg podatkowych) z pewnością zmieniłoby 
podejście pracodawców do tego obszaru. 
 
 

W jakim stopniu aktualna 
oferta dydaktyczna i 
potencjał uczelni odpowiada 
na potrzeby pracodawców i 
w jakim zakresie powinna 
ulec ewentualnym zmianom? 

Aktualna oferta dydaktyczna i potencjał uczelni odpowiadają na potrzeby 
pracodawców w średnim stopniu,. Używając języka ocen szkolnych, generalnie 
pracodawcy oceniają, że uczelnie kształcą kompetencje absolwentów na 
„dostateczny”/ „dostateczny plus” (średnia ocen na skali 0-5 nieco ponad 3). 
generalna ocena pracodawców, odnosząca się do oferty dydaktycznej uczelni 
wskazuje na szereg nieadekwatności do ich potrzeb. Przy czym, stopień 
nieadekwatności oferty uczelni do potrzeb pracodawców jest różny zależnie od typu 
uczelni: najczęściej krytykowane są uczelnie niepubliczne, z mniejszych ośrodków, a 
w mniejszym stopniu zarzuty pracodawcy odnoszą do uczelni renomowanych. 

Stosunkowo najlepiej pracodawcy oceniają kształcenie przez uczelnie kompetencji 
technicznych i komputerowych wśród studentów (średnia ocen 3,56), następnie 
kompetencji komunikacyjnych (3,17), a najgorzej w ocenie pracodawców uczelnie 
kształcą kompetencje osobiste wśród studentów – 3,11. Warto przy tym zauważyć, 
że te ostatnie (w szczególności gotowość uczenia się nowych rzeczy oraz logiczne 
myślenie, analiza faktów) zostały uznane przez pracodawców za najbardziej 
potrzebne (patrz podrozdział „Najważniejsze kompetencje na rynku pracy”). 

W trakcie badań jakościowych pracodawcy wskazali szereg aspektów, które powinny 
na uczelni ulec zmianom, w szczególności krytykowali: 

 Zbyt dużą liczbę studentów przyjmowanych na studia;  

 Niedopasowanie kierunków do potrzeb rynku pracy; 

 Zbyt małą liczbę zajęć aktywizujących studenta (zbyt dużo zajęć w formie 

wykładów, a zbyt mało warsztatów, pracy w grupach bądź metodą 

projektową);  

 Zbyt duży nacisk na przyswojenie wiedzy, zbyt mały na rozwinięcie 

umiejętności krytycznego myślenia; 

 Przyzwyczajenie studentów do indywidualnego toku pracy, zbyt mały 

nacisk na pracę zespołową. 
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Pytanie 
badawcze 

Odpowiedź na pytanie badawcze 

Jakie są dobre praktyki 
(krajowe/zagraniczne) w 
zakresie efektywnego 
stymulowania uczelni do 
dostosowywania programów 
kształcenia do potrzeb rynku 
pracy? 

W raporcie zostało wskazanych szereg dobrych praktyk (krajowych/zagranicznych) 
w zakresie efektywnego stymulowania uczelni do dostosowywania programów 
kształcenia do potrzeb rynku pracy: 
 prowadzący zajęcia – „praktycy”  
Dobre praktyki w tym zakresie można zidentyfikować na wielu uczelniach, jedną z 
nich jest, np. SGH – zajęcia w ramach specjalizacji często prowadzą przedstawiciele 
pracodawców sprawujących pieczę nad daną specjalizacją. Inny przykład PWSZ w 
Skierniewicach, gdzie kadra dydaktyczna, w tym właśnie „praktycy”, ze względów 
merytorycznych jest nieraz zapraszana z pobliskich miast.  
 sposób prowadzenia zajęć 
W trakcie wywiadów zwrócono także uwagę na możliwość inspirowania się dobrymi 
praktykami zagranicznymi, np. amerykańskimi, w zakresie wzbudzania 
zainteresowania tematem i uświadamiania młodych ludzi, że uczą się oni dla siebie, a 
nie „za karę” – poprzez stosowanie aktywnych form nauczania, angażowanie 
studenta w proces nauki (np. zajęcia w formie warsztatów). 
 tematyka zajęć dopasowana do rynku, zajęcia praktyczne 
Dobrą praktyką w tym zakresie byłoby uczenie studentów pod kątem egzaminów 
zewnętrznych, które studenci chcący pracować, np. w zawodzie księgowego muszą 
zdać. 
 forma oceniania 
Dobrą praktykę w zakresie formy oceniania zidentyfikowano m.in. na Politechnice 
Wrocławskiej, na której – jak wynika ze słów przedstawiciela biura karier – coraz 
częściej studenci w ramach zaliczenia przygotowują własne projekty, które następnie 
muszą zaprezentować.  
 ułatwienia dla pracujących 
Uczelnie z reguły mają pewną pulę zajęć obowiązkowych, w których studenci muszą 
uczestniczyć, natomiast to, co jest dobrą praktyką wartą upowszechnienia to 
zaoferowanie studentom możliwości indywidualnego ułożenia planu zajęć, 
elastyczność w zakresie wyboru godzin zajęć. Pozwala to studentom godzić naukę z 
pracą zawodową, choćby w niepełnym wymiarze godzin, co z kolei znacznie im 
ułatwia odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu studiów. 
 działalność biur karier 
Dobrą praktyką jest oferowanie doradztwa i szkoleń nie tylko w formie dodatkowych 
działań, ale w ramach programu studiów. Uczelniane biura karier stanowią ważne 
ogniwo pośredniczące między uczelnia a pracodawcą, mają możliwość kształtowania 
kompetencji przydatnych na rynku pracy (poprzez uzupełnianie kompetencji 
nabywanych w toku studiów), są dla uczelni potencjalnym źródłem wiedzy o 
potrzebach i oczekiwaniach pracodawców oraz preferencjach absolwentów. 
 dyplomy komplementarne 

Jako interesującą i wartą szerokiego rozpowszechniania praktykę dotyczącą 
współpracy pracodawców i uczelni można wskazać realizowany przez Opolskie 
Centrum Rozwoju Gospodarki, uczelnie opolskie i m.in. firmę Explomet (respondenta 
wywiadu) projekt Interdyscyplinarnych Innowacyjnych Zespołów Naukowców i 
Przedsiębiorców, w ramach którego testowano praktykę dyplomów 
komplementarnych. Polegała ona na uzgadnianiu zakresu tematyki prac pisanych na 
uczelniach (wszystkich szczebli od poziomu inżyniera/licencjatu do prac 
doktorskich/ habilitacyjnych) pod kątem określania obszarów badawczych w ścisłej 
współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw/biznesu. Praca miała za zadanie 
rozwiązywanie konkretnego problemu przedsiębiorstwa, np. związanego z 
wprowadzaniem na rynek nowego produktu. 
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Pytanie 
badawcze 

Odpowiedź na pytanie badawcze 

Jakie są dotychczasowe 
efekty oraz wzajemne 
oczekiwania pracodawców i 
uczelni w zakresie 
współpracy służącej 
zwiększaniu szans podjęcia 
zatrudnienia przez 
absolwentów na rynku 
pracy? 

Współpraca uczelni z pracodawcami opiera się głównie na organizacji praktyk i 
staży. Część uczelni prowadzi konsultacje programów oraz nowych kierunków bądź 
likwidacji niepotrzebnych. Niestety w tych działaniach uczestniczy bardzo niewielka 
część pracodawców, co oznacza, że do szkół wyższych nie dociera holistyczny 
komunikat z rynku pracy. 
Współpraca pracodawców z uczelniami jest skorelowana z wielkością pracodawcy 
(większe formy współpracuję), sekcją PKD. 
Pożądaną forma współpracy mogą być wspomniane wyżej dyplomy 
komplementarne, a także zawieranie porozumień między pracodawcami a 
uczelniami w celu umożliwienia absolwentom studiów licencjackich powrotu na 
uczelnie w celu uzupełnienia wykształcenia po kilku latach praktyki zawodowej. 
Podjęcie studiów magisterskich byłoby wtedy elementem ścieżki kariery absolwenta 
w firmie. 
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Pytanie 
badawcze 

Odpowiedź na pytanie badawcze 

Czy potencjalni pracodawcy 
mogą wskazać rozwiązania 
służące poprawie poziomu 
zatrudnienia absolwentów 
uczelni? 

Zdaniem pracodawców uczelnie w celu większego dostosowania kompetencji 
absolwentów do potrzeb rynku pracy powinny przede wszystkim zwiększyć liczbę 
zajęć praktycznych – wskazanie 43% pracodawców. Co 6-7 pracodawca 
zarekomendował ponadto zwiększenie liczby obowiązkowych praktyk/staży, jak i 
zwiększenie zakresu współpracy z przedsiębiorcami w tym zakresie. 6% 
pracodawców zasugerowało, by jeszcze zwiększyć wpływ pracodawców na 
możliwości tworzenia programów studiów, 5% - aby więcej uwagi zwracać na 
kształtowanie kompetencji społecznych studentów. Inne odpowiedzi były rzadziej 
wybierane. 

Badania jakościowe wskazują, że z punktu widzenia pracodawców obecny sposób 
prowadzenia zajęć, zakładający małe zaangażowanie studentów nie uczy tego, czego 
oczekują pracodawcy. Dla pracodawców kluczowej jest bowiem, by studenci z jednej 
strony, nauczyli się myśleć, z drugiej by przestali postrzegać wyznaczone im zadania 
tylko pod kątem siebie, a zaczęli współpracować. Rekomendowane są wszelkie 
aktywne formy nauczania, odejście od teoretycznych wykładów w kierunku ćwiczeń, 
pracy w grupach, pracy metodą projektową itd. Takie formy prowadzenia zajęć 
zwiększają kompetencje „miękkie” studentów: umiejętność współpracy w grupie, 
pracy projektowej. Uczą też myślenia, będąc jednocześnie bardziej atrakcyjnymi dla 
samych studentów. 

Pracodawcy sugerowali także, że można by w każdy właściwie program studiów w 
większym stopniu wplatać zajęcia komputerowe, z wykorzystaniem typowych 
programów komputerowych (typu Microsoft Office) – dzięki temu, studenci mieliby 
okazję lepiej nauczyć się podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera. 

Generalnie oczekiwania pracodawców uogólnić można w postaci kilku tez: 

 Kształcenie na uczelniach wyższych powinno być bardziej praktyczne, 

co oznacza przede wszystkim kształcenie umiejętności twórczego 

rozwiązywania problemów, w ramach danej dziedziny i na styku z innymi. 

Pracodawcy oczekują w tym przypadku większej ilości praktyk, 

wprowadzenia w możliwie jak najszerszym zakresie do dydaktyki ćwiczeń i 

laboratoriów oraz wszelkich innych form zajęć, które wymagają od studenta 

twórczego zaangażowania. Jako dość charakterystyczne zjawisko 

wskazywano, że wielu absolwentów nie widzi ciągłości między tym, czego 

nauczyli się na studiach a praca zawodową; 

 Szkoły wyższe powinny rozwijać i wzmacniać postawę 

przedsiębiorczości. Wyraźnie przy tym zastrzegano, że nie chodzi tu o 

wykładanie zasad przedsiębiorczości, tylko stwarzanie okazji, by student 

mógł się przedsiębiorczością wykazać w trakcie studiów. Jako pozytywne 

przykłady wskazywano akademickie inkubatory przedsiębiorczości i 

zbiorowe projekty studenckie realizowane w ramach seminariów czy 

laboratoriów. Wskazywano też (w tym przypadku również przedstawiciele 

uczelni), że rozwojowi przedsiębiorczości służy bogata oferta uczelni w 

zakresie aktywności społecznej (możliwości działania dla samorządu), 

kulturalnej, sportowej, naukowej, hobbystycznej, generalnie wszystkie 

zorganizowane formy aktywności związanej z uczelnią; 

 W kształceniu powinna być promowana współpraca, aktywność 

zespołowa, zespołowy sukces. Nie oznacza to oczywiście negowania 

wartości sukcesu i pracy indywidualnej, ale z uwagi na deficyt kompetencji 

w zakresie pracy zespołowej u absolwentów elementy kształtujące tę 

kategorie kompetencji powinny być w ofercie uczelni wzmacniane; 

 Studia powinny być twórcze, a nie odtwórcze. W tym kontekście 

wskazywano przede wszystkim brak kształtowania kreatywności 

studentów w ramach studiów, co przejawia się zarówno w braku 

zaangażowania wykładowców w relacje typu mistrz-uczeń (ze względu na 

proporcje pracowników i studentów bardzo trudne do zrealizowania na 

polskich uczelniach) czy niskie wymagania w zakresie samodzielności prac 

studenckich, do tolerowania plagiatów włącznie.  
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Pytanie 
badawcze 

Odpowiedź na pytanie badawcze 

W jaki sposób specyfika 
regionów wpływa na 
oczekiwania pracodawców w 
stosunku do zatrudnianych 
absolwentów oraz na 
programy kształcenia w 
uczelniach danego regionu? 

Specyfika regionów wpływa na oczekiwania pracodawców przede wszystkim w 
zakresie wymagań odnośnie kompetencji, jak oferowanych wynagrodzeń, gdzie 
obserwuje się proporcjonalny wzrost oczekiwań kompetencji i wynagrodzeń w 
obszarach wzrostu, a proporcjonalnie niższe wymagania i oczekiwania w regionach 
peryferyjnych. Jednak w przypadku wysokiej klasy specjalistów obserwujemy 
niekiedy sytuację odwrotną – z uwagi na deficyt wysokich kwalifikacji i kompetencji 
w regionach peryferyjnych mogą oni uzyskiwać tam wyższe wynagrodzenia.  
Specyfika regionu jest jednym z mniej istotnych dla uczelni czynników wpływających 
na ich programy kształcenia. 

Czy regionalne strategie 
rozwoju (w tym opracowane 
regionalne specjalizacje –
„smart specialisation”) 
wskazują zapotrzebowania 
na konkretne kierunki 
kształcenia? Na jakiego 
rodzaju kierunki studiów jest 
największe zapotrzebowanie 
(z uwzględnieniem różnic 
regionalnych)? 

Strategie dostarczają informacji o kluczowych specjalizacjach gospodarczych, 
natomiast trudno na ich podstawie wnioskować zarówno o zapotrzebowaniu na 
kompetencje i na kwalifikacje. Pole do wnioskowania otwiera analiza specjalizacji 
regionalnych z oczekiwaniami w zakresie specjalizacji, kierunków i wiązek 
kompetencji, dokonana na poziomie krajowym na podstawie badań jakościowych 
(IDI i FGI) oraz odpowiedzi na pytania otwarte ankiety CATI. Nie stwarza to jednak 
możliwości do w pełni miarodajnego wnioskowania na temat rzeczywistego 
zapotrzebowania regionów na kompetencje i kwalifikacje. 
W większości regionów, zgodnie z ogólna tendencją, prognozowany jest wzrost 
zatrudnienia dla absolwentów z obszaru nauk technicznych. Wysoki poziom 
oczekiwań odnotowujemy także w przypadku nauk ścisłych, społecznych i tylko 
nieco niższy w przypadku medycznych. Brak jakiś charakterystycznych odchyleń 
prognoz zatrudnienia według obszarów kształcenia dla poszczególnych województw, 
co pozwala wnioskować, że dominacja popytu na absolwentów czterech wskazanych 
obszarach jest tendencją ogólnopolską. Odnosząc te dane do opinii respondentów 
badań jakościowych, wskazać w tym przypadku można, że brak wyraźnych 
specjalizacji przemysłowych i mała renoma regionalnych uczelni nie stanowi w 
żadnym wypadku czynnika przesądzającego o zapotrzebowaniu na absolwentów z 
takich czy innych obszarów kształcenia. 
Z analizy wynika, że podstawowymi kierunkami są szeroko rozumiane nauki 
techniczne, pojawiające się w każdym województwie. Poszczególne województwa 
wykazują pewne konkretne specjalizacje np. zachodniopomorskie i pomorskie wiążą 
kształcenie z kierunkami technicznymi związanymi z działalnością morską np. 
budowa statków, gospodarka morska, itp. Dodatkowo województwo pomorskie 
wyznacza kierunek ku kształceniu w zakresie robotyki, elektrotechniki czy 
automatyki. Natomiast woj. łódzkie kładzie nacisk na przemysł kreatywny, 
wzornictwo, inżynierie materiałową. Ważnym kierunkiem specjalizacji regionalnej 
jest rolnictwo, które pojawia się w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-
pomorskim oraz lubelskim. Równie istotny jest przemysł spożywczy (produkcja 
żywności) – technologia żywności i żywienia. Zapisy o takiej specjalizacji pojawiają 
się w RSI woj. pomorskiego, woj. podkarpackiego, woj. opolskiego, woj. łódzkiego, 
woj. kujawsko-pomorskiego. Pojawiają się też zapisy bardzo specyficzne dla regionu 
np. w RSI woj. warmińsko-mazurskiego jest zapis o wsparciu przemysłu 
meblarskiego, co wiąże się z kształceniem np. na kierunku technologia drewna.  
W przypadku części województw projektowane profile branżowe i profile 
kształcenia pokrywają się, co sugeruje, że w planowaniu tego drugiego obszaru 
uwzględniano przede wszystkim potrzeby regionalne (przede wszystkim kujawsko-
pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). W niektórych (np. lubelskie, 
pomorskie) lista specjalizacji w zakresie kształcenia wyraźnie wykracza poza profil 
branżowy regionu, co należy interpretować jako wyraz znaczenia stolicy 
województwa jako ponadregionalnego ośrodka akademickiego (szczególnie 
odpowiada to sytuacji Lublina), a równocześnie pewne potencjały wydają sie 
niedocenione (woj. lubelskie, wydobycie węgla). Z kolei w części województw 
stwierdzić można mniejszy lub większy brak spójności między jednym i drugim 
profilem. 
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Pytanie 
badawcze 

Odpowiedź na pytanie badawcze 

Jak w ciągu 7 lat będzie 
kształtowało się 
zapotrzebowanie rynku pracy 
na absolwentów uczelni w 
związku z zachodzącymi 
zmianami gospodarczymi i 
społecznymi? Które 
branże/sektory będą w 
największym stopniu 
generować zapotrzebowanie 
na absolwentów określonych 
kierunków studiów? Jakiego 
rodzaju wsparcie (do kogo 
kierowane i w jakiej formie) 
jest niezbędne aby skutecznie 
odpowiedzieć na to 
zapotrzebowanie? 

W Polsce wyższe wykształcenie jest czynnikiem wyraźnie poprawiającym szanse 
zatrudnienia ludzi młodych. Polska charakteryzuje się znacznie dłuższym okresem 
przejściowym dla osób legitymujących się średnim wykształceniem (17 miesięcy, 
przy średniej UE na poziomie 10 miesięcy), natomiast nie odbiega zdecydowanie od 
średniej europejskiej w przypadku osób z wykształceniem wyższym. Jednakże, 
zgodnie z wynikami badania Bilans Kapitału Ludzkiego, w przypadku stanowisk, do 
których pretendują absolwenci, czyli specjalistów i stanowisk kierowniczych – nie 
występuje przewaga wieku, która jest zauważalna w przypadku stanowisk 
wymagających niższych kwalifikacji. Chętnie zatrudniane są na tych stanowiskach 
osoby relatywnie (w stosunku do absolwentów) starsze, gdyż ważnym czynnikiem 
branym pod uwagę przez pracodawców jest w ich przypadku doświadczenie 
zawodowe. Oznacza to relatywnie wyższe wymagania w zakresie kompetencji, jakie 
przy rekrutacji stawiane będą absolwentom oraz ryzyko, że stosunkowo duża grupa 
absolwentów zatrudniana będzie poniżej kwalifikacji. 
W ocenie pracodawców nie należy oczekiwać w Polsce generalnej zmiany w 
zapotrzebowaniu na absolwentów szkół wyższych. 54% pracodawców nie oczekuje 
wzrostu zatrudnienia absolwentów, lecz równocześnie 35% wskazuje, że liczba 
zatrudnianych absolwentów wzrośnie, lub wzrośnie znacznie. 
Niezależnie od tego, że dominuje oczekiwanie stabilizacji zapotrzebowania, wyraźnie 
widać, że w kilku obszarach kształcenia pracodawcy przewidują wzrost. Największy 
popyt prognozowany jest dla absolwentów nauk technicznych (71%), następnie z 
obszaru nauk ścisłych (24%), dalej – nauk społecznych (28%) oraz nauk 
medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej (16%). Wzrost zatrudnienia dla 
pozostałych obszarów prognozowany jest na zdecydowanie niższym poziomie. 
W ocenie zarówno przedstawicieli uczelni, jak i pracodawców nie będą mieli w ciągu 
najbliższych lat większych problemów absolwenci kierunków informatycznych, 
mechatroniki, kierunków związanych z lotnictwem, budownictwem, transportem i 
logistyką. Kierunki te wskazywano również jako atrakcyjne pod względem 
wynagrodzeń. Wskazywano ponadto w badaniach jakościowych kierunki z obszaru 
nauk medycznych i o zdrowiu, ale w tym przypadku jako atrakcyjne finansowo 
uznawano jedynie zawody lekarskie, a pielęgniarstwo czy rehabilitację – gdzie 
również prognozowano wzrost zapotrzebowania – postrzegano jako nieatrakcyjne.  
Znaczący wzrost zatrudnienia przewidywany jest przez pracodawców z sekcji: J – 
informacja i komunikacja; K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa; C – 
przetwórstwo przemysłowe; M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; Q 
- Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R - Działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją. Spadek zatrudnienia przewiduje się w sekcji P –Edukacja. Odpowiada to 
tendencjom obserwowanym w dłuższym okresie.  
Wsparcie, które będzie zwiększało zatrudnialność absolwentów, w mniejszym 
stopniu powinno dotyczyć konkretnych obszarów kształcenia i kierunków studiów, a 
raczej kształtowania kompetencji uniwersalnych, przede wszystkim kognitywnych i 
interpersonalnych, jako szczególnie oczekiwanych przez pracodawców. 

Jakie różnice w 
zapotrzebowaniu na 
kompetencje będą zachodzić 
zależnie od realizacji 
scenariusza 
najkorzystniejszego, 
najbardziej 
prawdopodobnego, 
pesymistycznego w obszarze 
uwarunkowań zewnętrznych 
rynku pracy? Jak będzie się 
przedstawiać ta kwestia dla 
poszczególnych 
branż/sektorów? Czy 
realizacja każdego ze 
scenariuszy będzie miała 
wpływ na zróżnicowanie 
regionalne w 
zapotrzebowaniu na 
kompetencje? 

W ramach Programu Foresight Polska 2020 opracowano cztery scenariusze rozwoju: 
- SKOK CYWILIZACYJNY (wysokie tempo zmian, konieczność szybkiej adaptacji); 
- TWARDE DOSTOSOWANIA (umiarkowane tempo zmian, wysoka waga kompetencji 
związanych z indywidualną konkurencyjnością); 
- TRUDNA MODERNIZACJA (umiarkowane tempo zmian, wysoka waga kompetencji 
powiązanych z rozwojem kapitału społecznego); 
- SŁABNĄCY ROZWÓJ (scenariusz stagnacyjny). 
W trzech pierwszych wariantach rozwoju czynnikami decydującymi o 
konkurencyjności na rynku pracy będą kompetencje komunikacyjne i osobiste, a 
tylko w ograniczony stopniu zawodowe. Wariant czwarty, stagnacyjny, implikuje 
mniejsze znaczenie kompetencji związanych z szybka adaptacją do zmian na rynku 
pracy; znaczenia nabierają natomiast dostosowane do względnie niezmiennych 
warunków rynku kompetencje zawodowe. 
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W jaki sposób pracodawcy 
komunikują uczelniom swoje 
potrzeby w zakresie 
kształtowania kluczowych 
kompetencji absolwentów? 

Pracodawcy komunikują swoje potrzeby poprzez konsultacje programów studiów 
(czyni tak niewielka część pracodawców). Pracodawcy (szczególnie więksi) są 
członkami ciał doradczych funkcjonujących na uczelni. Obszar współpracy 
pracodawców z uczelniami w zakresie komunikowania potrzeb należy w 
zdecydowanej mierze poszerzyć, a drugiej strony zachęcić MŚP do udziału w 
konsultacjach wychodząc do nich ze sprofilowaną ofertą.  

Czy i w jaki sposób uczelnie 
rozpoznają potrzeby rynku 
pracy w zakresie 
kształtowania kompetencji 
kluczowych? Jeśli tak, to co 
brane jest pod uwagę: 
deklarowane potrzeby 
pracodawców, trendy 
rozwojowe rynku pracy i 
gospodarki, inne czynniki? 

Z badań ilościowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli uczelni wynika, że 
przy konstruowaniu oferty kształcenia poszczególnych kierunków studiów, na 
pierwszym miejscu brany pod uwagę przez uczelnie jest potencjał kadr 
akademickich, a na drugim zainteresowania kandydatów. Potwierdzają to wyniki 
badań jakościowych – uczelnie dużą wagę przykładają do zainteresowania 
kandydatów – bowiem w przypadku, gdy ich liczba jest zbyt mała uruchomienie 
nowego kierunku nie jest w ogóle możliwe.  

Następnie wskazano na możliwość zatrudnienia dla absolwenta danego kierunku w 
przyszłości oraz opinie i potrzeby pracodawców. 

Warto przy tym zauważyć, że tylko 56% uczelni prowadzi monitoring rynku pracy 
(podaży absolwentów i popytu na wykształcone zawody) w branżach i sektorach 
odpowiednich dla prowadzonych kierunków kształcenia: 39% ogranicza się do skali 
regionu, a tylko 17% prowadzi monitoring w szerszej skali. Co 7 uczelnia nie 
prowadzi wcale monitoringu i nie zamierza go prowadzić. Tak więc nawet jeśli 
uczelnie deklarują uwzględnianie potrzeb rynku pracy w swoich strategiach 
kształcenia, widać, że ze względu na brak prowadzonego monitoringu często mogą 
nie mieć odpowiednich danych, by w istocie odpowiednio profilować swoją ofertę. 

Czy absolwenci są 
zorientowani, jakiego rodzaju 
kompetencji będą od nich 
oczekiwać pracodawcy? Czy 
uwzględniają to w swoich 
strategiach kształcenia? 

Jako że wśród motywów podjęcia studiów, jak i wyboru kierunku kluczowe były 
motywy powiązane z chęcią polepszenia swojej przyszłej sytuacji zawodowej, można 
by podejrzewać, że wpłynie to na strategie kształcenia studentów. Deklaracje 
studentów wskazują, iż tak jest istotnie. Przykładowo na pytanie jakie czynniki 
decydują o wyborze przez nich zajęć fakultatywnych największy odsetek studentów 
(mających możliwość wyboru zajęć fakultatywnych) wskazało na tematykę zajęć i 
przydatność zajęć w przyszłej pracy zawodowej (po 30%), osobę prowadzącego 
wskazał co piąty student, przydatność zajęć w przyszłej pracy naukowej- co szósty. 
Godne uwagi że łatwość zaliczenia jako powód wyboru zajęć wskazało tylko 6% 
studentów. 

Biorąc pod uwagę aktywność studentów poza studiami, prawie ¾ absolwentów 
miało już doświadczenia zawodowe (w trakcie pracy wakacyjnej bądź w ciągu roku 
akademickiego), 70% odbyło już praktyki a 62% uczestniczyło w dodatkowych 
szkoleniach. Świadczy to o znacznej aktywności studentów. 
Deklaracje studentów potwierdzają opinie przedstawicieli uczelni. Zdaniem 
przedstawicieli uczelni absolwenci są zorientowani, jakiego rodzaju kompetencji 
będą od nich oczekiwać pracodawcy (jest to zdanie 84% respondentów), 78% 
przedstawicieli uczelni było ponadto zdania, że absolwenci uwzględniają w swoich 
strategiach kształcenia rodzaj kompetencji, których będą wymagać od nich 
pracodawcy. Co ciekawe, wyniki badań jakościowych nie są już tak optymistyczne.  

W jakim stopniu pracodawcy 
w swojej polityce 
zatrudnieniowej 
uwzględniają trendy i 
wyzwania rozwojowe 
przyszłości o charakterze 
cywilizacyjnym, społecznym i 
gospodarczym? Jak 
przedstawia się ta kwestia 
dla poszczególnych 
branż/sektorów? Czy 
występuje w tym obszarze 
zróżnicowanie regionalne? 

Pracodawcy dostrzegają wyzwania związane z demografią, globalizacją, 
perspektywami związanymi z członkostwem w UE. Dostrzegają różnice w 
zachowaniu, wartościach i nastawieniu do pracy absolwentów (określanych przez 
nich jako pokolenie Y), ale oceniają je negatywnie, nie dostrzegając potencjału, 
związanego z łatwą adaptacją do konkurencji globalnej, obycia z nowymi mediami i 
przyzwyczajenie do pracy w formule projektu. Brak w tym zakresie istotnego 
zróżnicowania regionalnego czy branżowego. 
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W jakim stopniu strategie 
kształcenia uczelni 
odpowiadają na wyzwania 
rozwojowe przyszłości, w 
tym sformułowane w 
Strategii "Europa 2020"? Czy 
występuje tu zróżnicowanie 
ze względu na typ, pozycję w 
rankingach, wielkość, 
lokalizację uczelni? 

W większości przedstawiciele uczelni nie zgodzili się, że uczelnie mają na celu 
przygotować absolwenta do pracy w konkretnym zawodzie, raczej będąc zdania, że 
uczelnie powinny kształcić kompetencje uniwersalne, zapewniające elastyczność i 
łatwe dostosowanie się absolwentów do potrzeb rynku pracy. Taka postawa 
przedstawicieli uczelni odpowiada wyzwaniom przyszłości. Uczelnie powinny 
bowiem przede wszystkim na owe wyzwania odpowiadać, kształcąc „zatrudnialnych” 
absolwentów, posiadających kompetencje związane z kreatywnością i 
innowacyjnością oraz kompetencje związane z budowaniem i rozwijaniem kapitału 
społecznego (a więc kompetencje nazywane w naszym badaniu „kompetencjami 
osobistymi”). 

Analizując zróżnicowanie uczelni widać, że uczelnie publiczne skłaniają się bardziej 
ku strategiom kształcenia, które można by nazwać kształceniem akademickim, 
erudycyjnym. Za kształceniem specjalistycznym opowiedzieli się w największym 
stopniu przedstawiciele wyższych szkół zawodowych (68% z nich), następnie 42% 
uczelni technicznych/przyrodniczych/ ekonomicznych oraz tylko ¼ przedstawicieli 
uniwersytetów. 

Im wyższą wskazywali przedstawiciele uczelni pozycję w rankingach, tym bardziej 
reprezentowali oni podejście w stronę erudycyjnego kształcenia. Podobnie im 
większa uczelnia (pod względem liczby studentów), tym większy odsetek 
zgadzających się, że uczelnie powinny kształcić przede wszystkim osoby o szerokiej 
wiedzy (u uczelniach do 5 tys. studentów – 23%, 5 000-15 000 – 50%, powyżej 
15 000-60%). Za kształceniem kompetencji uniwersalnych ułatwiających 
elastyczność i łatwe dostosowanie się absolwentów do potrzeb rynku pracy byli w 
większym stopniu przedstawiciele uczelni zlokalizowanych w miejscowościach o 
większej liczbie mieszkańców. 

Szczegółowy opis zróżnicowania opinii przedstawicieli uczelni względem strategii 
kształcenia w podziale na typ uczelni, pozycję w rankingach, wielkość i lokalizację 
uczelni zamieszczono w załączniku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 

 


