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Wstęp

Doradcy zawodowi z Biura Karier i Projektów w ramach modułu Wprowadzenie na rynek
pracy co roku przeprowadzają krótkie badanie ankietowe wśród studentów ostatniego roku
studiów stacjonarnych mające na celu pokazanie tendencji związanych z planowaniem
dalszej kariery zawodowej oraz z postrzeganiem możliwości w odniesieniu do swojej
kariery.
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Informacje ogólne
W roku akademickim 2011/2012 w badaniu wzięło udział 898 studentów ostatniego
roku

studiów

stacjonarnych

wszystkich

kierunków

i

specjalności

kształcenia

prowadzonych przez PWSZ w Tarnowie. Wśród przebadanych studenci kierunku
Administracja stanowili 134 osoby, Ekonomia – 135, Filologia angielska – 110, Fizjoterapia –
78, Wychowanie fizyczne – 71, Pielęgniarstwo – 67, Filologia polska – 61, Informatyka – 53,
Matematyka – 33, Ochrona środowiska – 32, Filologia romańska – 30, Chemia – 26, Filologia
germańska – 23, Elektronika i Telekomunikacja – 20, Inżynieria materiałowa – 16,
Elektrotechnika – 9. Procentowy udział przedstawicieli ww. kierunków prezentuje się
następująco:

Procentowy udział studentów poszczególnych kierunków
w badaniu ankietowym
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Zdecydowana większość badanych zamierza podjąć dalsze kształcenie (81,5%). Większość
studentów kierunków: inżynieria materiałowa (75%), filologia polska (64%), chemia (54%)
i fizjoterapia (46%) zamierza kształcić się na studiach uzupełniających w trybie
stacjonarnym. Natomiast studenci matematyki (61%), administracji (46%), elektrotechniki
(56%), filologii germańskiej (52%) oraz elektroniki i telekomunikacji (50%) w większości
chcą podjąć kształcenie w trybie niestacjonarnym. 1% wszystkich respondentów
zadeklarowało chęć dalszego studiowania na uczelniach zagranicznych; wśród tych osób
byli studenci filologii obcych, ekonomii i administracji publicznej.
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NIE kontynuuje kształcenia

s. STACJONARNE

s. NIESTACJONARNE

Wykres 2

18,5% respondentów nie zamierza podjąć dalszego kształcenia; największy odsetek
takich osób występuje na filologii romańskiej (27%), filologii angielskiej i germańskiej (26%)
elektronice i telekomunikacji i informatyce (25%) oraz na pielęgniarstwie i wychowaniu
fizycznym (24%) (wykres 3).

Procentowy udział osób, które nie planują kontynuowania nauki
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W kolejnym pytaniu studenci PWSZ ocenili swoje szanse na znalezienie pracy zgodnej
z kierunkiem kształcenia (na rynku krajowym i na rynku międzynarodowym); mieli do
wyboru trzy opcje:
1) pracę znajdę bez trudu
2) pracę znajdę, ale będę jej długo poszukiwać
3) nie znajdę pracy.

7% badanych uznało, że pracę na rynku krajowym znajdzie bez trudu, 75% stwierdziło,
że pracę znajdzie, ale po długich poszukiwaniach, a 18% badanych wybrało odpowiedź
„nie znajdę pracy”.
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Szanse na znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem kształenia
na rynku KRAJOWYM wg studentów PWSZ

7%
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poszukiwał
Nie znajdę pracy

75%

Wykres 4

Najbardziej pewni swej pozycji na krajowym rynku pracy są studenci instytutu
politechnicznego; 30% studentów informatyki, 25% studentów inżynierii materiałowej
i 22% studentów elektrotechniki twierdzi, że bez trudu znajdzie pracę. Natomiast 59%
studentów wychowania fizycznego, 28% studentów filologii polskiej, 27% filologii
romańskiej i 22% przyszłych absolwentów filologii angielskiej uważa, że ma małe szanse na
znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia.

Nieco

inaczej

prezentują

się

odpowiedzi

dotyczące

pozycji

na

rynku

międzynarodowym, 23% badanych twierdzi, że pracę znajdzie bez trudu, 41% wybrało
odpowiedź „pracę znajdę, ale będę jej długo poszukiwał”, a 36% respondentów uważa, że
nie znajdzie pracy (wykres 5).
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Szanse na znalezienie pracy (zgodnej z kierunkiem kształcenia)
na rynku MIĘDZYNARODOWYM wg studentów PWSZ

23%
36%

Pracę znajdę bez trudu
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poszukiwał
Nie znajdę pracy

41%

Wykres 5

Respondenci, którzy sądzą, że bez trudu znajdą pracę na rynku międzynarodowym
to studenci pielęgniarstwa (60%), elektrotechniki (44%), fizjoterapii (42%) i chemii (38%).
Natomiast gorzej swe szanse na międzynarodowym rynku pracy oceniają studenci
administracji (57% studentów tego kierunku), wychowania fizycznego (54%), filologii
polskiej (49%), ekonomii (35%) i matematyki (33%).

Przyszłych absolwentów PWSZ w Tarnowie zapytano również o to, jak oceniają swoje
szanse na znalezienie jakiejkolwiek pracy na rynku krajowym i międzynarodowym.
W przypadku rynku krajowego 25% badanych uważa, że bez trudu znajdzie pracę,
72% twierdzi, że znajdzie pracę, ale będzie jej długo poszukiwać, a 3% respondentów
wybrało odpowiedź „nie znajdę pracy” (wykres 6).
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Szanse na znalezienie jakiejkolwiek pracy
na rynku KRAJOWYM wg studentów PWSZ
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Wykres 6

W odniesieniu do rynku międzynarodowego 50% respondentów wybrało odpowiedź
„pracę znajdę bez trudu”, 41% uważa, że pracę znajdzie, ale po długich poszukiwaniach,
a 9% wskazało, że nie znajdzie pracy (wykres 7).

Szanse na znalezienie jakiejkowiek pracy
na rynku MIĘDZYNARODOWYM wg studentów PWSZ
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Ostatnie pytanie skierowane było tylko do osób, które w pytaniach o szanse na
znalezienie pracy wybrały odpowiedź „nie znajdę pracy”. Osoby te miały wskazać główną
- ich zdaniem - przyczynę nie znalezienia pracy. Spośród 429 odpowiedzi najwięcej
wskazań (40%) otrzymała odpowiedź „mało jest ofert pracy w moim zawodzie”, następną
w kolejności była odpowiedź „nie mam tylu znajomości, żeby znaleźć pracę w swojej
branży” (29% wszystkich odpowiedzi); badani wybierali również odpowiedź „słabo znam
języki

obce”

(13%)

oraz

„obawiam

się

o

swoje

umiejętności

negocjacyjne

i autoprezentacyjne na etapie poszukiwania pracy” (8%) (wykres 8).

Główne przyczyny problemów ze znalezieniem pracy

mało jest ofert pracy w moim zawodzie

mam wysokie kwalifikacje zawodowe,
ale są lepsi ode mnie

29%
mam niskie kwalifikacje zawodowe

40%
słabo znam języki obce

słabo posługuję się podstawowymi
programami komputerowymi

8%

1%

4%
13%

Wykres 8

5%

obawiam się o swoje umiejętności
negocjacyjne i autoprezentacyjne na
etapie poszukiwania pracy
nie mam tylu znajomości, żeby znaleźć
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1. Instytut Administracyjno-Ekonomiczny
Administracja
W badaniu wzięło udział 134 studentów ostatniego roku studiów licencjackich. Wśród
badanych 21% nie zamierza kontynuować dalszego kształcenia, 76% zamierza podjąć
studia

uzupełniające magisterskie (30%

w

trybie

stacjonarnym,

46%

w

trybie

niestacjonarnym), 2% studia podyplomowe, a 1% ankietowanych chce kontynuować naukę
za granicą (w Wielkiej Brytanii).

3% studentów administracji uznało, że bez trudu znajdzie pracę (zgodną z kierunkiem
kształcenia) na rynku krajowym, 82% stwierdziło, że pracę znajdzie, ale po długich
poszukiwaniach, a 15% uważa, że pracy nie znajdzie. Nieco inaczej ankietowani oceniali
swoje szanse na rynku międzynarodowym: 5% uważa, że pracę znajdzie bez trudu, 30%
po dłuższych poszukiwaniach, a 57% twierdzi, że nie znajdzie pracy (8% nie odpowiedziało
na to pytanie).

18% uważa, że nie będzie miało problemów ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy na
rynku krajowym, 68% twierdzi, że pracę znajdzie, ale okres poszukiwań będzie
długotrwały, a 3% sądzi, że nie znajdzie pracy. Natomiast na rynku międzynarodowym,
45% uważa, że znajdzie pracę bez trudu, 33% po długich poszukiwaniach, a 14% twierdzi,
że nie ma szans na znalezienie pracy (8% nie odpowiedziało na to pytanie).

Osoby, które w powyższych pytaniach wybrały odpowiedź „nie znajdę pracy”, zostały
poproszone o wskazanie głównej przyczyny. Wśród wybieranych odpowiedzi najczęściej
jako przyczynę nie znalezienia pracy wskazywano: brak ofert pracy w zawodzie
(35% wszystkich odpowiedzi), brak znajomości (33%), słabą znajomość języków obcych
(12%) oraz niskie umiejętności negocjacyjne i autoprezentacyjne (9%). Wśród odpowiedzi
wymieniano

również:

„słabo

posługuję

się

podstawowymi

programami

komputerowymi” (5%), „mam wysokie kwalifikacje, ale są lepsi ode mnie” (3%) oraz „mam
niskie kwalifikacje” (3%).
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Ekonomia
W badaniu wzięło udział 135 studentów ostatniego roku studiów uzupełniających (rok
2011/2012). Wśród ankietowanych 81% zamierza podjąć dalsze kształcenie (19% na studiach
stacjonarnych, 59% na studiach w trybie niestacjonarnym, 2% na studiach podyplomowych,
a 1% zamierza studiować za granicą), a 19% nie zamierza kontynuować nauki.

Ankietowani zostali poproszeni o ocenienie swoich szans na znalezienie pracy na rynku
krajowym. 1,5% uważa, że bez trudu znajdzie pracę zgodną z kierunkiem kształcenia,
85% twierdzi, że pracę znajdzie, ale będzie jej długo szukać, a 13,5% ankietowanych uważa,
że nie ma szans na znalezienie pracy. Natomiast w przypadku jakiejkolwiek pracy 27%
uważa, że znajdzie pracę bez trudu, 72% sądzi, że pracę znajdzie, ale po długich
poszukiwaniach, a 1% badanych twierdzi, że nie znajdzie pracy.

Nieco inaczej ankietowani widzą swoje szanse na znalezienie pracy na rynku
międzynarodowym. 12% ankietowanych uważa, że bez problemu znajdzie pracę zgodną
z kierunkiem kształcenia, 44% sądzi, że pracę znajdzie, ale będzie jej długo szukać, a 35%
twierdzi, że nie ma szans na znalezienie pracy. W przypadku jakiejkolwiek pracy 31%
uważa, że znajdzie ją bez trudu, 48% po długich poszukiwaniach, a 11% sadzi, że nie
znajdzie pracy (należy dodać, że nie wszyscy ankietowani udzieli odpowiedzi na pytania
dot. szans na rynku międzynarodowym).

Osoby, które w powyższych pytaniach wybrały odpowiedź „nie znajdę pracy”, zostały
poproszone o wskazanie głównej przyczyny. Wśród wybieranych odpowiedzi najczęściej
wskazywano: słabą znajomość języków obcych i brak znajomości (26%), brak ofert pracy
w zawodzie (24%), brak umiejętności negocjacyjnych i autoprezentacyjnych (10%) oraz
niskie kwalifikacje zawodowe (9%). Wybierano również odpowiedzi „mam wysokie
kwalifikacje zawodowe, ale są lepsi ode mnie” (4%) oraz „słabo posługuje się
podstawowymi programami komputerowymi”(1%).
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2. Instytut Humanistyczny
Filologia angielska
W badaniu wzięło udział 110 studentów ostatniego roku studiów licencjackich (rok
akademicki 2011/2012). Wśród badanych 27% zamierza podjąć dalszą naukę na studiach
magisterskich uzupełniających w trybie stacjonarnym, 42% na studiach niestacjonarnych,
5% zamierza podjąć studia za granicą, a 26% nie zamierza kontynuować nauki.

7% studentów filologii angielskiej uznało, że bez trudu znajdzie pracę zgodną
z kierunkiem kształcenia - na rynku krajowym, 69% stwierdziło, że pracę znajdzie, ale po
długich poszukiwaniach, a 22% wybrało odpowiedź „nie znajdę pracy” (2% nie
odpowiedziało na pytanie). Nieco inaczej ankietowani oceniali swoje szanse na rynku
międzynarodowym: 8% nie zamierza szukać pracy poza granicami Polski, 15% wybrało
odpowiedź „pracę znajdę bez trudu”, 57% twierdzi, że znajdzie pracę po długich
poszukiwaniach, a 20% uważa, że nie znajdzie pracy.

Przyszłych absolwentów filologii angielskiej zapytano również o to, jak oceniają swoje
szanse na znalezienie jakiejkolwiek pracy na rynku krajowym i międzynarodowym.
W przypadku rynku krajowego 25% badanych uważa, że bez trudu znajdzie pracę,
70% twierdzi, że znajdzie pracę, ale będzie jej długo poszukiwać, a 4% respondentów
wybrało odpowiedź „nie znajdę pracy” (1% nie udzieliło odpowiedzi).
Lepiej przyszli absolwenci filologii angielskiej oceniają swoje szanse na rynku
międzynarodowym: 52% badanych twierdzi, że pracę znajdzie bez trudu, 39% wybrało
odpowiedź „pracę znajdę, ale będę jej długo poszukiwał”, a 1% respondentów uważa, że
nie znajdzie pracy (8% badanych nie zamierza szukać pracy na rynku międzynarodowym).

Ostatnie pytanie skierowane było tylko do osób, które w pytaniach o szanse na
znalezienie pracy wybrały odpowiedź „nie znajdę pracy”. Osoby te miały wskazać główną
przyczynę nie znalezienia pracy. Wśród wybranych odpowiedzi najczęściej pojawiały się
odpowiedzi: „mało jest ofert pracy w moim zawodzie” (46% wszystkich odpowiedzi), „nie
mam tylu znajomości, żeby znaleźć pracę w swojej branży” (30%), „mam niskie kwalifikacje
zawodowe”

(15%)

oraz

„obawiam

się

o

swoje

umiejętności

negocjacyjne

i autoprezentacyjne na etapie poszukiwania pracy” (9% wszystkich odpowiedzi).
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Filologia germańska
W badaniu ankietowym wzięło udział 23 studentów ostatniego roku studiów
licencjackich. Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło planów studentów odnośnie dalszej
edukacji. 52% ankietowanych zamierza kontynuować naukę na studiach uzupełniających
magisterskich w trybie niestacjonarnym, 18% planuje podjąć studia uzupełniające w trybie
stacjonarnym, 26% nie zamierza kontynuować kształcenia, a 4% ankietowanych planuje
kontynuować studia za granicą (Austria).

Przyszłych absolwentów filologii germańskiej poproszono o określenie swoich szans na
krajowym i międzynarodowym rynku pracy. 4% studentów filologii germańskiej uważa, że
bez trudu znajdzie pracę zgodną z kierunkiem kształcenia na rynku krajowym,
83% uważa, że pracę znajdzie, ale będzie jej długo szukać, a 13% sądzi, że nie znajdzie
pracy. Jeżeli chodzi o międzynarodowy rynek pracy, 13% badanych uważa, że pracę
znajdzie bez trudu, 65% twierdzi, że pracę znajdzie, ale będzie jej długo szukać, 17%
uważa, że pracy nie znajdzie (5% nie zamierza szukać pracy poza granicami kraju).
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Nieco lepiej ankietowani oceniają swoje szanse na znalezienie jakiejkolwiek pracy.
22% uważa, że bez problemu znajdzie pracę na rynku krajowym, 70% znajdzie pracę, ale
będzie jej długo poszukiwać, a 4% uważa, że nie znajdzie pracy (4% ankietowanych nie
odpowiedziało na to pytanie). Natomiast 57% ankietowanych sądzi, że bez trudu znajdzie
pracę na rynku międzynarodowym, 30% wybrało odpowiedź „znajdę pracę, ale będę jej
długo szukać”, a 9% badanych uważa, że nie znajdzie pracy; (4% nie odpowiedziało na to
pytanie).

Na ostatnie pytanie odpowiadały tylko te osoby, które w pytaniach o szanse znalezienia
pracy wybrały odpowiedź „nie znajdę pracy”. Wśród przyczyn nieznalezienia pracy
wskazywano

odpowiedzi:

„obawiam

się

o swoje

umiejętności

negocjacyjne

i autoprezentacyjne na etapie poszukiwania pracy” (38% wszystkich odpowiedzi), „nie
mam tylu znajomości, aby znaleźć pracę w swojej branży” (25%), „mało jest ofert pracy
w moim zawodzie” (25%) oraz „mam wysokie kwalifikacje zawodowe, ale są lepsi ode
mnie” (12%).

Filologia polska
W badaniu wzięło udział 61 studentów ostatniego roku studiów licencjackich (rok
akademicki 2011/2012). Wśród badanych 64% zamierza podjąć dalszą naukę na studiach
magisterskich uzupełniających w trybie stacjonarnym, 25% na studiach niestacjonarnych,
a 11% nie zamierza kontynuować studiów.
2% studentów filologii polskiej uznało, że bez trudu znajdzie pracę zgodną
z kierunkiem kształcenia na rynku krajowym, 70% stwierdziło, że pracę znajdzie, ale po
długich poszukiwaniach, a 28% wybrało odpowiedź „nie znajdę pracy”. Nieco inaczej
ankietowani oceniali swoje szanse na rynku międzynarodowym: 7% nie zamierza szukać
pracy poza granicami Polski, 2% wybrało odpowiedź „pracę znajdę bez trudu”, 43%
twierdzi, że znajdzie pracę po długich poszukiwaniach, a 49% uważa, że nie znajdzie
pracy.
Przyszłych absolwentów filologii polskiej zapytano również o to, jak oceniają swoje
szanse na znalezienie jakiejkolwiek pracy na rynku krajowym i międzynarodowym.
W przypadku rynku krajowego 13% badanych uważa, że bez trudu znajdzie pracę,
85% twierdzi, że znajdzie pracę, ale będzie jej długo poszukiwać, a 2% respondentów
wybrało odpowiedź „nie znajdę pracy”.
Nieco lepiej przyszli absolwenci filologii polskiej oceniają swoje szanse na rynku
międzynarodowym: 39% badanych twierdzi, że pracę znajdzie bez trudu, 43% wybrało
odpowiedź „pracę znajdę, ale będę jej długo poszukiwał”, a 11% respondentów uważa, że
nie znajdzie pracy (7% badanych nie zamierza szukać pracy na rynku międzynarodowym).
Ostatnie pytanie skierowane było tylko do osób, które w pytaniach o szanse na
znalezienie pracy wybrały odpowiedź „nie znajdę pracy”. Osoby te miały wskazać główną
przyczynę nie znalezienia pracy. Wśród wybranych odpowiedzi najczęściej pojawiały się
odpowiedzi: „mało jest ofert pracy w moim zawodzie” (43% wszystkich odpowiedzi),
„nie mam tylu znajomości, żeby znaleźć pracę w swojej branży” (32%) czy „słabo znam
języki obce” (13%). Ankietowani wybierali również „obawiam się o swoje umiejętności
negocjacyjne i autoprezentacyjne na etapie poszukiwania pracy” (6% wszystkich
odpowiedzi); „mam niskie kwalifikacje zawodowe” (4%) oraz „mam wysokie kwalifikacje
zawodowe, ale są lepsi ode mnie”(2%).
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Filologia romańska
W badaniu wzięło udział 30 studentów ostatniego roku studiów (w roku akademickim
2011/2012).

33%

ankietowaniach

zamierza

kontynuować

naukę

na

studiach

uzupełniających magisterskich w trybie stacjonarnym, tyle samo zamierza podjąć naukę
w trybie niestacjonarnym, 7% badanych planuje studiować za granicą (Francja), a 27% nie
zamierza kontynuować studiów.

Studenci zostali poproszeni o dokonanie oceny swoich szans na rynku pracy (krajowym
i międzynarodowym). Biorąc pod uwagę rynek krajowy - 67% ankietowanych uważa, że
po długich poszukiwaniach znajdzie pracę w zawodzie, a 27% twierdzi, że ma małe szanse
na znalezienie pracy (6% badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Jeżeli chodzi
o jakąkolwiek pracę, to 13% ankietowanych uważa, że znajdzie ją bez trudu, 77% sądzi, że
pracę znajdzie, ale po długich poszukiwaniach, a 7% wybrało odpowiedź „nie znajdę
pracy” (3% ankietowanych nie odpowiedziało na to pytanie).

Nieco lepiej przyszyli absolwenci filologii romańskiej oceniają swoje szanse na rynku
międzynarodowym: 10% uważa, że bez trudu znajdzie pracę zgodną z wykształceniem,
67% twierdzi, że pracę znajdzie, ale będzie jej długo szukać, a 20% uważa, że nie znajdzie
pracy (3% badanych nie wybrało żadnej odpowiedzi). Natomiast 33% ankietowanych
uważa, że bez trudu znajdzie jakąkolwiek pracę na rynku międzynarodowym, 50%
wybrało odpowiedź „pracę znajdę, ale będę jej długo poszukiwać”, a 10% uważa, że nie
znajdzie pracy na rynku międzynarodowym ( 2% ankietowanych nie odpowiedziało na to
pytanie).

Na ostatnie pytanie odpowiadały tylko te osoby, które w pytaniach o szanse znalezienia
pracy wybrały odpowiedź „nie znajdę pracy”. Wśród głównych przyczyn nie znalezienia
pracy przyszli absolwenci filologii romańskiej najczęściej wybierali: „mało jest ofert pracy
w moim zawodzie” (50% wszystkich odpowiedzi), „nie mam tylu znajomości, żeby znaleźć
pracę w swojej branży” (25%), „mam niskie kwalifikacje zawodowe” (12,5%) oraz
„obawiam się o swoje umiejętności negocjacyjne i autoprezentacyjne na etapie
poszukiwania pracy” (12,5% wszystkich odpowiedzi).
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3. Instytut Matematyczno-Przyrodniczy
Chemia
W badaniu wzięło udział 26 studentów ostatniego roku studiów licencjackich na
kierunku chemia. Wśród badanych 4% nie zamierza kontynuować kształcenia, 54% planuje
kontynuować kształcenie na studiach w trybie stacjonarnym, 35% na studiach w trybie
niestacjonarnym, a 7% zamierza kontynuować kształcenie, ale jeszcze nie zdecydowało
w jakim trybie.
Ankietowani ocenili swoje szanse na znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem
kształcenia na rynku krajowym i na rynku międzynarodowym. Mieli oni do wyboru trzy
opcje:
1) pracę znajdę bez trudu
2) pracę znajdę, ale będę jej długo poszukiwać
3) nie znajdę pracy
4% ankietowanych uważa, że bez problemu znajdzie pracę (zgodną z kierunkiem
kształcenia) na rynku krajowym, pozostali ankietowani (96%) twierdzą, że pracę znajdą,
ale będą musieli jej długo poszukiwać. Nieco inaczej ankietowani swoje szanse oceniają na
rynku międzynarodowym: 38% badanych uważa, że pracę znajdzie bez trudu, 30% po
długich poszukiwaniach, a 22% biorących udział w badaniu uważa, że nie ma szans na
znalezienie pracy.
Ankietowanych zapytano również o to, jak oceniają swoje szanse na znalezienie
jakiejkolwiek pracy na rynku krajowym i międzynarodowym.
W przypadku rynku krajowego 31% badanych uważa, że bez trudu znajdzie pracę,
62% twierdzi, że znajdzie pracę, ale będzie jej długo poszukiwać, a 4% respondentów
wybrało odpowiedź „nie znajdę pracy” (3% nie udzieliło odpowiedzi).
Natomiast w przypadku rynku międzynarodowego: 62% badanych twierdzi, że pracę
znajdzie bez trudu, 23% wybrało odpowiedź „pracę znajdę, ale będę jej długo poszukiwał”,
a 4% respondentów uważa, że nie znajdzie pracy (11% badanych nie zamierza szukać pracy
na rynku międzynarodowym).
Wśród przyczyn problemów ze znalezieniem pracy ankietowani wskazywali: małą ilość
ofert pracy w zawodzie (67% wszystkich odpowiedzi) oraz słabą znajomość języków
obcych (33%).
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Matematyka
W badaniu ankietowym wzięło udział 33 studentów ostatniego roku studiów kierunku
matematyka. Wśród ankietowanych 6% nie zamierza kontynuować nauki, 24% planuje
podjąć

naukę

na

studiach

uzupełniających

stacjonarnych,

61%

na

studiach

niestacjonarnych, a 9% planuje wziąć udział w studiach podyplomowych i kursach.

Ankietowani zostali poproszeni o określenie swoich szans

na znalezieni pracy na

rynku krajowym. Jeżeli chodzi o pracę zgodną z kierunkiem kształcenia 15% uważa,
że znajdzie ją bez trudu, 76% twierdzi, że pracę znajdzie, ale będzie jej długo szukać, a 9%
uważa, że pracy nie znajdzie. W przypadku jakiejkolwiek pracy 24% ankietowanych
twierdzi, że znajdzie ją bez trudu, a 76%, że znajdzie pracę, ale po długich poszukiwaniach.

Nieco inaczej ankietowani postrzegają swoje szanse na rynku międzynarodowym.
21% ankietowanych uważa, że bez problemu znajdzie pracę zgodną z kierunkiem
kształcenia, 36% twierdzi, że znajdzie prace po długich poszukiwaniach, a 33% uważa,
że nie ma szans na znalezienie pracy. W przypadku jakiejkolwiek pracy 52%
ankietowanych uważa, że znajdzie pracę bez trudu, 39% po długich poszukiwaniach,
a 3% sądzi, że nie ma szans na znalezienie pracy.

Wśród przyczyn problemów ze znalezieniem pracy ankietowani wskazywali: małą ilość
ofert pracy w zawodzie (33,3% wszystkich odpowiedzi), brak znajomości (33,3%) oraz fakt,
że mimo wysokich kwalifikacji są lepsi od nich (33,3%).
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Ochrona środowiska
Ankietę uzupełniły 32 osoby – studenci ostatniego roku studiów licencjackich na
kierunku ochrona środowiska. Wśród ankietowanych 47% zamierza podjąć naukę na
studiach uzupełniających magisterskich w trybie stacjonarnym, tyle samo w trybie
niestacjonarnym, a 6% nie zamierza kontynuować kształcenia.

Ankietowani zostali poproszeni o określenie swoich szans

na znalezieni pracy na

rynku krajowym i tak, jeżeli chodzi o pracę zgodną z kierunkiem kształcenia 6% uważa,
że znajdzie ją bez trudu, 69% twierdzi, że pracę znajdzie, ale będzie jej długo szukać, a 16%
uważa, że pracy nie znajdzie (9% nie udzieliło odpowiedzi). W przypadku jakiejkolwiek
pracy 28% ankietowanych twierdzi, że znajdzie ją bez trudu, 66%, że znajdzie pracę, ale po
długich poszukiwaniach, a 6% twierdzi, że nie ma szans na znalezienie pracy.

Studenci zapytani o swoje szanse na rynku międzynarodowym odpowiadali
następująco: 6% ankietowanych uważa, że bez problemu znajdzie pracę zgodną
z kierunkiem kształcenia, 67% twierdzi, że znajdzie prace po długich poszukiwaniach,
a 17% uważa, że nie ma szans na znalezienie pracy (10% nie odpowiedziało na pytanie).
W przypadku jakiejkolwiek pracy

19% ankietowanych uważa, że znajdzie pracę bez

trudu, 63% po długich poszukiwaniach, a 3% sądzi, że nie ma szans na znalezienie pracy
(15% nie udzieliło odpowiedzi).

Wśród przyczyn problemów ze znalezieniem pracy ankietowani wskazywali: małą ilość
ofert pracy w zawodzie (47% wszystkich odpowiedzi), brak znajomości (27%), słabą
znajomość języków obcych (13%), fakt, że mimo wysokich kwalifikacji są lepsi od nich
(6,5%) oraz niskie kwalifikacje (6,5%).
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4. Instytut Ochrony Zdrowia
Fizjoterapia
W badaniu wzięło udział 78 osób, 9% badanych nie zamierza kontynuować kształcenia,
46% zamierza kontynuować naukę na studiach uzupełniających w trybie stacjonarnym,
37% na studiach uzupełniających w trybie niestacjonarnym, 8% badanych ma zamiar
podjąć dalsze kształcenie, ale nie są jeszcze przekonani co do trybu studiów.

Przyszłych absolwentów fizjoterapii poproszono o określenie swoich szans na
krajowym i międzynarodowym rynku pracy. 10% badanych uważa, że bez trudu znajdzie
pracę zgodną z kierunkiem kształcenia na rynku krajowym, 77% uważa, że pracę
znajdzie, ale będzie jej długo szukać, a 13% sądzi, że nie znajdzie pracy. Jeżeli chodzi
o międzynarodowy rynek pracy, 42% badanych uważa, że pracę znajdzie bez trudu, 31%
twierdzi, że pracę znajdzie, ale będzie jej długo szukać, a 21% uważa, że pracy nie znajdzie
(6% nie zamierza szukać pracy poza granicami kraju).

Nieco lepiej ankietowani oceniają swoje szanse na znalezienie jakiejkolwiek pracy. 18%
uważa, że bez problemu znajdzie pracę na rynku krajowym, 80% znajdzie pracę, ale będzie
jej długo poszukiwać, a 2% uważa, że nie znajdzie pracy. Natomiast 63% ankietowanych
sądzi, że bez trudu znajdzie pracę na rynku międzynarodowym, 21% wybrało odpowiedź
„znajdę pracę, ale będę jej długo szukać”, a 10% badanych uważa, że nie znajdzie pracy;
(6% nie zamierza szukać pracy poza granicami kraju).

Na ostatnie pytanie odpowiadali tylko ci, którzy w pytaniach o szanse znalezienia pracy
wybrali odpowiedź „nie znajdę pracy”. Osoby te miały wskazać główną przyczynę nie
znalezienia pracy. Wśród wybranych odpowiedzi najczęściej pojawiały się: „mało jest ofert
pracy w moim zawodzie” (38%), „słabo znam języki obce” (29%), „nie mam tylu
znajomości, aby znaleźć pracę w swojej branży” (23%), oraz „mam niskie kwalifikacje
zawodowe” i „obawiam się o swoje zdolności negocjacyjne i autoprezentacyjne na etapie
poszukiwania pracy” (5%).
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Pielęgniarstwo
W badaniu ankietowym wzięło udział 67 studentów kierunku pielęgniarstwo, 24%
badanych nie zamierza kontynuować kształcenia, 27% zamierza kontynuować naukę na
studiach uzupełniających w trybie stacjonarnym, 42% na studiach uzupełniających w trybie
niestacjonarnym, 7% badanych ma zamiar podjąć dalsze kształcenie, ale nie są jeszcze
przekonani co do trybu studiów.

4,5% ankietowanych uważa, że bez problemu znajdzie pracę (zgodną z kierunkiem
kształcenia) na rynku krajowym, 88% ankietowanych twierdzi, że pracę znajdzie, ale
będzie jej długo poszukiwać, a 7,5% uważa, że nie ma szans na znalezienie pracy
w zawodzie.

Nieco

inaczej

ankietowani

swoje

szanse

oceniają

na

rynku

międzynarodowym: 60% badanych uważa, że pracę znajdzie bez trudu, 15% po długich
poszukiwaniach, a 10% biorących udział w badaniu uważa, że nie ma szans na znalezienie
pracy (15% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi).

Ankietowanych zapytano również o to, jak oceniają swoje szanse na znalezienie
jakiejkolwiek pracy na rynku krajowym i międzynarodowym.
W przypadku rynku krajowego 10% badanych uważa, że bez trudu znajdzie pracę,
84% twierdzi, że znajdzie pracę, ale będzie jej długo poszukiwać, a 1% respondentów
wybrało odpowiedź „nie znajdę pracy” (5% nie udzieliło odpowiedzi).
Natomiast w przypadku rynku międzynarodowego: 58% badanych twierdzi, że pracę
znajdzie bez trudu, 22% wybrało odpowiedź „pracę znajdę, ale będę jej długo poszukiwał”,
a 3% respondentów uważa, że nie znajdzie pracy (17% badanych nie zamierza szukać pracy
na rynku międzynarodowym).

Wśród przyczyn problemów ze znalezieniem pracy ankietowani wskazywali: małą ilość
ofert pracy w zawodzie (36% wszystkich odpowiedzi) oraz słabą znajomość języków
obcych (29%), brak znajomości, które pomogłyby znaleźć pracę w branży (29%) oraz fakt,
że posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, ale są lepsi od nich (6%).
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Wychowanie fizyczne
W badaniu wzięło udział 71 studentów ostatniego roku wychowania fizycznego, wśród
nich 24% nie zamierza kontynuować nauki, 25% ankietowanych zamierza kontynuować
edukację na studiach uzupełniających magisterskich w trybie stacjonarnym, 46% planuje
podjąć studia uzupełniające w trybie niestacjonarnym, 4% zamierza wziąć udział
w dodatkowych kursach i szkoleniach, 1% zamierza podjąć studia podyplomowe.

Przyszłych absolwentów wychowania fizycznego poproszono o określenie swoich
szans

na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. 3% studentów wychowania

fizycznego uważa, że bez trudu znajdzie pracę zgodną z kierunkiem kształcenia na rynku
krajowym, 35% uważa, że pracę znajdzie, ale będzie jej długo szukać, a 59% sądzi, że nie
znajdzie pracy (3% badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Jeżeli chodzi
o międzynarodowy rynek pracy, 10% badanych uważa, że pracę znajdzie bez trudu, 20%
twierdzi, że pracę znajdzie, ale będzie jej długo szukać, 54% uważa, że pracy nie znajdzie
(16% ankietowanych nie odpowiedziało na to pytanie).
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Nieco lepiej ankietowani oceniają swoje szanse na znalezienie jakiejkolwiek pracy. 24%
uważa, że bez problemu znajdzie pracę na rynku krajowym, 58% znajdzie pracę, ale będzie
jej długo poszukiwać, a 8% uważa, że nie znajdzie pracy (10% ankietowanych nie
odpowiedziało na to pytanie). Natomiast 30% ankietowanych sądzi, że bez trudu znajdzie
pracę na rynku międzynarodowym, 37% wybrało odpowiedź „znajdę pracę, ale będę jej
długo szukać”, a 11% badanych uważa, że nie znajdzie pracy; (22% nie odpowiedziało na to
pytanie).

Na ostatnie pytanie odpowiadali tylko ci, którzy w pytaniach o szanse znalezienia pracy
wybrali odpowiedź „nie znajdę pracy”. Osoby te miały wskazać główną przyczynę nie
znalezienia pracy. Wśród wybranych odpowiedzi najczęściej pojawiały się: „mało jest ofert
pracy w moim zawodzie” (61%), „nie mam tylu znajomości, aby znaleźć pracę w swojej
branży” (32%), „słabo znam języki obce” (5%) oraz „mam wysokie kwalifikacje zawodowe,
ale są lepsi ode mnie” (2%).

5. Instytut Politechniczny
Elektronika i Telekomunikacja
W badaniu ankietowym wzięło udział 20 studentów ostatniego roku studiów kierunku
elektronika i telekomunikacja. Wśród ankietowanych 25% nie zamierza kontynuować
nauki, 15% planuje podjąć naukę na studiach uzupełniających stacjonarnych, 50% na
studiach niestacjonarnych, 10% planuje wziąć udział w studiach podyplomowych, a 5%
w innych kursach.

Ankietowani zostali poproszeni o określenie swoich szans

na znalezieni pracy na

rynku krajowym. Jeżeli chodzi o pracę zgodną z kierunkiem kształcenia - 10% uważa,
że znajdzie ją bez trudu, 80% twierdzi, że pracę znajdzie, ale będzie jej długo szukać, a 10%
uważa, że pracy nie znajdzie. W przypadku jakiejkolwiek pracy 30% ankietowanych
twierdzi, że znajdzie ją bez trudu, a 65%, że znajdzie pracę, ale po długich poszukiwaniach
(5% nie udzieliło odpowiedzi).

Nieco inaczej ankietowani postrzegają swoje szanse na rynku międzynarodowym. 30%
ankietowanych uważa, że bez problemu znajdzie pracę zgodną z kierunkiem kształcenia,
45% twierdzi, że znajdzie prace po długich poszukiwaniach, a 15% uważa, że nie ma szans
na znalezienie pracy (10% nie odpowiedziało na to pytanie). W przypadku jakiejkolwiek
pracy 50% ankietowanych uważa, że znajdzie pracę bez trudu, 35% po długich
poszukiwaniach, nikt z ankietowanych nie wybrał odpowiedzi „nie znajdę pracy” (15% nie
udzieliło odpowiedzi).

Wśród przyczyn problemów ze znalezieniem pracy ankietowani wskazywali: niskie
umiejętności negocjacyjne i autoprezentacyjne (35% wszystkich odpowiedzi), małą ilość
ofert pracy w zawodzie (29% wszystkich odpowiedzi), brak znajomości (12%) oraz fakt, że
mimo wysokich kwalifikacji są lepsi od nich (12%) oraz słabą znajomość języków obcych
(12%).
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Elektrotechnika
W badaniu ankietowym wzięło udział 9 studentów ostatniego roku studiów
inżynierskich na kierunku elektrotechnika. Wśród respondentów 11% nie zamierza
kontynuować nauki, 33% zamierza podjąć studia uzupełniające magisterskie w trybie
stacjonarnym, a 56% w trybie niestacjonarnym.

Przyszłych absolwentów elektrotechniki poproszono o określenie swoich szans na
krajowym i międzynarodowym rynku pracy. 22% badanych uważa, że bez trudu znajdzie
pracę (zgodną z kierunkiem kształcenia) na rynku krajowym, a 78% uważa, że pracę
znajdzie, ale będzie jej długo szukać. Jeżeli chodzi o międzynarodowy rynek pracy, 44%
badanych uważa, że pracę znajdzie bez trudu, a 45% respondentów uważa, że pracę
znajdzie, ale będzie jej długo szukać (12% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie).

Nieco lepiej ankietowani oceniają swoje szanse na znalezienie jakiejkolwiek pracy. 33%
uważa, że bez problemu znajdzie pracę na rynku krajowym, a 67% znajdzie pracę, ale
będzie jej długo poszukiwać. Natomiast 56% ankietowanych sądzi, że bez trudu znajdzie
pracę na rynku międzynarodowym, a 33% wybrało odpowiedź „znajdę pracę, ale będę jej
długo szukać” (11% nie odpowiedziało na to pytanie).

Na ostatnie pytanie odpowiadali tylko ci, którzy w pytaniach o szanse znalezienia pracy
wybrali odpowiedź „nie znajdę pracy”. Osoby te miały wskazać główną przyczynę nie
znalezienia pracy. Wśród wybranych odpowiedzi najczęściej pojawiały się: „mało jest ofert
pracy w moim zawodzie” (38%), „słabo znam języki obce” (29%), „nie mam tylu
znajomości, aby znaleźć pracę w swojej branży” (23%), oraz „mam niskie kwalifikacje
zawodowe” i „obawiam się o swoje zdolności negocjacyjne i autoprezentacyjne na etapie
poszukiwania pracy” (5%).
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Informatyka
W badaniu wzięło udział 53 studentów ostatniego roku studiów inżynierskich (rok
akademicki 2011/2012). Wśród badanych 26% nie zamierza kontynuować nauki,
30% zamierza podjąć dalszą naukę na studiach magisterskich uzupełniających w trybie
stacjonarnym, 40% na studiach niestacjonarnych. 2% respondentów zamierza podjąć studia
za granicą (USA), tyle samo chce zacząć studia podyplomowe i wziąć udział w kursach
i szkoleniach (z zakresu grafiki komputerowej).

30% studentów informatyki uznało, że bez trudu znajdzie pracę (zgodną z kierunkiem
kształcenia) na rynku krajowym, 64% stwierdziło, że pracę znajdzie, ale po długich
poszukiwaniach, a 2% wybrało odpowiedź „nie znajdę pracy” (4% nie odpowiedziało na
pytanie). Nieco inaczej ankietowani oceniali swoje szanse na rynku międzynarodowym;
34% wybrało odpowiedź „pracę znajdę bez trudu”, 36% twierdzi, że znajdzie pracę po
długich poszukiwaniach, a 19% uważa, że nie znajdzie pracy (11% nie odpowiedziało na
pytanie).
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Przyszłych absolwentów informatyki zapytano również o to, jak oceniają swoje szanse
na

znalezienie

jakiejkolwiek

pracy

na

rynku

krajowym

i

międzynarodowym.

W przypadku rynku krajowego 49% badanych uważa, że bez trudu znajdzie pracę, 45%
twierdzi, że znajdzie pracę, ale będzie jej długo poszukiwać, nikt z respondentów nie
wybrał odpowiedzi „nie znajdę pracy” (6% nie udzieliło odpowiedzi). Inaczej przyszli
absolwenci informatyki oceniają swoje szanse na rynku międzynarodowym: 55% badanych
twierdzi, że pracę znajdzie bez trudu, 32% wybrało odpowiedź „pracę znajdę, ale będę jej
długo poszukiwał”, a 2% respondentów uważa, że nie znajdzie pracy (11% nie
odpowiedziało na pytanie).

Wśród głównych przyczyn problemów ze znalezienia pracy respondenci najczęściej
wybierali: „nie mam tylu znajomości, żeby znaleźć pracę w swojej branży” (47% wszystkich
odpowiedzi), „mało jest ofert pracy w moim zawodzie” (18%), „mam wysokie kwalifikacje
zawodowe, ale są lepsi ode mnie” (12%) „słabo znam języki obce” (12%) oraz „obawiam się
o swoje umiejętności negocjacyjne i autoprezentacyjne na etapie poszukiwania pracy”
(12%).

Inżynieria materiałowa
W badaniu ankietowym wzięło udział 16 studentów ostatniego roku studiów
inżynierskich na kierunku inżynieria materiałowa. Wśród respondentów 13% nie zamierza
kontynuować nauki, 75% zamierza podjąć studia uzupełniające magisterskie w trybie
stacjonarnym (wśród tej grupy respondentów jeden ze studentów zamierza również podjąć
studia podyplomowe), a 12% w trybie niestacjonarnym.

Ankietowanych

poproszono

o

określenie

swoich

szans

na

krajowym

i międzynarodowym rynku pracy. 25% przyszłych absolwentów inżynierii materiałowej
uważa, że bez trudu znajdzie pracę (zgodną z kierunkiem kształcenia) na rynku
krajowym, 69% uważa, że pracę znajdzie, ale będzie jej długo szukać, a 6% ocenia, że nie
ma szans zna znalezienie pracy. Jeżeli chodzi o międzynarodowy rynek pracy, 19%
badanych uważa, że pracę znajdzie bez trudu, a 56% respondentów uważa, że pracę
znajdzie, ale będzie jej długo szukać, a 25% ankietowanych wybrało odpowiedź „nie znajdę
pracy”.
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Nieco lepiej ankietowani oceniają swoje szanse na znalezienie jakiejkolwiek pracy. 31%
uważa, że bez problemu znajdzie pracę na rynku krajowym, a 69% znajdzie pracę, ale
będzie jej długo poszukiwać. Natomiast 44% ankietowanych sądzi, że bez trudu znajdzie
pracę na rynku międzynarodowym, tyle samo wybrało odpowiedź „znajdę pracę, ale będę
jej długo szukać”, a 13% „nie znajdę pracy”.

Wśród

przyczyn

problemów

ze

znalezieniem

pracy

ankietowani

najczęściej

wskazywali: „słabo znam języki obce” (38%), „mało jest ofert pracy w moim zawodzie”
(25%), „nie mam tylu znajomości, aby znaleźć pracę w swojej branży” (25%), oraz
„obawiam się o swoje zdolności negocjacyjne i autoprezentacyjne na etapie poszukiwania
pracy” (12%).

