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1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONITORINGU KARIER ZAWODOWYCH 

ABSOLWENTÓW 
 

Uchwała Nr 55/IX/2019 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 

18 września 2019 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zobowiązuje Biuro Karier i Programu Erasmus  

do monitorowania LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW w celu dostosowania kierunków studiów  

i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.  

Monitoring prowadzony jest przez Uczelnię od 2012 r. zgodnie z obowiązującą „Metodologią 

prowadzenia MONITORINGU KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW”, badanie obejmuje absolwentów 

wszystkich kierunków studiów I i II stopnia, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy 

wyrazili zgodę na udział w badaniu. 

Efektem niniejszego badania są wyniki przedstawiane w formie raportu, który odgrywa znaczącą rolę  

w kształtowaniu programów nauczania i dostosowywania kierunków studiów do potrzeb współczesnego 

rynku pracy. Monitoring karier zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawany jest za priorytet  

w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowaniu oferty edukacyjnej do zmieniających  

się wymogów i oczekiwań rynku pracy. 

Od dnia 01.10.2017 r. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

(WSOWL) stała się Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (AWL), jednakże  

w badaniu brały udział osoby, które kończyły jeszcze WSOWL.  

 

SŁOWNIK POJĘĆ: 

 

 

1. MONITORING KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW – badanie skierowane do absolwentów 

WSOWL, wszystkich kierunków studiów I i II stopnia, zarówno studiów stacjonarnych,  

jak i niestacjonarnych. Efektem tego badania są wyniki przedstawiane w formie raportu, mające  

na celu dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.  

2. Absolwent szkoły wyższej to osoba, która uzyskała dyplom stwierdzający ukończenie studiów wyższych 

i - po obronie pracy - uzyskała tytuł zawodowy magistra (po studiach magisterskich jednolitych  

lub drugiego stopnia/uzupełniających), inżyniera lub licencjata (po studiach pierwszego 

stopnia/zawodowych)1.  

3. Student – osoba studiująca na uczelni wyższej2.  

4. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoby 

fizyczne, jeżeli zatrudniają one pracowników3. 

5. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym 

imieniu i w sposób ciągły 4.  

                                                           
1 GUS, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1,pojecie.html, 12.02.2018 
2 Encyklopedia powszechna PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/student;2576384.html, 12.02.2018 
3 art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) 
4 art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646z późn. zm.) 

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1,pojecie.html
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2. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADANIA 

1) Cel badania 

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak absolwenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, radzą sobie na rynku pracy w kontekście zdobytego 

wykształcenia, z uwzględnieniem charakterystyki ich aktywności edukacyjnej i zawodowej w trakcie nauki, 

jak i po jej zakończeniu. 

Obszary badawcze, które uwzględniono w badaniu: 

 aktywność akademicka i społeczna; 

 kontynuacja nauki w tym: formy nauki i powody kontynuacji; 

 aktywność zawodowa respondentów w tym: sposoby i czas potrzebny na poszukiwanie pracy, 

satysfakcja z wykonywanej pracy, miejsce aktualnego zatrudnienia, przyczyny pozostawania  

bez pracy; 

 warunki zatrudnienia (forma zatrudnienia, zarobki, branża, sektor); 

 samoocena własnych kompetencji. 

 

2) Populacja i dobór próby badawczej 

Badania LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW, zgodnie z obowiązującą Metodologią prowadzenia 

MONITORINGU KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki, mają z założenia charakter wyczerpujący (pełny). Do udziału w przedmiotowym badaniu 

zaproszono absolwentów WSOWL 2013/2014, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu.  

W badaniu zastosowana została metoda panelowa, która daje możliwość uchwycenia dynamiki zmian  

w ścieżkach zawodowych absolwentów. Ci sami absolwenci z roku 2013/2014 są testowani dwukrotnie: 

•   po 12 miesiącach od daty egzaminu magisterskiego/licencjackiego; 

•   po 3 latach od daty egzaminu magisterskiego/licencjackiego. 

W raporcie  przedstawione  zostały  wyniki badania  losów absolwentów po  trzech latach  

od ukończenia studiów. W ten sposób każdy absolwent otrzymał szansę ponownego podzielenia  

się informacjami na temat swojej ścieżki zawodowej oraz opinii na temat programu kształcenia, jak i czasu 

spędzonego w Uczelni. To działanie ma na celu również budowanie więzi między Uczelnią a jej absolwentami. 

Współczesny rynek pracy poza kwalifikacjami zawodowymi, wymaga od przyszłych pracowników 

otwartości i chęci uczenia się przez całe życie. Otwartość przyczynia się do dobrej komunikacji  

oraz  generowania nowych innowacyjnych rozwiązań i pomysłów. W celu dostosowywania się do tych 

wymogów, absolwenci wchodząc na rynek pracy muszą nieustannie podwyższać i rozszerzać swoje 

kompetencje  oraz  umiejętności. W tym przypadku ogromną rolę odgrywa Uczelnia, która powinna  

tak przygotować absolwenta, aby potrafił dostosowywać się do zmieniających się warunków, był otwarty  

na nowości i zmiany. Dlatego też, przed Uczelnią stoi wielkie zadań i wiele możliwości, które w przyszłości 

przyczynią się do wzmocnienia więzi między Uczelnią a absolwentem. 

W związku z tym, że w założeniu badanie ma charakter wyczerpujący, niezbędne jest gromadzenie danych 

teleadresowych wszystkich absolwentów. Działanie to jest jednak ograniczone koniecznością spełnienia 

wymogu formalno-prawnego, i jest realizowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). Dane osób biorących udział  

w badaniu są gromadzone i przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

W celu uzyskania niezbędnych informacji osoby kończące naukę w WSOWL otrzymywały do wypełnienia 

kwestionariusz zawierający dane kontaktowe wraz z klauzulą dotyczącą zgody lub braku zgody  

na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów badania. 

Badanie losów zawodowych objęło grupę 278 absolwentów z rocznika 2013/2014, którzy  

w wypełnionych kwestionariuszach wyrazili zgodę na udział w badaniu. Z tej grupy, w pierwszym badaniu 

ankiety wypełniło 121 osób, co dawało współczynnik zwrotności na poziomie 43%. W powtórnym badaniu 

przeprowadzonym po trzech latach od ukończenia studiów, ankiety wypełniły 103 osoby, co daje 

współczynnik zwrotności na poziomie 37,05%. W rozbiciu na kierunek ukończonych studiów wyniki 

kształtowały się następująco: 

 Inżynieria Bezpieczeństwa – 1 z 7 – 14,28%.; 

 Bezpieczeństwo Narodowe – 73 z 208 co daje – 35,10%; 

 Zarządzanie – 29 z 63 – 46,03%. 
 

3) Metoda i technika badawcza 

Zgodnie z przyjętą metodologią, po trzech latach od ukończenia studiów zostało przeprowadzone 

powtórne ilościowe badanie sondażowe CAWI5. 

Wybór tego rodzaju techniki jest korzystnym rozwiązaniem przede wszystkim ze względu na niski koszt 

dotarcia do respondentów i dość łatwy dostęp do respondentów, niejednokrotnie rozproszonych 

przestrzennie. Umieszczenie kwestionariusza ankiety na stronie www i nadanie respondentom 

zindywidualizowanego linku do ankiety on-line umożliwia wypełnienie kwestionariusza ankiety w miejscu  

i czasie dla nich najdogodniejszym. Dodatkowym atutem tej techniki jest oszczędność czasu zarówno osoby 

prowadzącej badanie, jak i respondentów. Do badania wykorzystane zostało oprogramowanie Lime Survey 

zainstalowane na serwerze Uczelni. 
 

4) Narzędzie badawcze 
 

Badanie zostało przeprowadzone techniką sondażową z wykorzystaniem internetowego 

kwestionariusza ankiety. Pytania kwestionariusza ankiety podzieliły respondentów ze względu na ich sytuację 

zawodową na pięć podstawowych grup: 

 pracujących; 

 prowadzących działalność gospodarczą; 

 pracujących i prowadzących działalność gospodarczą; 

 niepracujących, ale poszukujących pracy;  

 niepracujących i nieposzukujących pracy. 

Dla każdej z ww. grup zaprojektowano zindywidualizowany blok pytań, które mały na celu 

doprecyzowanie ich aktualnej sytuacji zawodowej. 

Kwestionariusz ankiety składał się z pięciu części.  

 Kwestionariusz rozpoczął blok pytań dotyczących „Aktywności zawodowej”, skierowanych zarówno 

do osób pracujących/prowadzących działalność gospodarczą, jak i poszukujących pracy.  

Są to głównie pytania o status na rynku pracy, czas poszukiwania pracy i/lub czas rozpoczęcia 

                                                           
5 Computer Assisted Web Interview-wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www. 
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działalności gospodarczej, rodzaj umowy, dochód z tytułu wykonywanej pracy i/lub prowadzonej 

działalności, zadowolenie z wykonywanej pracy i/lub z prowadzonej działalności, sposób 

poszukiwania pracy, trudności w poszukiwaniu pracy i/lub zakładaniu działalności gospodarczej, 

profil, wielkość firmy, zgodność wykształcenia z profilem firmy, zajmowane stanowisko, przyczyna 

założenia działalności gospodarczej, długość prowadzenia działalności, wielkość, zasięg, profil  

oraz branża prowadzonej działalności. W przypadku osób, które nie pracują, pytania dotyczą przyczyn 

zaniechania poszukiwania pracy, określenia obszaru wsparcia w przypadku decyzji o powrocie  

na rynek pracy, określenia elementów, które sprawiły najwięcej trudności w procesie poszukiwania 

pracy, co do tej pory udało się zrealizować, rodzaj poszukiwanej pracy oraz sposoby jej poszukiwania. 

 Część druga „Ocena kompetencji i umiejętności” to pytania dotyczące samooceny poziomu własnych 

kompetencji/umiejętności, oceny umiejętności/kompetencji wykorzystywanych w pracy zawodowej 

i/lub podczas prowadzonej działalności gospodarczej, oceny umiejętności/kompetencji wymaganych 

przez pracodawców na stanowiskach, na które składano aplikacje. 

 Część trzecia „Aktywność edukacyjna” to blok pytań dotyczących kontynuacji nauki oraz miejsca 

kontynuacji nauki. 

 Część czwarta „Inne” to pytania dotyczące innych obszarów największej aktywności. 

 Część piąta to „Metryczka”, skierowana do wszystkich respondentów. Są to pytania demograficzne, 

tj. o płeć, miejsce zamieszkania, ukończony wydział i kierunek studiów wraz z formą i rodzajem 

studiów.  

 

Zgodnie z przyjętą metodologią, ankiety były wysyłane do absolwentów w kilku falach badawczych,                                

w ramach trzech zaplanowanych wysyłek e-mailowych: 

 zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu z linkiem do ankiety; 

 wysyłki przypominającej o wzięciu udziału w badaniu; 

 drugiej wysyłki przypominającej: do osób które nie wypełniły ankiety, bądź zrobiły to częściowo, 

a także do osób, od których otrzymano zwrot maila. 

Ponadto, z osobami, które mimo trzykrotnego przypomnienia nie wypełniły przesłanych ankiet, 

nawiązywano kontakt telefoniczny z prośbą o wypełnienie ankiety internetowej. Kontakt ten istotnie 

podwyższył uzyskany poziom zwrotności ankiet. 
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3. WYNIKI BADANIA 
 

1) Płeć.  

Zgodnie z uzyskanymi danymi, liczebność grupy badanych wynosi 103 osoby, z czego 64,08% (66 os.) 

badanych stanowią kobiety, natomiast 35,92%  (37 os.) to mężczyźni. 
 

Wykres 1. Podział grupy badawczej ze względu na płeć. 

 

 

 

 

2) Miejsce zamieszkania.  

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów, największą część badanej grupy stanowią 

absolwenci aktualnie mieszkający w Polsce – 96,12% (99 os.). Osoby mieszkające poza granicami Polski 

stanowią jedynie – 3,88% (4 os.).  
 

Wykres 2. Podział grupy badawczej ze względu na miejsce zamieszkania. 
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3) Rodzaj ukończonych studiów.  

Absolwenci studiów pierwszego stopnia stanowią 20,39%  (21 os. w tym: 10K i 11M), natomiast 

absolwenci drugiego stopnia to 79,61% (82 os. w tym: 56K i 26M).  

W porównaniu z pierwszym badaniem proporcje uległy zmianie ponieważ absolwenci drugiego stopnia 

stanowili jedynie ponad 48%.  

 

Wykres 3. Podział grupy badawczej ze względu na rodzaj ostatnio ukończonych studiów  w WSOWL. 

 

 

4) Kierunek ukończonych studiów. 

Najwięcej respondentów to absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe 70,87% (73 os.  

w tym: 46K i 27M), następnie kierunku Zarządzanie 28,16% (29 os. w tym: 19K i 10M) oraz kierunku Inżynieria 

Bezpieczeństwa 0,97% (1 os.-1K). 

Uzyskany rozkład odpowiada liczebności poszczególnych kierunków prowadzonych w Uczelni. 
 

Wykres 4. Podział grupy badawczej ze względu na kierunek ukończonych studiów  w WSOWL. 
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5) Forma ukończonych studiów.  

Większość ankietowanych osób tj. 69,90% (72 os. w tym: 44K i 28M) ukończyła studia w formie 

stacjonarnej. Absolwenci studiów niestacjonarnych to 30,10% (31 os. w tym: 22K i 9M).  

 

Wykres 5. Podział grupy badawczej ze względu na formę ukończonych studiów  w WSOWL. 
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4. KONTYNUACJA NAUKI PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW 

Kolejnym, bardzo ważnym aspektem, jaki został poruszony w badaniu, jest kontynuacja nauki  

po zakończeniu studiów. Wyniki pokazują, że ponad 30% respondentów biorących udział w badaniu nadal 

kontynuuje naukę, podwyższając w ten sposób własne kompetencje i zwiększając swoje szanse na zdobycie  

atrakcyjnej pracy lub zmianę pracy na lepszą.  

Spośród respondentów biorących udział w badaniu, 37,86%, tj. 39 osób kontynuuje naukę po ukończeniu 

studiów, zaś 62,14%, tj. 64 osoby zadeklarowały, iż po ukończeniu studiów w WSOWL nie kontynuowały 

nauki.  

Spośród 39 osób, które kontynuują naukę po zakończeniu studiów: 

 30 osób to absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, w tym: I st. – 8 os., II st. – 22 os, 

 9 osób to absolwenci kierunku Zarządzanie, w tym: I st. – 5 os., II st. – 4 os. 

W pierwszym badaniu przeprowadzonym po roku od ukończenia studiów, naukę kontynuowało ponad 

46% badanych. Tak więc wskaźnik uległ zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego o ponad 8%. Zmiana  

ta zapewne wynika z czasu jaki upłynął od zakończenia studiów. Większość osób biorących udział w drugim 

badaniu pracuje a czas, który upłynął od ukończenia studiów pozwolił im zdobyć doświadczenie i uzyskać 

kwalifikacje wymagane przez pracodawców, niezbędne w celu zdobycia lepszego/wyższego stanowiska 

pracy.  

Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że wśród respondentów dalszą naukę kontynuuje 33,33% 

absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz 66,67% absolwentów studiów drugiego stopnia. 

 

Wykres 6. Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów.  

 

 

 

Spośród osób, które kontynuują naukę, kilka osób zadeklarowało, że kontynuują naukę zarówno  

na Uczelni jak i korzystają z różnych szkoleń i kursów.  

 

37,86%
62,14%

Czy po ukończeniu studiów w WSOWL Pan/Pani 
kontynuował/a naukę?
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Poniżej szczegółowe informacje dotyczące zadeklarowanych przez respondentów form kształcenia: 

1) 7,69% (3 os.) kontynuuje naukę na szkoleniach:  

 Zarządzanie projektami; 

 Transport, logistyka; 

 ITIL (Information Technology Infrastructure Library). 

 

2) 10,26% (4 os.) kontynuuje naukę na kursach specjalistycznych: 

 Kadry I płace; 

 BHP; 

 Programistyczne. 

 

3) 58,97% (23 os.) kontynuuje naukę na studiach zarówno I, II jak i III stopnia w następujących Uczelniach:  

 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, w tym na 

kierunkach: 

 Bezpieczeństwo Narodowe; 

 Zarządzanie; 

 Zarządzanie kryzysowe. 

 Uniwersytet Wrocławski, w tym na kierunkach: 

 Socjologia; 

 Praca socjalna; 

 Politologia, stosunki międzynarodowe (studia doktoranckie). 

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w tym na kierunkach: 

 Przedsiębiorczość i innowatyka; 

 Zarządzanie projektami. 

 Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław, w tym na kierunkach: 

 Logistyka; 

 Finanse i rachunkowość; 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi, Coaching. 

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w tym na kierunkach: 

 Pedagogika resocjalizacyjna. 

 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. 

 Uniwersytet Łódzki: 

 Historia. 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu: 

 Bezpieczeństwo narodowe. 

 Akademia Sztuki Wojennej: 

 Obronność. 

 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu: 

 Logistyka. 

 Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” Wrocław: 

 Informatyka. 

 Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach: 

 Informatyka. 

 Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej: 

 Ratownictwo medyczne. 
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 WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 

 Bezpieczeństwo wewnętrzne. 

 

4) 38,46% (15 os.) kontynuuje naukę na studiach podyplomowych: 

 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, w tym  

na kierunkach: 

 Zarządzanie kryzysowe. 

 Uniwersytet Wrocławski, w tym na kierunkach: 

 Prawo; 

 Kryminalistyka. 

 Uniwersytet Ekonomiczny, w tym na kierunkach: 

 Kadry i płace; 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi; 

 Zarządzanie Projektami E-Commerce; 

 BHP. 

 Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław: 

 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 

 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, w tym na kierunkach: 

 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy: 

 BHP. 

 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. 
 

Wykres 7. Formy kontynuacji nauki. 
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5. STATUS NA RYNKU PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW 
 

W okresie, kiedy było prowadzone badanie, spośród przebadanych absolwentów pracę podjęło 97,08% 

(100 os.) badanych. Z czego 91,26% (94 os.) badanych absolwentów pozostawało w zatrudnieniu, 1,94%  

(2 os.) pracowało i jednocześnie prowadziło działalność gospodarczą, oraz 3,88 % (4 os.) prowadziła wyłącznie 

własną działalność gospodarczą. 0,98% (1 os.) respondentów w momencie badania nie pracowało, ale 

poszukiwało pracy, natomiast 1,94% (2 os.) nie pracowało i nie poszukiwało pracy.  

W pierwszym badaniu przeprowadzonym po roku od ukończenia studiów osoby, które pracowały  

i prowadziły działalność gospodarczą stanowiły 76,03% badanych. 
 

 

Wykres 8. Aktualny stan zatrudnienia badanych absolwentów WSOWL. 

 
  
 

Poziom i specyfika zatrudnienia absolwentów z podziałem na kierunek ukończonych studiów: 

Bezpieczeństwo Narodowe (73 os. w tym: 46K i 27M): 

 91,78% (67 os.) pracowało; 

 2,74% (2 os.) pracowało i prowadziło działalność gospodarczą; 

 2,74% (2 os.) prowadziło własną działalność gospodarczą; 

 1,37% (1 os.) nie pracowało, ale poszukiwało pracy; 

 1,37% (1 os.) nie pracowało i nie poszukiwało pracy. 

 

Inżynieria Bezpieczeństwa (1 os. w tym: 1K): 

 100% (1 os.) prowadziło działalność gospodarczą. 

 

Zarządzanie (29 os. w tym: 19K i 10M): 

 93,10% (27 os.) pracowało; 

 3,45% (1 os.) prowadziło własną działalność gospodarczą; 

 3,45% (1 os.) nie pracowało i nie poszukiwało pracy. 
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6. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – CHARAKTERYSTYKA ZATRUDNIENIA 

Jednym z ważniejszych zagadnień, o które zapytano w ankiecie, było zatrudnienie. Informacja,  

jak radzą sobie absolwenci WSOWL na rynku pracy po zakończeniu studiów, daje nam możliwość dokonania 

oceny ich sytuacji zawodowej. Uzyskane informacje pozwoliły nam m.in. dowiedzieć się:  

czy wykonywana przez nich praca jest zgodna z kierunkiem ukończonych studiów, jakie stanowiska zajmują 

oraz czy wykonywana praca daje im satysfakcję.  
 

1) Zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem ukończonych studiów wg. podziału  

na kierunki.  

Bezpieczeństwo Narodowe (69 os. w tym: 44K i 25M):  

 20,29% (14 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest związana z ukończonym kierunkiem studiów; 

 21,74% (15 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest w niewielkim stopniu związana  

z ukończonym kierunkiem studiów; 

 57,97% (40 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest niezwiązana z ukończonym kierunkiem 

studiów. 

Wykres 9. Zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem ukończonych studiów - Bezpieczeństwo Narodowe. 

 
 

Zarządzanie (27 os. w tym: 17K i 10M): 

 40,74% (11 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest związana z ukończonym kierunkiem studiów; 

 25,93% (7 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest w niewielkim stopniu związana  

z ukończonym kierunkiem studiów; 

 33,33% (9 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest niezwiązana z ukończonym kierunkiem studiów. 

 
Wykres 10. Zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem ukończonych studiów - Zarządzanie. 
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2) Obecne miejsce pracy. 

Wśród 96 badanych osób są dwie osoby, które pracują i jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą. 

Zgodnie z wynikami badania, większość respondentów pracuje w sektorze prywatnym, tj. 60,42%  

(58 os.), w instytucjach państwowych pracuje 36,46% (35os.), po jednej osobie zaznaczyło odpowiedzi,  

że pracują w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach oraz inne. 
 

Wykres 11. Obecne miejsce pracy. 
 

 

3) Wielkość firmy. 

Na pytanie „Jaka jest wielkość firmy, w której Pan/Pani pracuje?” odpowiadały jedynie osoby, które 

pracują w sektorze prywatnym (58 os.). Największa liczba respondentów odpowiedziała, że pracuje  

w przedsiębiorstwie zatrudniającym do 250 pracowników i powyżej 250 pracowników – 62,07% (36 os.), 

pozostałe osoby tj. 37,93% (22 os.) pracują w mikro i w małych przedsiębiorstwach. 
  

Wykres 12. Wielkość firmy. 
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Kolejne pytania będą dotyczyły wszystkich absolwentów, w chwili badania pozostających  

w zatrudnieniu. 
 

4) Obecnie zajmowane stanowisko/charakter wykonywanej pracy. 

Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że największa liczba respondentów  55,21% (53 os.) zaznaczyła,  

iż wykonywana przez nich praca ma charakter samodzielny/specjalistyczny, następnie 21,87% (21 os.) 

wykonuje pracę o charakterze pomocniczym/wykonawczym, 18,75% (18 os.) zajmuje stanowisko 

kierownicze/menedżerskie. Pozostałe 4 osoby zaznaczyły odpowiedz – Inne – 4,17%. 
 

 

Wykres 13. Obecnie zajmowane stanowisko/charakter wykonywanej pracy. 
 

 
 

5) Rodzaj umowy 

Największa grupa absolwentów WSOWL zadeklarowała, iż jest zatrudniona na podstawie umowy  

o pracę  - 82,29% (79 os.). Odpowiedz - umowa cywilnoprawna (m. in. umowa zlecenie, umowa o dzieło, 

kontrakt menedżerski, telepraca) zaznaczyło – 5,21% (5 os.), natomiast odpowiedz                                                                            

– powołanie/wybór/mianowanie, zaznaczyło – 12,50% (12 os.). 
 

Wykres 14. Rodzaj umowy. 
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6) Miesięczny średni dochód brutto z tytułu wykonywanej pracy. 

W ankiecie poruszono także kwestię wynagrodzenia związanego z wykonywaną przez absolwentów 

WSOWL pracą. Poproszono badanych, aby określili, jak wygląda ich średni, miesięczny dochód brutto. 

Otrzymane wyniki przedstawiają się w sposób następujący: 

 najwięcej respondentów 30,21% (29 os.) zadeklarowało dochód od 3001 zł do 4000 zł; 

 aż 23,96% (23 os.) zadeklarowało dochód – powyżej 5000 zł; 

 20,83% (20 os.) zadeklarowało dochód od 4001 zł do 5000 zł; 

 16,67% (16 os.) zadeklarowało dochód od 2501 zł do 3000 zł;  

 5,21% (5 os.) zadeklarowało dochód od 2001 zł do 2500 zł; 

 3,12% (3 os.)  zadeklarowało, iż ich miesięczny dochód brutto wynosi do 2000 zł. 
 

 

Wykres 15. Miesięczny średni dochód brutto z tytułu wykonywanej pracy. 

 

7) Stopień zadowolenia z wykonywanej pracy. 

Większość osób biorących udział w badaniu, tj. 73,95% (71 os.), deklaruje, że jest zadowolona i bardzo 

zadowolona z obecnie wykonywanej pracy, 15,63% (15 os.) zaznaczyło odpowiedź – trudno powiedzieć, 

10,42% (10 os.) deklaruje, że jest niezadowolona i bardzo niezadowolona z obecnie wykonywanej pracy. 
 

Wykres 16. Stopień zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy. 
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8) Poszukiwanie pracy oraz trudności z tym związane. 
 

W ankiecie, skierowanej do absolwentów WSOWL , znalazły się pytania dotyczące poszukiwania pracy, 

sposobów poszukiwania pracy i trudności z tym związanych. 

Na pytanie „Jak długo poszukiwał/a Pan/Pani swojej ostatniej pracy?” zdecydowana większość 

respondentów, tj. 85,42% (82 os.), zaznaczyła odpowiedź „do 6 miesięcy”. 
 

Wykres 17. Czas potrzebny na znalezienie obecnie wykonywanej pracy. 

 

Kolejne pytanie dotyczyło sposobu poszukiwania pracy. Respondenci mieli możliwość zaznaczenia kilku 

odpowiedzi. Według respondentów głównym źródłem poszukiwania pracy jest „Internet” – 61,46% (59 os.) 

oraz „sieć kontaktów” – 32,29% (31 os.). Sieć kontaktów, jaką budujemy w swoim życiu zawodowym,  

ma wielki wpływ i w wielu przypadkach pomaga nam w procesie poszukiwania pracy.  
 

Wykres 18. Sposób poszukiwania obecnej pracy. 

 

W kolejnych dwóch pytaniach respondenci  również mieli możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. 

Respondenci na pytanie, co sprawiło im największe trudności w procesie poszukiwania pracy, najczęściej 

zaznaczali odpowiedź, że nie mieli trudności – 45,83% (44 os.), zdecydowanie mniej, tj. 25,00% (24 os.), 

wskazało „podjęcie decyzji dotyczącej kierunku poszukiwania pracy”. Odpowiedzi „określenie własnych 

predyspozycji zawodowych” oraz „rozmowa kwalifikacyjna”, wskazało po 16,67% (16 os.), zaś odpowiedź 

„negocjowanie warunków zatrudnienia (m.in. wynagrodzenia)” zaznaczyło 13,54% (13 os.) badanych. 
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Najmniej respondentów, tj. 5,21% (5 os.) zaznaczyło odpowiedź „przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych”. 

Wykres 19. Elementy, które sprawiły największe trudności w trakcie poszukiwania pracy. 

 

Zapytano również respondentów o dodatkowe trudności, na jakie napotkali w trakcie poszukiwania 

pracy.  

Najczęściej wymieniana była odpowiedź „nie miałem/am trudności” – 38,54% (37 os.), następnie „brak 

interesujących ofert pracy” – 29,17% (28 os.) oraz odpowiedź „brak ofert wpisujących się w moje 

kompetencje – 23,96% (23 os.). Kolejną najczęściej wymienianą odpowiedzią jest „brak ofert pracy w pobliżu 

miejsca zam.” – 17,71% (17 os.). Odpowiedź „brak ofert uwzględniających preferencje dotyczące czasu pracy” 

wybrało – 10,42% (10 os.), odpowiedź „Inne” zaznaczyło zaledwie – 1,04% (1 os.) badanych. 

 Poniższy wykres przedstawia wszystkie odpowiedzi udzielone przez respondentów. 
 

Wykres 20. Dodatkowe trudności, na jakie napotkali absolwenci w trakcie poszukiwania pracy. 
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7. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

Informację o prowadzeniu działalności gospodarczej spośród przebadanej grupy absolwentów, 

zaznaczyło tylko sześć osób (z czego 2 osoby jednocześnie pracują i prowadzą działalność gospodarczą).  
 

1) Zgodność profilu prowadzonej działalności gospodarczej z kierunkiem kończonych 

studiów. 
 

Wśród odpowiedzi udzielonych przez respondentów, 3 osoby zaznaczyły, że profil działalności  

„w niewielkim stopniu związany jest z kierunkiem studiów ukończonych w WSOWL”, oraz 3 osoby zaznaczyły, 

że profil jest „niezwiązany z kierunkiem ukończonych studiów w WSOWL”.  
 

Wykres 21. Zgodność profilu prowadzonej działalności gospodarczej z kierunkiem ukończonych studiów. 
 

 
 
 

2) Sektor prowadzonej działalności. 

Kolejne pytanie dotyczyło branży działalności gospodarczej prowadzonej przez respondentów.                                 

W związku z małą liczebnością grupy badawczej statystyki kształtują się jak poniżej.  

Respondenci zaznaczyli następujące odpowiedzi: 

 1 os. - Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi; 

 1 os. – Budownictwo; 

 1 os. – Transport/Logistyka/Komunikacja; 

 1 os. – Restauracje/Hotele; 

 2 os. – Inne (np. rękodzieło). 
 

Wykres 22. Sektor prowadzonej działalności. 
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3) Wielkość firmy. 

Z respondentów prowadzących własną działalność gospodarczą najwięcej o tj. pięć, w chwili badania 

prowadziło jednoosobową działalność gospodarczą oraz jedna osoba zaznaczyła odpowiedź 

mikroprzedsiębiorstwo.  

Wykres 23. Wielkość prowadzonej firmy. 

 

 

4) Zasięg prowadzonej działalności gospodarczej. 

Na pytanie: Jaki jest zasięg prowadzonej przez Pana/Panią działalności gospodarczej?,  

3 osoby odpowiedziały, że prowadzona przez nich działalność gospodarcza ma zasięg międzynarodowy,   

2 osoby zadeklarowały zasięg lokalny, natomiast 1 osoba zasięg ogólnopolski. 
 

Wykres 24. Zasięg prowadzonej działalności. 
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5) Długość prowadzenia działalności gospodarczej. 

Kolejnym pytaniem dotyczącym  respondentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą, było pytanie: 

jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza. Po trzy osoby zaznaczyły odpowiedzi, że prowadzą 

działalność gospodarczą krócej niż dwa lata oraz powyżej 24 miesięcy.  
 

Wykres 25. Jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza. 

 

6) Miesięczny średni zysk netto z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
 

W ankiecie poruszono także kwestię osiąganego zysku z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Poproszono badanych, aby określili, jak wygląda ich średni, miesięczny zysk netto. Otrzymane wyniki 

przedstawiają się w sposób następujący: 

 50,00% (3 os.) zadeklarowało, iż ich miesięczny zysk wynosi od 4001 zł do 5000 zł 

 16,66% (1 os.) zadeklarowało powyżej 5000 zł; 

 16,67% (1 os.) zadeklarowało od 3001 zł do 4000 zł; 

 16,67% (1 os.) zadeklarowało od 2501 zł do 3000 zł. 
 

 

Wykres 26. Miesięczny średni zysk netto z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
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7) Stopień zadowolenia z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Spośród osób biorących udział w badaniu 3 osoby zadeklarowały, że są zadowolone, z faktu wyboru takiej 

aktywności zawodowej, 1 osoba zaznaczyła odpowiedz, że nie ma na ten temat zdania oraz 2 osoby, 

że są bardzo niezadowolone. 
 

Wykres 27. Stopień zadowolenia z prowadzonej działalności gospodarczej. 
 

 
 

8) Czas, w jakim rozpoczęto działalność gospodarczą. Powody założenia. Największe 
trudności. 

W ankiecie skierowanej do absolwentów WSOWL, znalazły się pytania dotyczące rozpoczęcia 

działalności gospodarczej, powodów założenia oraz trudności z tym związanych. 

Na pytanie „W jakim czasie od ukończeniu studiów rozpoczął/ęła Pan/Pani prowadzenie działalności 

gospodarczej?”, 4 osoby zaznaczyły odpowiedź „do 6 miesięcy”, zaś 2 osoby - „powyżej 6 miesięcy”. 
 

Wykres 28. Czas w jakim rozpoczęto działalność gospodarczą. 

 
 

W następnym pytaniu „Jakie były główne powody założenia przez Pana/Panią działalności 

gospodarczej?” respondenci mieli możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. Spośród poniższych odpowiedzi 

3 osoby zaznaczyły „uzyskiwanie wyższych dochodów niż na etacie”, 2 osoby zaznaczyły „wymóg 

samozatrudnienia” oraz po 1 osobie zaznaczyło odpowiedzi: „chęć bycia niezależnym”, „tradycja rodzinna”  

i „inne”. 
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Wykres 29. Powody założenia działalności gospodarczej. 

 

W kolejnych dwóch pytaniach absolwenci WSOWL mieli również możliwość wielokrotnego wyboru.                   

Na pytanie „Które z poniższych elementów sprawiły Panu/Pani największe trudności podczas zakładania 

działalności gospodarczej?”, 5 osób zaznaczyło, że „nie miały trudności”, po 1 osobie zaznaczyło odpowiedzi 

„brak wiedzy na temat procedur zakładania działalności gospodarczej”, „brak wiedzy dotyczącej form 

wsparcia dla młodych przedsiębiorców” oraz „brak wiedzy z zakresu przedsiębiorczości”, pozostałe 

odpowiedzi nie zostały wybrane. 
 

Wykres 30. Elementy, które sprawiły największe trudności podczas zakładania działalności gospodarczej. 
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Jako dodatkowe trudności związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej respondenci wskazali: 

 nie miałem/am trudności - 4 os.; 

 prowadzenie księgowości - 2 os. 

Wykres 31. Inne trudności związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej. 

 

8. ABSOLWENCI NIEPRACUJĄCY 

W badaniu zostały również wyodrębnione grupy osób, które w momencie ankietowania  

nie posiadały pracy, ale poszukiwały pracy oraz osoby niepracujące i nieposzukujące pracy.                                                      

Do tej grupy respondentów zostało skierowane pytanie „Jaka była Pana/Pani aktywność zawodowa  

po zakończeniu studiów?”. Wszystkie osoby tj. 3, odpowiedziały, że pracowali powyżej 3 miesięcy. 
 

1) Osoby niepracujące, ale poszukujące pracy. 

Poniższe pytania zostały skierowane tylko do jednej osoby, która w chwili badania nie pracowała,  

ale poszukiwała pracy.  

Pierwsze pytanie, jakie zostało zadane, dotyczyło czasu poszukiwania pracy w chwili badania. Zapytana 

osoba odpowiedziała, że poszukuje pracy krócej niż 3 miesiące. 
 

W kolejnym pytaniu badana osoba wskazała elementy, które udało się jej zrealizować w ramach 

poszukiwania pracy. Poniżej odpowiedzi, które zostały zaznaczone: 

 zarejestrowałem/am się w urzędzie pracy; 

 przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; 

 rozesłanie dokumentów aplikacyjnych. 
 

W kolejnym pytaniu dotyczącym rodzaju pracy poszukiwanej przez absolwentów, badana osoba 

wskazała, że poszukuje pracy w niewielkim stopniu powiązanej z kierunkiem ukończonych studiów. 

W dwóch kolejnych pytaniach absolwent miał możliwość wskazania kilku odpowiedzi. 

W pytaniu „W jaki sposób poszukuje Pan/Pani obecnie pracy?”, zostały wymienione następujące odpowiedzi: 

 Internet; 
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 sieć kontaktów m.in. pomoc znajomych i rodziny; 

 urząd pracy. 

Ostatnim pytaniem dotyczącym poszukiwania pracy, było wskazanie tych elementów, które sprawiły 

największe trudności w tym procesie. Badana osoba wskazała jedynie, że miała trudności z negocjowaniem 

warunków zatrudnienia (m.in. wynagrodzenia). 
  

2) Osoby niepracujące i nieposzukujące pracy. 

Poniższe pytania zostały skierowane do dwóch osób, które w chwili badania nie pracowały i nie 

poszukiwały pracy.  

Pierwsze pytanie, miało na celu poznanie przyczyny, dla jakiej respondenci w danym momencie nie 

poszukują pracy. Obie osoby oświadczyły, że powodem pozostawania bez pracy są „względy 

rodzinne/osobiste”. Pozostałe odpowiedzi nie zostały zaznaczone.  

Kolejnym pytaniem jakie zostało zadane było „Czy powód z jakiego aktualnie nie poszukuje Pan/Pani 

pracy może ulec zmianie wraz z upływem czasu?”. Obie osoby zaznaczyły odpowiedź, że może ulec zmianie.  

Kontynuacją powyższego pytania, jest kolejne: „W jakim obszarze potrzebowałby Pan/potrzebowałaby 

Pani wsparcia w przypadku podjęcia decyzji o powrocie na rynek pracy? W tym pytaniu absolwenci WSOWL 

mieli możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.  

Poniżej odpowiedzi, które zostały zaznaczone: 

 określenie własnych predyspozycji zawodowych; 

 podjęcie decyzji dotyczącej kierunku poszukiwania pracy; 

 rozmowa kwalifikacyjna; 

 nie potrzebuję wsparcia. 

Dodatkowym pytaniem skierowanym do tej grupy respondentów było pytanie dotyczące określenia 

wykazywanych obszarów największej aktywności. Pytanie to miało na celu uzyskanie informacji od osób 

niepracujących, jaka jest przyczyna nie poszukiwania pracy  oraz w jakich innych obszarach badane osoby 

wykazują aktywność. 

W tym pytaniu respondenci mieli możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi, które kształtowały  

się następująco: 

 2 os. – życie rodzinne; 

 2 os. - dbanie o zdrowie; 

 1 os. - zainteresowania/pasje. 

 

9. OCENA WŁASNYCH KOMPETENCJI. KOMPETENCJE ISTOTNE DLA 

PRACODAWCÓW 
W ostatniej części badania respondenci dokonali samooceny swoich kompetencji/umiejętności, wskazali 

jakie umiejętności i kompetencje wykorzystują na co dzień w pracy i/lub prowadząc działalność gospodarczą, 

jakie były wymagane na stanowiskach na które aplikowali oraz które kompetencje i umiejętności  

są najważniejsze dla pracodawców. Kompetencje zostały ocenione w 5-stopniowej skali. Badani absolwenci 

mieli możliwość wskazania kilku odpowiedzi. 

Najpierw zapytano o umiejętności i kompetencje, które absolwenci wykorzystują na co dzień w pracy. 

Pytanie to zostało zadane absolwentom, którzy w chwili badania pracowali. 
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Należy pamiętać że ocena 1 oznacza, że w małym stopniu dana kompetencja/umiejętność  

jest wykorzystywana zaś ocena 5, że w dużym stopniu. 

W tym pytaniu spośród 94 respondentów jako kompetencje/umiejętności najczęściej wykorzystywane 

na co dzień w pracy ( ocenione na 4 i 5), zaznaczyło: 
 

 umiejętność organizacji pracy – łącznie 91,49% (86 os.); 

 umiejętności interpersonalne –  łącznie 90,43% (85 os.); 

 kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów – łącznie  86,17% (81 os.); 

 umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności –  łącznie 85,11% (80 os.); 

 umiejętność pracy w zespole –  łącznie 81,92% (77 os.); 

 elastyczność i zdolność do adaptacji –  łącznie 78,72% (74 os.); 

 motywacja i zaangażowanie –  łącznie 76,60% (72 os.); 

 otwartość na uczenie się i rozwój – łącznie  68,08% (64 os.); 

 umiejętności analityczne - łącznie 68,08% (64 os.); 

 znajomość narzędzi informatycznych - łącznie 64,89% (61 os.). 

W przypadku „umiejętności zarządzania projektami” liczba odpowiedzi na każdej ze skali oceny była 

wyrównana i wynosiła między 15,96% a 26,60%. 

Zaskoczeniem jest, że ponad 60% respondentów oceniła, że „znajomość języków obcych” jest mało 

wykorzystywana na co dzień w pacy (ocena 1 i 2) – 60,64% (57 os.). Wynik dotyczący powyższej kompetencji  

powtarza się w kolejnych raportach z monitoringu karier zawodowych absolwentów, począwszy od badania 

absolwentów z rocznika 2013/2014. 

Zarówno w badaniu po pierwszym roku od ukończenia studiów, jak i obecnym badaniu, ocena 

kompetencji i umiejętności wykorzystywanych na co dzień w pracy kształtuje się podobnie, a czas który 

upłynął od pierwszego badania nie ma wpływu na ocenę. 
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Wykres 32. Umiejętności i kompetencje wykorzystywane przez respondentów na co dzień w pracy. 
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W przypadku dwóch kolejnych pytań, tj. "Które z poniższych umiejętności/kompetencji wykorzystuje 

Pan/Pani na co dzień prowadząc działalność gospodarczą?” oraz "Które z poniższych 

umiejętności/kompetencji wykorzystuje Pan/Pani w pracy zawodowej i podczas prowadzenia działalności 

gospodarczej?” w związku z mała ilością osób (6 os.), które prowadzą działalność gospodarczą lub łączą  

to z pracą zawodową, wyniki zostały zsumowane. Badani absolwenci mieli możliwość wskazania kilku 

odpowiedzi. 

Należy pamiętać że ocena 1 oznacza, że w małym stopniu dana kompetencja/umiejętność  

jest wykorzystywana zaś ocena 5, że w dużym stopniu. 

Wśród tej grupy respondentów, wyniki kształtują się następująco: 

1) Odpowiedzi w przedziale od 4 do 5 w następujących kompetencjach wynosiły %: 

 otwartość na uczenie się i rozwój – 100%; 

 umiejętność organizacji pracy – 100%; 

 motywacja i zaangażowanie – 100%; 

 umiejętności interpersonalne – 100%; 

 kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów – 83,33%; 

 umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności – 83,33%; 

 elastyczność i zdolność do adaptacji – 83,33%; 

 umiejętności zarządzania projektami – 83,33%; 

 umiejętności analityczne – 66,66%; 

 

2) najniżej spośród wszystkich odpowiedzi tj. w przedziale od 1 do 3 oceniono:  

 umiejętność pracy w zespole – 66,66%; 

 znajomość języków obcych – 50%; 

 znajomość narzędzi informatycznych – 50%. 

Z badań wynika, że umiejętność pracy w zespole, znajomość języków obcych oraz znajomość narzędzi 

informatycznych, wśród przebadanych osób i to zarówno: pracujących i jednocześnie prowadzących 

działalność gospodarczą oraz wyłącznie prowadzących działalność gospodarczą, jest bardzo rzadko 

wykorzystywana.  

Na kolejne pytanie z tej części ankiety „Jakie umiejętności/kompetencje były najczęściej wymagane  

na stanowiskach pracy, na które Państwo dotychczas aplikowali?”, odpowiedzi udzieliła osoba, która  

nie pracuje, ale poszukuje pracy. Badana osoba miała możliwość wskazania kilku odpowiedzi.  

W tym pytaniu respondent wskazał jakie kompetencje/umiejętności były najczęściej wymagane  

na stanowiskach pracy, na które dotychczas aplikował. Najwyżej spośród wszystkich odpowiedzi  

tj. w przedziale od 4 do 5 zostały ocenione: 

 umiejętność pracy w zespole; 

 umiejętność organizacji pracy; 

 umiejętności interpersonalne; 

 umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności; 

 kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów; 

 elastyczność i zdolność do adaptacji; 

 motywacja i zaangażowanie; 

 umiejętności analityczne. 
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Najniżej spośród wszystkich odpowiedzi tj. w przedziale od 2 do 3 zostały ocenione: 

 otwartość na uczenie się i rozwój; 

 znajomość języków obcych; 

 umiejętności zarządzania projektami; 

 znajomość narzędzi informatycznych. 

Wynika z tego, że dla pracodawców bardzo ważne są „kompetencje miękkie” i tych umiejętności wymagają 

od swoich potencjalnych pracowników.  

Kolejne pytanie brzmiało: "Jakie umiejętności/kompetencje są Pana/Pani zdaniem istotne dla 

Pracodawców?”  

Pytanie zostało skierowane do absolwentów WSOWL, którzy w momencie badania pozostawali  

bez pracy i nie poszukiwali pracy. Badani absolwenci mieli możliwość wskazania kilku odpowiedzi. 

Należy pamiętać że ocena 1 oznacza, że w małym stopniu dana kompetencja/umiejętność  

jest wykorzystywana zaś ocena 5, że w dużym stopniu. 

 Poniższe umiejętności/kompetencje zostały ocenione w 100% w przedziale punktowym od 4 do 5: 

 umiejętności interpersonalne; 

 znajomość narzędzi informatycznych; 

 znajomość języków obcych; 

 umiejętność pracy w zespole; 

 kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów; 

 umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności; 

 umiejętność organizacji pracy; 

 otwartość na uczenie się i rozwój; 

 umiejętności zarządzania projektami; 

 motywacja i zaangażowanie; 

 umiejętności analityczne. 

 

Najniżej została oceniona „elastyczność i zdolność do adaptacji” tj. na 3 i 5. 

Ostatnie pytanie z tej części zostało skierowane do wszystkich absolwentów, niezależnie  

od ich statusu na rynku pracy. Badani absolwenci mieli możliwość wskazania kilku odpowiedzi.                                  

Pytanie dotyczyło oceny własnego poziomu kompetencji i umiejętności. Jest to bardzo ważne pytanie, 

ponieważ pokazuje nam, jak oceniają siebie sami absolwenci. Wyniki pokazują, jakie jest poczucie własnej 

wartości i zadowolenie z samego siebie wśród badanych osób. 

Należy pamiętać że ocena 1 oznacza, że w małym stopniu dana kompetencja/umiejętność  

jest wykorzystywana zaś ocena 5, że w dużym stopniu. 

Wśród tej grupy respondentów, wyniki kształtują się następująco: 

1) Odpowiedzi w przedziale od 4 do 5 w następujących kompetencjach wynosiły %: 

 otwartość na uczenie się i rozwój – 93,20%; 

 umiejętność organizacji pracy – 93,20%; 

 umiejętności interpersonalne – 93,20%; 

 umiejętność pracy w zespole – 93,20%; 
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 umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności – 92,23%; 

 elastyczność i zdolność do adaptacji – 91,26%; 

 motywacja i zaangażowanie – 88,35%; 

 kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów – 86,40%; 

 umiejętności analityczne – 72,82%; 

 umiejętności zarządzania projektami – 66,99%; 

 znajomość narzędzi informatycznych – 61,16%. 

 

2) najniżej spośród wszystkich odpowiedzi tj. w przedziale od 1 do 3 oceniono:  

 znajomość języków obcych – 59,23%. 
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Wykres 33. Samoocena poziomu umiejętności i kompetencje przez badanych absolwentów WSOWL. 
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10. WNIOSKI 

Badanie ankietowe analizujące LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW, zostało powtórnie 

przeprowadzone (zgodnie z założoną Metodologią) po upływie trzech lat od ukończenia studiów. 

Dane, na podstawie których opracowany został Raport, pochodzą ze 103 kwestionariuszy, stanowiących 

37,05% spośród wszystkich wysłanych ankiet do absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu.  

W badaniu wzięli udział absolwenci kierunków: Bezpieczeństwo Narodowe, Inżynieria Bezpieczeństwa, 

oraz Zarządzanie, studiów pierwszego i drugiego stopnia. Większą zwrotność kwestionariuszy pozyskano  

od kobiet (64,08%) niż od mężczyzn (35,92%). 

Wśród badanych osób największą liczbę respondentów, stanowili absolwenci kierunku Bezpieczeństwo 

Narodowe (70,87% badanych, tj. 73 ze 103 osób).  

Badanie poruszało szeroki zakres tematyczny, związany z realizacją ścieżki zawodowo – edukacyjnej 

absolwentów WSOWL, często w kontekście bezpośredniego lub pośredniego wpływu Uczelni  

na funkcjonowanie absolwenta na rynku pracy. 

Jednym z poruszanych w badaniu zagadnień było kontynuowanie nauki po zakończonych studiach. 

Ponad 37% (tj. 39 os.) zadeklarowało, że kontynuuje naukę po ukończeniu studiów, z czego zaledwie kilka 

osób jako miejsce kontynuacji wskazało AWL. Warto zwrócić uwagę na to, że wśród respondentów naukę 

kontynuuje 66,67% absolwentów studiów drugiego stopnia oraz 33,33% absolwentów studiów pierwszego 

stopnia.  

Informację o prowadzeniu działalności gospodarczej spośród przebadanej grupy absolwentów 

zaznaczyło jedynie sześć osób (z czego 2 osoby jednocześnie pracują i prowadzą działalność gospodarczą).  

Ze względu na małą liczebność próby, zdobyte w tym zakresie informacje nie mają większego wpływu  

na opracowane wnioski i rekomendacje.  

Z uzyskanych w badaniu odpowiedzi wynika, że większość osób (91,26%) z analizowanej grupy 

absolwentów w chwili badania pracowała, z czego dla ponad 85% absolwentów pozyskało pracę  

w okresie do 6 miesięcy od czasu ukończenia studiów.  

Porównując uzyskane dane z wynikami otrzymanymi w pierwszym badaniu, gdzie odsetek osób 

pozostających w zatrudnieniu wynosił 76,03%, liczba osób pracujących w chwili drugiego badania wzrosła                    

o ponad 15%. Spowodowane jest to zapewne faktem, iż w pierwszym badaniu duża liczba absolwentów 

jeszcze kontynuowała naukę na studiach magisterskich. Biorąc pod uwagę czas jaki upłynął od ukończenia 

studiów, można przypuszczać, że podczas powtórnego badania osoby, które wzięły udział w badaniu 

ukończyły już studia II stopnia i podjęły pracę. 

Na tej podstawie można stwierdzić, że absolwenci WSOWL nie mają większego problemu w znalezieniu 

pracy po studiach, jednak odsetek absolwentów, którzy wykonują pracę zgodna z kierunkiem ukończonych 

studiów nie jest wysoki i różni się na poszczególnych kierunkach studiów. 

W przypadku Bezpieczeństwa Narodowego jedynie 20,29% badanych zaznaczyło, że wykonywana praca 

jest „zgodna z kierunkiem ukończonych studiów” oraz 21,74% absolwentów oświadczyło, że ich obecna praca 

jest „w niewielkim stopniu związana z kierunkiem ukończonych studiów”. 

Na kierunku Zarządzanie 40,74% badanych zaznaczyło, że wykonywana praca jest „zgodna z kierunkiem 

ukończonych studiów” oraz 25,93% absolwentów oświadczyło, że ich obecna praca jest „w niewielkim stopniu 

związana z kierunkiem ukończonych studiów”. 

Podsumowując powyższe wyniki na kierunku Zarządzanie odsetek osób pracujących zgodnie  

z wykształceniem jest ponad 20% wyższy niż na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. 
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 W kontekście dalszej analizy dotyczącej zatrudnienia absolwentów na obecnym rynku pracy, ponad 60% 

badanych oświadczyło, że ich miejscem wykonywania pracy jest firma prywatna, w większości zatrudniająca 

do i powyżej 250 pracowników.  

Ponad 77% respondentów zatrudnionych jest na stanowiskach samodzielnych/specjalistycznych   

lub pomocniczych/wykonawczych, co może świadczyć o wysokich kwalifikacjach i odpowiednim 

przygotowaniu naszych absolwentów. Ponad 18% absolwentów zatrudnionych jest na stanowiskach 

kierowniczych/menadżerskich. Porównując obecne wyniki z danymi otrzymanymi w pierwszym badaniu, 

odsetek osób zajmujących stanowiska kierownicze/menadżerskie wzrósł o prawie 10%. 

Zdecydowana większość pracujących absolwentów (ponad 82%) zatrudniona jest na podstawie umowy 

o pracę. Można stwierdzić, iż jest to utrzymujący się od kilku lat pozytywny trend, związany z dynamiką rynku 

pracy, obecnym spadkiem bezrobocia i rozwojem gospodarczym, wpływającym na zwiększenie popytu  

na pracowników i zmniejszenie trendu zatrudniania świeżo upieczonych absolwentów szkół na podstawie 

tzw. „umów śmieciowych”. Co ciekawe, z badania wynika, iż większość absolwentów znalazła zatrudnienie  

w firmach prywatnych (ponad 60%), co dodatkowo potwierdza pozytywne zmiany gospodarcze, 

przekładające się na sytuację na rynku pracy.  

Jeżeli chodzi o czynnik ekonomiczny, wśród badanych osób 25% zadeklarowało osiąganie dochodu  

z tytułu zatrudnienia w wysokości do 3000 zł brutto zaś 75% oświadczyło, że ich dochód kształtuje  

się na poziomie od 3001 do ponad 5000 zł. Co w kontekście relatywnie niewielkiego jeszcze doświadczenia 

zawodowego badanych – jest wynikiem dobry. 

Dodatkowo ponad 73% respondentów deklaruje, iż jest zadowolona lub bardzo zadowolona z obecnie 

wykonywanej pracy, jedynie 15,63% osób nie potrafiło jednoznacznie ocenić swojej sytuacji zawodowej 

(„trudno powiedzieć”).  

Opierając się zarówno na raportach zewnętrznych, jak i informacjach zwrotnych od pracodawców,  

z którymi współpracuje Uczelnia, można wywnioskować, że w obecnych czasach pracodawcy od swoich 

przyszłych pracowników oprócz wykształcenia wymagają: doświadczenia w branży, doświadczenia spoza 

branży oraz umiejętności takich jak: radzenie sobie w zaskakujących sytuacjach, radzenie sobie ze stresem, 

zarządzanie sobą w czasie, wielozadaniowości, itp. Wynika z tego, że aby być konkurencyjnym  

po ukończeniu studiów należy już posiadać doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe uprawnienia  

i certyfikaty. Dlatego istotne jest, aby studenci podczas procesu kształcenia korzystali z dodatkowych form 

wsparcia, tj. staży, wolontariatów, kursów i szkoleń. Z badań przeprowadzonych po roku od ukończenia 

studiów wynika, że ponad 63% badanych absolwentów brała udział w takich dodatkowych formach 

aktywności. Można zatem przypuszczać, iż wszelka aktywność zawodowa na etapie studiów, przekłada  

się na większe powodzenie w uzyskaniu satysfakcjonującego zatrudnienia po ukończeniu studiów. 

W kontekście tak zwanych „umiejętności miękkich”, na które zwracają uwagę pracodawcy,  

w przeprowadzonym badaniu znalazły się również pytania dotyczące oceny własnych kompetencji  

oraz oceny kompetencji które są wymagane podczas rekrutacji, podczas wykonywanej pracy oraz istotnych  

z punktu widzenia pracodawców.  

Z badania wynika, że absolwenci uważają, iż tak zwane „kompetencje miękkie” (m.in. umiejętność pracy 

w zespole, umiejętności interpersonalne, umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie 

odpowiedzialności, kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów, elastyczność i zdolność  
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do adaptacji, motywacja i zaangażowanie, umiejętności analityczne, itp.) oraz znajomość języków obcych  

są wg nich zdecydowanie istotne z punktu widzenia pracodawców (ocenione na 4 i 5).  

Ważnym aspektem jaki został poruszony było pytanie jakie kompetencje i umiejętności są przez nich  

na co dzień wykorzystywane w pracy. W tym przypadku najwyżej ocenianymi są następujące kompetencje  

i umiejętności (ocenione na 4 i 5) (wyniki określone w %):  

 (81,92 – 91,49%)  zostały ocenione: umiejętność organizacji pracy, umiejętności interpersonalne, 

kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność podejmowania decyzji i brania 

za nie odpowiedzialności, umiejętność pracy w zespole; 

 trochę niżej tj. (64,89 – 78,72%)  zostały ocenione: elastyczność i zdolność do adaptacji, motywacja  

i zaangażowanie, otwartość na uczenie się i rozwój, umiejętności analityczne, znajomość narzędzi 

informatycznych 

Zaskoczeniem jest, że ponad 60% respondentów oceniła, że „znajomość języków obcych” jest mało 

wykorzystywana na co dzień w pacy (ocena 1 - 2). Co jest sprzeczne z tym, że zdecydowana większość 

badanych wskazała, że niniejsza kompetencja jest bardzo ważna z punktu widzenia pracodawców. 

Ostatnie i najważniejsze pytanie z tej części dotyczyło oceny swojego poziomu kompetencji  

i umiejętności. Pytanie to pokazuje nam, jak oceniają samych siebie absolwenci WSOWL. Wyniki pokazują, 

jakie jest poczucie własnej wartości i zadowolenie z samych siebie wśród badanych osób. 

W tym przypadku najwyżej ocenianymi w ankiecie kompetencjami i umiejętnościami tj. w przedziale 4 i 5  

są następujące kompetencje (wyniki określone w %):  

 (86,40 – 93,20%)  zostały ocenione: otwartość na uczenie się i rozwój, umiejętność organizacji pracy, 

umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji  

i brania za nie odpowiedzialności, elastyczność i zdolność do adaptacji, motywacja i zaangażowanie, 

kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów; 

 trochę niżej tj. (61,16 – 72,82%)  zostały ocenione: umiejętności analityczne, umiejętności 

zarządzania projektami, znajomość narzędzi informatycznych. 

Najniżej spośród wszystkich odpowiedzi tj. w przedziale od 1 do 3 oceniono: znajomość języków obcych – 

59,23%; 

Z danych uzyskanych w pierwszym badaniu przeprowadzonym po roku od ukończenia studiów wynika, 

że większość badanych absolwentów nie miało problemów z wejściem na rynek pracy. Badanie wskazało 

jednak na pewnego rodzaju zależność pomiędzy relatywną łatwością pozyskania pracy po ukończeniu 

studiów a wcześniej podejmowaną aktywnością zawodową w ich trakcie. Oznacza to, że niezwykle istotne  

w okresie realizacji studiów jest wspieranie i zachęcanie studentów do podejmowania aktywności w ramach 

działań prowadzonych przez Uczelnię, przybliżających im rynek pracy (m.in. praktyki, staże, wolontariat, 

aktywność społeczna, udział w warsztatach dot. poruszania się po rynku pracy, spotkania z pracodawcami 

itp.). Jednocześnie warto przyjrzeć się bliżej korelacji programów nauczania w Akademii z potrzebami rynku 

pracy. Istotne jest, aby realizowane programy nauczania w większym stopniu pokrywały się z potrzebami 

pracodawców i dzięki temu w większym stopniu umożliwiały absolwentom podejmowanie zatrudnienia  

w branżach związanych z ich kilkuletnią edukacją.  

Kolejny element przeprowadzonych badań, dotyczący niskiego odsetka (6 osób spośród 103 

respondentów) absolwentów, którzy zdecydowali się podjąć samozatrudnienie, nasuwa wniosek  

o konieczności zwiększenia wsparcia studentów przez Uczelnię w rozwijaniu przedsiębiorczości poprzez 
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specjalistyczne szkolenia i kursy, prowadzone przez praktyków w dziedzinie samozatrudnienia. Z rozeznania 

własnego, prowadzonego przez pracowników Biura Karier i Programu Erasmus, wynika, iż studenci oczekują 

uzyskania tego rodzaju wiedzy w trakcie swoich studiów. 

Na podstawie informacji uzyskanych od Pracodawców, z którymi Uczelnia współpracuje, a przede 

wszystkim, po przeprowadzeniu analizy wyników badania, można wypracować poniższe Rekomendacje. 

11. REKOMENDACJE 

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, przykłada szczególną dbałość  

o utrzymanie i doskonalenie standardów jakości kształcenia na wszystkich jego poziomach. W tym celu   

w AWL realizowana jest Polityka jakości kształcenia.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badania, można wypracować następujące  

rekomendacje, które pokrywają się z zaleceniami przedstawionymi w pierwszym raporcie sporządzonym  

na podstawie badania przeprowadzonego po roku od ukończenia studiów. 

 

Rekomendacje: 

 

 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawców, należy wprowadzić do programów kształcenia, 

szkolenia i kursy zawodowe rozwijające kompetencje miękkie oraz dodatkowe umiejętności (m.in. 

komunikacyjne i medialne, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, radzenia sobie ze stresem, 

zarządzania sobą w czasie, wielozadaniowość, kreatywność , umiejętność pracy w zespole); 

 należy zwiększyć ilość organizowanych praktyk i staży, które dają możliwość zdobywania 

doświadczenia zawodowego już podczas trwania studiów; 

 należy na bieżąco dostosowywać kierunki studiów oraz programy kształcenia do zmieniających  

się potrzeb rynku pracy; 

 należy uatrakcyjnić ofertę studiów podyplomowych na kierunkach wychodzących naprzeciw 

potrzebom rynku pracy, dzięki którym możliwe będzie podwyższanie kompetencji absolwentów  

oraz wzmocni się ich więź z Uczelnią;  

 należy cyklicznie organizować spotkania studentów z pracodawcami mającymi na celu prezentowanie 

ścieżek rozwoju kariery zawodowej w przedsiębiorstwach i Instytucjach oraz przybliżenie studentom 

specyfiki funkcjonowania reprezentowanych branż w kontekście aktualnych wymogów rynku pracy; 

 należy zwiększyć nacisk na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów oraz 

przygotowanie ich do podejmowania aktywności w kontekście zakładania własnej działalności 

gospodarczej;  

 należy wzmocnić nacisk na rozwój kompetencji językowych, wymaganych przez Pracodawców                               

w trakcie procesu rekrutacyjnego; 

 należy zachęcać studentów do większej aktywności w trakcie trwania studiów poprzez uczestnictwo  

w przedsięwzięciach realizowanych w ramach akademickich sekcji i kół naukowych. Zdobyte w ten 

sposób doświadczenie może sprzyjać lepszemu radzeniu sobie na współczesnym rynku pracy. 
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Niniejszy Raport został zweryfikowany i oceniony przez Pana płk. rez. dr. Lesława WEŁYCZKO – 

Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji, Pana mjr. dr. inż. 

Radosława MILEWSKIEGO – Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji  

w Wydziale Zarządzania oraz Panią dr Agatę MAŁECKĄ - Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia  

i Polskiej Ramy Kwalifikacji w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. Uzyskane uwagi i sugestie zostały 

uwzględnione w Raporcie. 
 

Otrzymane uwagi i rekomendacje, zostały przedstawione poniżej: 

 

Rekomendacje otrzymane od Pana płk. rez. dr. Lesława WEŁYCZKO – Pełnomocnika  

Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

W czasie redagowania kolejnych edycji programów studiów dla poszczególnych specjalności ich autorzy 

w jak najwyższym stopniu powinni dążyć do korelacji treści przedmiotowych z oczekiwaniami  pracodawców 

i potrzeb rynku pracy. Treści te powinny opierać się na rzetelnym badaniu rynku pracy oraz spotkaniach  

ze środowiskami pracodawców. 

W programach studiów i tematyce przedmiotowej należy eksponować treści dotyczące kompetencji 

miękkich. Oczekiwane przez pracodawców są głównie: samodzielność w wykonywaniu obowiązków 

służbowych, umiejętność zarządzania własnym czasem, umiejętność podejmowania inicjatyw i decyzji, 

odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość, komunikatywność, kultura osobista czy dbanie o wizerunek. 

Niezmiennie w cenie są także dyspozycyjność, kreatywność czy po prostu sama chęć do pracy. 

W dalszym ciągu należy utrzymać w ramach realizacji studiów pożądane przez absolwentów dodatkowe 

formy wsparcia procesu nabywania umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach 

wspierających ścieżkę edukacyjno-zawodową takich jak szkolenia zawodowe dające konkretne uprawnienia 

i certyfikaty, staże, wolontariat, aktywność społeczna, udział w warsztatach dot. poruszania się po rynku 

pracy, spotkania z pracodawcami itp. 

Ponadto w procesie kształcenia należy przykładać większą uwagę na pozyskiwanie przez absolwentów 

wiedzy na temat procedur związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy 

zauważyć, że własną działalność gospodarczą prowadzi niewielka ilość absolwentów, co może świadczyć  

o niewystarczających kompetencjach w tym zakresie. Położenie większego nacisku w tym obszarze 

niewątpliwie pozwoli na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej AWL. 

Niniejszy raport wykazuje istotną niekorzystną dysproporcję samooceny absolwentów i wymagań 

pracodawców w zakresie znajomości narzędzi informatycznych oraz języków obcych. Edukację w tych 

obszarach należy wzmocnić. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na propagowanie aktywnego udziału w niniejszych badaniach poprzez 

zwiększenie świadomości studentów co do ich celu i wagi, a także poczucia przynależności  

i współodpowiedzialności za system edukacji. 

Wydziały uczelni i inne jednostki organizacyjne, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na tle innych 

uczelni, powinny w procesie ciągłym  monitorować potrzeby i dynamicznie zmieniające się trendy  

na współczesnym rynku pracy oraz stale dążyć do aktualizacji oferty edukacyjnej. 
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Wnioski i rekomendacje otrzymane od Pani dr Agaty MAŁECKIEJ -  Pełnomocnika Dziekana  

ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 62% respondentów kontynuowało naukę na studiach drugiego stopnia zarówno w AWL, jak i innych 

uczelniach wyższych, a 32% na studiach dyplomowych. Należałoby poczynić starania, aby te wskaźniki 

były wyższe: zwiększyć atrakcyjność oferty studiów drugiego stopnia i podyplomowych (akcje 

promocyjne oraz poznanie opinii studentów i słuchaczy na temat oferty edukacyjnej AWL – 

najkorzystniej poprzez wykorzystanie modułu ankietowania na platformie studenta) oraz włączyć 

studentów do procesu modyfikowania programów studiów. Jednocześnie należałoby zwiększyć 

wskaźnik wybieralności AWL jako jednostki, na której absolwenci chcą kontynuować studia. 

 Stopień zatrudnienia absolwentów AWL jest zadowalający, wątpliwości budzi jedynie fakt,  

że na kierunku BN w 80% zatrudnienie nie jest związane lub jest słabo związane z kierunkiem studiów. 

Absolwenci zatem radzą sobie na rynku pracy, posiadają wiele cennych kompetencji „miękkich”. 

Jednak warto rozważyć zmodyfikowanie programu studiów, przede wszystkim specjalności, pod kątem 

oczekiwań pracodawców, w szczególności firm prywatnych (to one są w większym stopniu podmiotem 

zatrudniającym absolwentów AWL). 

 Ważne jest, aby poznać opinię studentów bezpośrednio po zakończeniu przez nich nauki na pierwszym 

stopniu studiów. Wiedza ta umożliwi weryfikację oczekiwań studentów z realiami i rzeczywistymi 

programami studiów. Pomoże także w modyfikacji programów studiów na drugim stopniu oraz oferty 

studiów podyplomowych. Do realizacji tych celów należy wykorzystać moduł ankietowania w systemie 

informatycznym. Ważny jest również stały kontakt ze środowiskiem prywatnych przedsiębiorstw, 

ponieważ to one (w większości) stanowią docelowe miejsce pracy absolwentów AWL i to ich 

oczekiwania względem przyszłych pracowników winny być brane pod uwagę przy kształtowania 

programów studiów. 

Wnioski i rekomendacje otrzymane od Pana mjr. dr. inż. Radosława MILEWSKIEGO  – Pełnomocnika 

Dziekana ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Po zapoznaniu się z treścią raportu, po rozmowach przeprowadzanych z przedstawicielami 

pracodawców (część stanowili członkowie do niedawna Rady Programowej), a także z doświadczenia oraz 

obserwacji uczestniczącej procesu kształcenia w AWL (wcześniej WSOWL) można sformułować poniższe 

rekomendacje: 

 miejsce zatrudnienia absolwentów oraz zajmowane stanowiska są w niewielkim stopniu skorelowane 

z ukończonym kierunkiem studiów, z raportu bowiem wynika, że tylko w niewielkim procencie 

wykonywany zawód jest zbieżny z ukończonym kierunkiem studiów - ZARZĄDZANIE; 

 znajomość języków obcych (co jest w obecnych czasach zastanawiające) w niewielkim stopniu  

(co wynika z ankiet) jest przydatna na zajmowanych stanowiskach służbowych (jednak ich znajomość 

większość respondentów uznała za niezwykle ważną); 

 absolwenci jeszcze na etapie studiowania samodzielnie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez rozmaite 

kursy, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego oferowane zarówno przez Uczelnię  

jak i pracodawców (w miejscach odbywania staży i praktyk zawodowych); 

 istotnym jest nieustanne dostosowywanie oferty dydaktycznej do zmian na rynku pracy, śledzenie 

trendów i tendencji w obszarach związanych z oferowanymi przez Uczelnię kierunkami studiów; 
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 efekty kształcenia powinny być weryfikowalne poprzez kryteria odnoszące się do jakości a docelowo 

efektywności zatrudnionych (kryteriom powinny być przyporządkowane wagi oceny poszczególnych 

efektów kierunkowych i specjalnościowych); 

 oferta dydaktyczna o charakterze fakultatywnym jest zbyt uboga i niedostosowana do oczekiwań 

studentów; 

 należy zmierzyć się z problemem wybieralności prowadzących (wykładowców) oraz możliwością zmian 

w zakresie prowadzących zajęcia na podstawie ocen studentów; 

 dobór miejsc odbywania praktyk zawodowych powinien być poprzedzony dogłębną analizą przez 

zespół z ramienia Uczelni w zakresie weryfikacji efektów odnoszących się do praktycznych form 

kształcenia; 

 w Uczelni należałoby dążyć do stworzenia atmosfery campusu na wzór uczelni zachodnich  

(bez konieczności poszukiwania miejsc odpoczynku, zakwaterowania, wyżywienia, etc. poza  

jej terenem); 

 należy poddać dyskusji kryteria premiowania najlepszych (wybitnych studentów) poprzez pomoc 

stypendialną, zachętę do uczestnictwa w programie ERASMUS, praktykach zagranicznych  

oraz rekomendacjach pisemnych ze strony Uczelni dla potencjalnych pracodawców; 

 spotkania z pracodawcami powinny być połączone z wizytą studyjną studentów u pracodawców; 

 powinna być możliwość zawiązywania (oprócz kół i sekcji zainteresowań) grup o określonych 

zainteresowaniach realizujących cele ad hoc (studenckie grupy projektowe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


