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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 2014/2015, 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 2014/2015 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 dostosowania 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 dostosować się do zmieniających się warunków, był otwarty na nowości i zmiany. Dlatego też, 

przed Uczelnią stoi wielkie zadań i 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 



                                                                                                                                                 
 

6 

 

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 469 absolwentów z rocznika 2014/2015, którzy  

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

ankiety wypełniło 178 osób, co dawało współczynnik zwrotności na poziomie 37,95%. W powtórnym badaniu 

przeprowadzonym po trzech latach od ukończenia studiów, ankiety zostały wysłane do tej samej grupy 

badawczej, z czego 9 osób na własną prośbę zostało usuniętych z badania. Tak więc, ankiety trafiły do 460 

osób, z czego ankiety wypełniło 161 osób, co daje współczynnik zwrotności na poziomie 35%. W rozbiciu  

na kierunek ukończonych studiów wyniki kształtowały się następująco: 

 Inżynieria Bezpieczeństwa – 5 z 9 – 55,55%; 

 Bezpieczeństwo Narodowe – 123 z 351 co daje – 35,04%; 

 Zarządzanie – 33 ze 100 – 33%. 
 

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. Były  

                                                           
5 Computer Assisted Web Interview-wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www. 
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to głównie pytania o status na rynku pracy, czas poszukiwania pracy i/lub czas rozpoczęcia 

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 dotyczyły 

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” odnosiła się do pytań dotyczących 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” stanowiła 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. Odnosząca się do pytań 

dotyczących cech społeczno-demograficznych tj. 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 161 osoby, z czego 57,76% (93 os.) 

badanych stanowią kobiety, natomiast 42,24%  (68 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 – 95,65% (154 os.). Osoby mieszkające poza granicami Polski 

stanowią jedynie – 4,35% (7 os.).  
 

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

Absolwenci studiów pierwszego stopnia stanowią 33,54% (54 os. w tym: 32K i 22M), natomiast 

absolwenci drugiego stopnia to 66,46% (107 os. w tym: 61K i 46M).  

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

stanowili ponad 55%.  

 

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 76,40% (123 os.  

w tym: 73K i 50M), następnie kierunku Zarządzanie 20,50% (33 os. w tym: 19K i 14M) oraz kierunku Inżynieria 

Bezpieczeństwa 3,10% (5 os. w tym: 1K i 4M). 

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. 65,84% (106 os. w tym: 67K i 39M) ukończyła studia w formie 

stacjonarnej. Absolwenci studiów niestacjonarnych to 34,16% (55 os. w tym: 26K i 29M).  

 

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 35% 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, 35,40%, tj. 57 osób kontynuuje naukę po ukończeniu 

studiów, zaś 64,60%, tj. 104 osoby zadeklarowały, iż po ukończeniu studiów w WSOWL nie kontynuowały 

nauki.  

Spośród 57 osób, które kontynuują naukę po zakończeniu studiów: 

 43 osoby to absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, w tym: I st. – 24 os., II st. – 19 os; 

 12 osób to absolwenci kierunku Zarządzanie, w tym: I st. – 6 os., II st. – 6 os; 

 2 osoby to absolwenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, w tym: I st. – 1 os., II st. – 1 os. 

 

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

41% badanych. Tak więc wskaźnik uległ zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego o ponad 5%. 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 54,39% 

absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz 45,61% absolwentów studiów drugiego stopnia. 

 

Wykres 6. Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów.  

 

35,40%

64,60%

Czy po ukończeniu studiów w WSOWL Pan/Pani 
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Spośród osób, które kontynuują naukę, kilka osób zadeklarowało, że kontynuują naukę zarówno  

na Uczelni, jak i korzystają z różnych szkoleń i kursów.  

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące zadeklarowanych przez respondentów form kształcenia: 

1) 12,28% (7 os.) kontynuuje naukę na szkoleniach:  

 Zamówienia publiczne; 

 Grafika, UX; 

 Intrastat, Obsługa systemów magazynowych; 

 Kosmetyka; 

 Oględziny miejsca zdarzenia; 

 Kursy kompetencji miękkich (rozwiązywanie problemów), Finanse, Negocjacje; 

 Szklenia interpersonalne, Szkolenia menadżerskie. 

 

2) 12,28% (7 os.) kontynuuje naukę na kursach specjalistycznych: 

 Automatyka i robotyka, Energetyczne; 

 BHP; 

 Zamówienia publiczne; 

 Copywriting, Marketing; 

 Kosmetyka; 

 Zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcji; 

 Ochrona środowiska. 

 

3) 59,65% (34 os.) kontynuuje naukę na studiach zarówno I, II jak i III stopnia w następujących Uczelniach:  

 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu: 

 Zarządzanie. 

 Uniwersytet Wrocławski, w tym na kierunkach: 

 Administracja; 

 Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa; 

 Pedagogika; 

 Filologia czeska; 

 Doktoranckie. 

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w tym na kierunkach: 

 Zarządzanie i Inżynieria produkcji; 

 Zarządzanie; 

 Logistyka. 

 Politechnika Wrocławska: 

 Informatyka. 

 Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław, w tym na kierunkach: 

 Logistyka; 

 Marketing; 

 Zarządzanie. 

 Uniwersytet Morski w Gdyni: 

 Nawigacja. 

 Akademia Pomorska w Słupsku: 

 Bezpieczeństwo Międzynarodowe. 
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 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie: 

 Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 

 Szkoła Główna Służby Pożarniczej: 

 inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. 

 Politechnika Śląska: 

 Elektrotechnika. 

 Akademia Sztuki Wojennej. 

 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, w tym na kierunkach: 

 Logistyka; 

 Zarządzanie. 

 Uniwersytet SWPS Katowice: 

 Psychokryminalistyka. 

 Politechnika Koszalińska. 

 Uniwersytet Opolski. 

 Społeczna Akademia Nauk: 

 Zarządzanie logistyką. 

 Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu. 

 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. 

 Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences (Niemcy): 

 Medieninformatik und Interaktives Entertainment. 
 

4) 40,35% (23 os.) kontynuuje naukę na studiach podyplomowych: 

 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu: 

 Studium Oficerskie. 

 Politechnika Wrocławska: 

 Rzeczoznawca majątkowy. 

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w tym na kierunkach: 

 Kadry i płace. 

 Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław: 

 Kadry i płace; 

 Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych. 

 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, w tym na kierunkach: 

 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym. 

 Akademia Sztuki Wojennej. 

 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, w tym na kierunkach: 

 Studia oficerskie; 

 Kryminalistyka w procesie karnym. 

 Szkoła Główna Służby Pożarniczej: 

 Kierowanie działaniami ratowniczymi. 

 Wyższa Szkoła Bankowa Opole: 

 Kadry i płace. 

 Uniwersytet SWPS Katowice: 

 Psychoterapia. 

 Politechnika Śląska. 

 Uniwersytet Opolski: 

 Administracja. 
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 Instytut Studiów Podyplomowych, w tym na kierunkach: 

 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,  oraz  przygotowanie pedagogiczne; 

 Międzynarodowe stosunki wojskowe. 

 Wyższa Szkoła Edukacji. 

 

5) 3,51% (2 os.) Inne: 

 Studium Edukacji Ekologicznej – Naturoterapia; 

 Konferencje i seminaria  - tematyka związana z bezpieczeństwem narodowym, wewnętrznym, 

kryminalistyka, prawem karnym, medycyną pola walki, kryminologią. 

 

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 94,41% 

(152 os.) badanych. Z czego 87,58% (141 os.) badanych absolwentów pozostawało w zatrudnieniu, 4,97%  

(8 os.) pracowało i jednocześnie prowadziło działalność gospodarczą, oraz 1,86 % (3 os.) prowadziła wyłącznie 

własną działalność gospodarczą. 1,24% (2 os.) respondentów w momencie badania nie pracowało, ale 

poszukiwało pracy, natomiast 4,35% (7 os.) nie pracowało i nie poszukiwało pracy.  

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

pracowały i/lub prowadziły działalność gospodarczą, stanowiły 89,33% badanych. 
 

 

Wykres 8. Aktualny stan zatrudnienia badanych absolwentów WSOWL. 

 
  
 

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

Bezpieczeństwo Narodowe (123 os. w tym: 73K i 50M): 

 90,24% (111 os.) pracowało; 

 4,07% (5 os.) pracowało i prowadziło działalność gospodarczą; 

 3,25% (4 os.) nie pracowało i nie poszukiwało pracy; 

 1,63% (2 os.) prowadziło własną działalność gospodarczą; 

 0,81% (1 os.) nie pracowało, ale poszukiwało pracy. 

 

Inżynieria Bezpieczeństwa (5 os. w tym: 1K i 4M): 

 80,00% (4 os.) pracowało; 

 20,00% (1 os.) pracowało i prowadziło działalność gospodarczą. 

 

Zarządzanie (33 os. w tym: 19K i 14M): 

 78,79% (26 os.) pracowało; 

 9,09% (3 os.) nie pracowało i nie poszukiwało pracy; 

 6,06% (2 os.) pracowało i prowadziło działalność gospodarczą; 

 3,03% (1 os.) prowadziło własną działalność gospodarczą; 

 3,03% (1 os.) nie pracowało, ale poszukiwało pracy. 
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1,86%

4,97% 4,35%
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Jaki jest Pana/Pani obecny status na rynku pracy?

pracuję

prowadzę działalność
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nie pracuję i nie poszukuję
pracy

nie pracuję, ale poszukuję
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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 (116 os. w tym: 67K i 49M):  

 21,55% (25 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest związana z ukończonym kierunkiem studiów; 

 25,00% (29 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest w niewielkim stopniu związana  

z ukończonym kierunkiem studiów; 

 53,45% (62 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest niezwiązana z ukończonym kierunkiem 

studiów. 

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

 
 

Inżynieria Bezpieczeństwa (5 os. w tym: 1K i 4M): 

 20,00% (1 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest związana z ukończonym kierunkiem studiów; 

 40,00% (2 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest w niewielkim stopniu związana  

z ukończonym kierunkiem studiów; 

 40,00% (2 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest niezwiązana z ukończonym kierunkiem studiów. 

 
Wykres 10. Zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem ukończonych studiów - Inżynieria Bezpieczeństwa. 
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Zarządzanie (28 os. w tym: 16K i 12M): 

 17,86% (5 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest związana z ukończonym kierunkiem studiów; 

 35,71% (10 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest w niewielkim stopniu związana  

z ukończonym kierunkiem studiów; 

 46,43% (13 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest niezwiązana z ukończonym kierunkiem 

studiów. 

 
Wykres 11. Zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem ukończonych studiów - Zarządzanie. 

 

 

2) Obecne miejsce pracy. 

Wśród 149 badanych osób,  8 pracuje i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą. 

Zgodnie z wynikami badania, większość respondentów pracuje w sektorze prywatnym, tj. 57,72%  

(86 os.), w instytucjach państwowych pracuje 40,94% (61os.), po jednej osobie zaznaczyło odpowiedzi,  

że pracują w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach oraz inne. 
 

Wykres 12. Obecne miejsce pracy. 
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3) Wielkość firmy. 

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

pracują w sektorze prywatnym (86 os.). Największa liczba respondentów odpowiedziała, że pracuje  

w przedsiębiorstwie zatrudniającym do 250 pracowników i powyżej 250 pracowników – 63,95% (55 os.), 

pozostałe osoby tj. 36,05% (31 os.) pracują w mikro i w małych przedsiębiorstwach. 
  

Wykres 13. Wielkość firmy. 

 

 

 

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 50,33% (75 os.) zaznaczyła,  

iż wykonywana przez nich praca ma charakter samodzielny/specjalistyczny, następnie 26,85% (40 os.) 

wykonuje pracę o charakterze pomocniczym/wykonawczym, 18,12% (27 os.) zajmuje stanowisko 

kierownicze/menedżerskie. Odpowiedź, że praca ma charakter zarządczy (dyrektor, prezes, członek rady 

nadzorczej), zaznaczyło 1,34% badanych tj. 2 os. Pozostałe 5 osób zaznaczyło odpowiedź – Inne – 3,36%. 
 

 

Wykres 14. Obecnie zajmowane stanowisko/charakter wykonywanej pracy. 
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5) Rodzaj umowy 

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

o pracę  - 79,19% (118 os.). Odpowiedź - umowa cywilnoprawna (m. in. umowa zlecenie, umowa o dzieło, 

kontrakt menedżerski, telepraca) zaznaczyło – 6,04% (9 os.), natomiast odpowiedź                                                                    

- powołanie/wybór/mianowanie, zaznaczyło – 14,76% (22 os.). 
 

Wykres 15. Rodzaj umowy. 
 

 
 

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. 

Wysokość wynagrodzenia w poszczególnych przedziałach została podwyższona ze względu na wzrost kwoty 

minimalnego wynagrodzenia krajowego. Otrzymane wyniki przedstawiają się w sposób następujący: 

 najwięcej respondentów 29,53% (44 os.) zadeklarowało dochód od 3501 zł do 4500 zł; 

 aż 26,17% (39 os.) zadeklarowało dochód – powyżej 5500 zł; 

 18,12% (27 os.) zadeklarowało dochód od 4501 zł do 5500 zł; 

 12,08% (18 os.) zadeklarowało dochód od 3001 zł do 3500 zł; 

 8,05% (12 os.)  zadeklarowało, iż ich miesięczny dochód brutto wynosi do 2500 zł; 

 6,04% (9 os.) zadeklarowało dochód od 2501 zł do 3000 zł. 
 

Wykres 16. Miesięczny średni dochód brutto z tytułu wykonywanej pracy. 
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W poprzednim badaniu ponad 64% badanych zaznaczyło, że ich dochody kształtują się w przedziale  

od 2000 zł do 3000 zł. W obecnym badaniu ponad 73% absolwentów zaznaczyło dochody od 3501 zł  

do powyżej 5500 zł. Z uzyskanych informacji wynika, że dochody uległy znacznemu wzrostowi. Można 

przypuszczać, że wpływ na to miał zarówno rozwój gospodarki, a przez to rozwój i dobra sytuacja firm 

zatrudniających osoby biorące udział w badaniu, jak i większe doświadczenie, i wyższe kwalifikacje 

respondentów, które zdobyli od czasu pierwszego badania. 

7) Stopień zadowolenia z wykonywanej pracy. 

Większość osób biorących udział w badaniu, tj. 77,85% (116 os.), deklaruje, że jest zadowolona i bardzo 

zadowolona z obecnie wykonywanej pracy, 17,45% (26 os.) zaznaczyło odpowiedź – trudno powiedzieć, 

4,70% (7 os.) deklaruje, że jest niezadowolona i bardzo niezadowolona z obecnie wykonywanej pracy. 
 

Wykres 17. Stopień zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy. 

 

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. 83,22% (124 os.), zaznaczyła odpowiedź „do 6 miesięcy”. 
 

Wykres 18. Czas potrzebny na znalezienie obecnie wykonywanej pracy. 
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Kolejne pytanie dotyczyło sposobu poszukiwania pracy. Respondenci mieli możliwość zaznaczenia kilku 

odpowiedzi. Według respondentów głównym źródłem poszukiwania pracy jest „Internet” – 57,72% (86 os.) 

oraz „sieć kontaktów” – 39,60% (59 os.). Sieć kontaktów, jaką budujemy w swoim życiu zawodowym,  

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

Wykres 19. 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 – 46,31% (69 os.), zdecydowanie mniej, tj. 26,17% (39 os.), 

wskazało „podjęcie decyzji dotyczącej kierunku poszukiwania pracy”. Odpowiedzi „rozmowa kwalifikacyjna” 

oraz „negocjowanie warunków zatrudnienia (m.in. wynagrodzenia)”, wskazało po 14,76% (tj. po 22 os.),  

zaś odpowiedź „określenie własnych predyspozycji zawodowych”,  zaznaczyło 14,09% (21 os.) badanych. 

Najmniej respondentów, zaznaczyło odpowiedź „przygotowanie dokumentów aplikacyjnych” – 4,03%  

(tj. 6 os.) oraz ”inne” 1,34% (2 os.). 

Wykres 20. Elementy, które sprawiły największe trudności w trakcie poszukiwania pracy. 
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Zapytano również respondentów o dodatkowe trudności, na jakie napotkali w trakcie poszukiwania 

pracy.  

Najczęściej wymieniana była odpowiedź „brak interesujących ofert pracy”– 34,23% (51 os.), następnie 

„nie miałem/am trudności” – 33,56% (50 os.). Kolejnymi najczęściej wymienianymi odpowiedziami były „brak 

ofert wpisujących się w moje kompetencje – 29,53% (44 os.) oraz „brak ofert pracy w pobliżu miejsca zam.” 

– 28,86% (43 os.). Odpowiedź „brak ofert uwzględniających preferencje dotyczące czasu pracy” wybrało – 

8,72% (13 os.), odpowiedź „Inne” zaznaczyło zaledwie – 2,68% (4 os.) badanych. 

 Poniższy wykres przedstawia wszystkie odpowiedzi udzielone przez respondentów. 
 

Wykres 21. 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 11 osób (z czego 8 osób jednocześnie pracuje i prowadzi działalność gospodarczą).  

W porównaniu do pierwszego badania, ilość osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosła  

o ponad 100%, z 5 osób na 11. 

 
 

1) Zgodność profilu prowadzonej działalności gospodarczej z kierunkiem kończonych 

studiów. 
 

Wśród odpowiedzi udzielonych przez respondentów, jedna osoba zaznaczyła, że profil działalności  

„w niewielkim stopniu związany jest z kierunkiem studiów ukończonych w WSOWL”, oraz 10 osób zaznaczyło, 

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

 

Wykres 22. Zgodność profilu prowadzonej działalności gospodarczej z kierunkiem ukończonych studiów. 
 

 
 
 

2) Sektor prowadzonej działalności. 

W kolejnym pytaniu zapytano respondentów, w jakiej branży prowadzą działalność gospodarczą. 

Badane osoby udzieliły następujących odpowiedzi:  
 

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

 3 os. – Inne; 

 2 os. – Budownictwo; 

 1 os. – Handel detaliczny i hurtowy; 

 1 os. – Restauracje/Hotele; 

 1 os. – Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi. 
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Wykres 23. Sektor prowadzonej działalności. 

 
 
 

3) Wielkość firmy. 

Spośród absolwentów prowadzących własną działalność gospodarczą najwięcej tj. 9 osób w chwili 

badania prowadziło jednoosobową działalność gospodarczą oraz 2 osoby zaznaczyły odpowiedź  

-  mikroprzedsiębiorstwo do 10 pracowników.  

 

Wykres 24. Wielkość prowadzonej firmy. 
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Na pytanie: Jaki jest zasięg prowadzonej przez Pana/Panią działalności gospodarczej?,  

7 osób odpowiedziało, że prowadzona przez nich działalność gospodarcza ma zasięg lokalny, po 2 osoby 

zadeklarowały zasięg międzynarodowy oraz zasięg ogólnopolski. 
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Wykres 25. Zasięg prowadzonej działalności. 

 
 
 

5) Długość prowadzenia działalności gospodarczej. 

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

jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza. Pięć osób zaznaczyło odpowiedź, że prowadzą 

działalność gospodarczą krócej niż dwa lata oraz sześć osób zaznaczyło odpowiedź powyżej 24 miesięcy.
  

Wykres 26. Jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza. 
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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: 

 36,36% (3 os.) zadeklarowało, iż ich miesięczny zysk wynosi powyżej 5500 zł; 

 27,27% (3 os.) zadeklarowało od 3001 zł do 3500 zł; 

 27,27% (3 os.) zadeklarowało od 2501 zł do 3000 zł; 

 9,09% (1 os.) zadeklarowało od 4501 zł do 5500 zł. 
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Wykres 27. Miesięczny średni zysk netto z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
 

7) Stopień zadowolenia z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Spośród osób biorących udział w badaniu po 3 osoby zadeklarowały, że są zadowolone i bardzo 

zadowolone, z faktu wyboru takiej aktywności zawodowej, oraz 5 osób zaznaczyło odpowiedź, że nie ma na 

ten temat zdania. 
 

Wykres 28. Stopień zadowolenia z prowadzonej działalności gospodarczej. 
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działalności gospodarczej, powodów założenia oraz trudności z tym związanych. 

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

gospodarczej?”, 6 osób zaznaczyło odpowiedź „do 6 miesięcy” oraz 5 osób - „powyżej 6 miesięcy”. 
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Wykres 29. 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 

8 osób zaznaczyło „uzyskiwanie wyższych dochodów niż na etacie”, 6 osób zaznaczyło „chęć bycia 

niezależnym”. Po 2 osoby zaznaczyły odpowiedzi: „trudności ze znalezieniem pracy” oraz „prestiż związany  

z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej”. Najmniej tj. po 1 osobie zaznaczyło odpowiedzi: 

„tradycja rodzinna” i „inne”.  
 

Wykres 30. 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?”, 4 osoby zaznaczyły, że „nie miały trudności” zaś po 3 osoby zaznaczyły 

odpowiedzi: „brak wiedzy na temat procedur zakładania działalności gospodarczej” oraz „brak wiedzy  

z zakresu marketingu”. Po 2 osoby zaznaczyły odpowiedzi: „brak wiedzy dotyczącej form wsparcia  

dla młodych przedsiębiorców” oraz „brak wiedzy z zakresu przedsiębiorczości”, zaś jedna osoba zaznaczyła 

odpowiedź „inne”. 
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Wykres 31. Elementy, które sprawiły największe trudności podczas zakładania działalności gospodarczej. 

 
 

Jako dodatkowe trudności związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej respondenci wskazali: 

 6 os. - prowadzenie księgowości; 

 4 os. - skomplikowany system podatkowy; 

 3 os. - nie miałem/am trudności; 

 3 os. - brak środków na rozpoczęcie działalności.  

Wykres 32. Inne trudności związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej. 
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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?” – 6 osób odpowiedziało, że pracowało powyżej 3 miesięcy zaś 3 osoby, że w ogóle 

nie pracowały. 
 

1) Osoby niepracujące, ale poszukujące pracy. 

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

ale poszukiwały pracy.  

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

osobie zaznaczyło odpowiedzi, że poszukuję pracy „krócej niż 3 miesiące” oraz „powyżej 6 miesięcy”. 
 

W kolejnym pytaniu badane osoby wskazały elementy, które udało się im zrealizować w ramach 

poszukiwania pracy. Respondenci mieli możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.  

Otrzymane wyniki przedstawiają się w sposób następujący: 

 2 os. - odbycie przynajmniej jednej rozmowy kwalifikacyjnej; 

 2 os. - odbycie stażu/praktyki; 

 1 os. - przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; 

 1 os. - rozesłanie dokumentów aplikacyjnych. 
 

W kolejnym pytaniu dotyczącym rodzaju pracy poszukiwanej przez absolwentów, dwie osoby wskazały, 

że poszukują pracę związaną z kierunkiem ukończonych studiów. 

W dwóch kolejnych pytaniach absolwenci mieli możliwość wskazania kilku odpowiedzi. 

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

 2 os. - Internet; 

 2 os. - sieć kontaktów m.in. pomoc znajomych i rodziny; 

 2 os. - Biuro Karier; 

 1 os. - prasa; 

 1 os. - Urząd pracy; 

 1 os. - Agencja zatrudnienia. 

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

największe trudności w tym procesie. Badane osoby wskazały następujące odpowiedzi: 

 1 os. - określenie własnych predyspozycji zawodowych; 

 1 os. - nie miałem/am trudności. 
  

2) Osoby niepracujące i nieposzukujące pracy. 

Poniższe pytania zostały skierowane do siedmiu 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. Pięć osób oświadczyło, że powodem pozostawania bez pracy są „względy 

rodzinne/osobiste” oraz 2 osoby zaznaczyły odpowiedź „inne”. Pozostałe odpowiedzi nie zostały zaznaczone.  
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Kolejnym pytaniem jakie zostało zadane było „Czy powód z jakiego aktualnie nie poszukuje Pan/Pani 

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

oraz po 2 osoby zaznaczyły odpowiedzi: „nie” i „trudno powiedzieć”.  

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.  

Otrzymane wyniki przedstawiają się w sposób następujący: 

 5 os. – nie potrzebuję wsparcia; 

 1 os. – określenie własnych predyspozycji zawodowych; 

 1 os. – podjęcie decyzji dotyczącej kierunku poszukiwania pracy; 

 1 os. – rozmowa kwalifikacyjna; 

 1 os. – przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. 
 

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: 

 5 os. – życie rodzinne; 

 2 os. – zainteresowania/pasje; 

 1 os. – dbanie o zdrowie; 

 1 os. – poszukiwanie własnej tożsamości; 

 1 os. – inne. 
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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. 

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 141 respondentów jako kompetencje/umiejętności najczęściej wykorzystywane 

na co dzień w pracy ( ocenione na 4 i 5), zostały wskazane następujące odpowiedzi: 
 

 umiejętność pracy w zespole –  łącznie 88,65% (125 os.); 

 umiejętność organizacji pracy – łącznie 87,94% (124 os.); 

 umiejętności interpersonalne –  łącznie 86,53% (122 os.); 

 umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności –  łącznie 85,10% (120 os.); 

 kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów – łącznie  83,69% (118 os.); 

 elastyczność i zdolność do adaptacji –  łącznie 82,27% (116 os.); 

 otwartość na uczenie się i rozwój – łącznie  79,43% (112 os.); 

 motywacja i zaangażowanie –  łącznie 77,31% (109 os.); 

 umiejętności analityczne – łącznie 66,66% (94 os.); 

 znajomość narzędzi informatycznych – łącznie 58,86% (83 os.). 

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

wyrównana i wynosiła między 16,31% a 22,70%. 

Zaskoczeniem jest, że ponad 48% respondentów oceniła, że „znajomość języków obcych” jest mało 

wykorzystywana na co dzień w pacy (ocena 1 i 2) – 48,23% (68 os.). W porównaniu z pierwszym badaniem, 

odsetek osób, które nie wykorzystują języka obcego na co dzień w pracy uległ obniżeniu o prawie 7%. 

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 znaczącego wpływu na ocenę. 
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Wykres 33. 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 tj. 11, 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 – 90,91%; 

 umiejętność organizacji pracy – 90,91%; 

 motywacja i zaangażowanie – 90,91%; 

 kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów – 90,91%; 

 umiejętności zarządzania projektami – 90,91%; 

 umiejętności interpersonalne – 81,82%; 

 umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności – 81,82%; 

 elastyczność i zdolność do adaptacji – 81,82%; 

 umiejętności analityczne – 72,73%; 

 umiejętność pracy w zespole – 72,73%. 
 

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

 znajomość języków obcych – 72,73%; 

 znajomość narzędzi informatycznych – 63,64%. 
 

Z badań wynika, że 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 udzieliły zaledwie dwie osoby, 

które nie pracują, ale poszukują pracy. Badane osoby miały możliwość wskazania kilku odpowiedzi. 
 

W tym pytaniu respondenci wskazali 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 organizacji pracy; 

 umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności; 

 kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów; 

 motywacja i zaangażowanie; 

 umiejętności analityczne. 

 otwartość na uczenie się i rozwój; 

 znajomość języków obcych. 
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Niżej zostały ocenione tj. na 3 i 5 następujące kompetencje:  

 umiejętność pracy w zespole; 

 umiejętności interpersonalne; 

 elastyczność i zdolność do adaptacji; 

 znajomość narzędzi informatycznych. 

Najniżej zostały ocenione „umiejętności zarządzania projektami” tj. na 3. 
 

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

od swoich potencjalnych pracowników. W przypadku „znajomości języków obcych”, kolejny raz wystąpiła 

rozbieżność pomiędzy tym co jest wymagane przez pracodawców podczas rekrutacji na dane stanowisko,  

a późniejszym wykorzystywaniem tej umiejętności podczas pracy.  
 

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. 

 Wśród tej grupy respondentów, wyniki kształtują się następująco: 

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

 umiejętność pracy w zespole – 100%; 

 umiejętności interpersonalne – 85,71%; 

 znajomość języków obcych – 85,71%; 

 kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów –  85,71%; 

 umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności – 85,71%; 

 umiejętność organizacji pracy – 85,71%; 

 otwartość na uczenie się i rozwój – 85,71%; 

 motywacja i zaangażowanie – 85,71%; 

 umiejętności analityczne – 85,71%; 

 elastyczność i zdolność do adaptacji – 85,71%; 

 znajomość narzędzi informatycznych – 71,43%; 

 umiejętności zarządzania projektami – 57,14%. 

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. 
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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 – 90,06%; 

 umiejętność pracy w zespole – 90,06%; 

 umiejętność organizacji pracy – 89,96%; 

 umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności – 86,96%; 

 motywacja i zaangażowanie – 86,96%; 

 elastyczność i zdolność do adaptacji – 85,72%; 

 umiejętności interpersonalne – 84,47%; 

 kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów – 83,23%; 

 umiejętności analityczne – 76,39%; 

 umiejętności zarządzania projektami – 59,62%; 

 znajomość narzędzi informatycznych – 58,39%. 

 

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

 znajomość języków obcych – 59,01%. 
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Wykres 34. 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 161 kwestionariuszy, stanowiących 

35% 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 (57,76%) niż od mężczyzn (42,24%). 

Wśród badanych osób największą liczbę respondentów, stanowili absolwenci kierunku Bezpieczeństwo 

Narodowe (76,40% badanych, tj. 123 osoby z 161).  

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 35% (tj. 57 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 66,46% absolwentów studiów drugiego stopnia oraz 33,54% absolwentów studiów pierwszego 

stopnia.  

Informację o prowadzeniu działalności gospodarczej spośród przebadanej grupy absolwentów 

zaznaczyło 11 osób (z czego 8 osób jednocześnie pracuje i prowadzi działalność gospodarczą). W porównaniu 

do pierwszego badania, ilość osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosła o ponad 100%, z 5 os.  

na 11 os. 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 tj. 87,58%, z analizowanej grupy 

absolwentów, w chwili badania pracowała, z czego ponad 83% 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 86,52%, liczba osób pracujących w chwili drugiego badania wzrosła  

zaledwie o 1%. 

Na podstawie powyższych wyników 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 21,55% badanych zaznaczyło, że wykonywana praca 

jest „zgodna z kierunkiem ukończonych studiów” oraz 25% absolwentów oświadczyło, że ich obecna praca 

jest „w niewielkim stopniu związana z kierunkiem ukończonych studiów”. Aż 53,45% wykonuje pracę 

„niezwiązaną z kierunkiem ukończonych studiów”.  

Na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa 20% badanych zaznaczyło, że wykonywana praca jest „zgodna  

z kierunkiem ukończonych studiów” oraz 40% absolwentów oświadczyło, że ich obecna praca jest  

„w niewielkim stopniu związana z kierunkiem ukończonych studiów”. 40% wykonuje pracę „niezwiązaną  

z kierunkiem ukończonych studiów”. 
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Na kierunku Zarządzanie 17,86% badanych zaznaczyło, że wykonywana praca jest „zgodna z kierunkiem 

ukończonych studiów” oraz 35,71% absolwentów oświadczyło, że ich obecna praca jest „w niewielkim stopniu 

związana z kierunkiem ukończonych studiów”. 46,43% wykonuje pracę „niezwiązaną z kierunkiem 

ukończonych studiów”. 

Porównując uzyskane dane z wynikami otrzymanymi w pierwszym badaniu, można stwierdzić,  

że odsetek osób, które pracują zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów zmienił się nieznacznie  

na poszczególnych kierunkach. Wynika z tego, że czas który upłynął od pierwszego badania nie miał wpływu 

na zmianę proporcji w poszczególnych kategoriach. 

W kontekście dalszej analizy dotyczącej zatrudnienia absolwentów na obecnym rynku pracy, ponad 57% 

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 ponad 7%. 

Zdecydowana większość pracujących absolwentów tj. ponad 79%, 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 57%, co dodatkowo potwierdza pozytywne zmiany gospodarcze, 

przekładające się na sytuację na rynku pracy.  

Jeżeli chodzi o czynnik ekonomiczny, wśród badanych osób ponad 26% zadeklarowało osiąganie 

dochodu z tytułu zatrudnienia w wysokości do 3500 zł brutto, zaś ponad 73% oświadczyło, że ich dochód 

kształtuje się na poziomie od 3501 do ponad 5500 zł. W porównaniu do pierwszego badania poziom 

wynagrodzenia w znacznym stopniu wzrósł.  

Dodatkowo ponad 77% respondentów deklaruje, iż jest zadowolona lub bardzo zadowolona z obecnie 

wykonywanej pracy, jedynie 17,45% osób nie potrafiło jednoznacznie ocenić swojej sytuacji zawodowej 

(„trudno powiedzieć”). Tak więc w porównaniu z pierwszym badaniem, 19% więcej respondentów jest 

zadowolona lub bardzo zadowolona z obecnie wykonywanej pracy. 

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

współpracujących z Uczelnią, można wywnioskować, że obecnie pracodawcy od swoich przyszłych 

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

umiejętności takich jak: radzenie sobie w stresujących sytuacjach, zarządzanie sobą w czasie, 

wielozadaniowości, itp. Tak wiec, aby zwiększyć swoją szanse na rynku pracy, absolwenci po ukończeniu 

studiów powinni już posiadać doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe uprawnienia i certyfikaty.   

Dlatego bardzo ważne jest, aby studenci podczas procesu kształcenia oprócz brania udziału  

w obowiązkowych praktykach studenckich, korzystali z dodatkowych form wsparcia, tj. staże, wolontariaty, 

kursy i szkolenia. Z badań przeprowadzonych po roku od ukończenia studiów wynika, że ponad połowa 

badanych absolwentów tj. 54%, brała udział w takich dodatkowych formach aktywności. Można zatem 
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przypuszczać, iż wszelka dodatkowa 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 

organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności, kreatywność  

i umiejętność rozwiązywania problemów, motywacja i zaangażowanie, otwartość na uczenie się i rozwój, itp.) 

oraz znajomość języków obcych są wg nich bardzo ważna 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 zostały ocenione tj. na 4 i 5, następujące 

kompetencje (wyniki określone w %): 

 (82,27% – 88,65%) 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; 

 trochę niżej tj. (58,86% – 79,43%) zostały ocenione: otwartość na uczenie się i rozwój, motywacja  

i zaangażowanie, umiejętności analityczne, znajomość narzędzi informatycznych. 

Zaskoczeniem jest, że ponad 48% 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 %):  

 (83,23% – 90,06%) zostały ocenione: otwartość na uczenie się i rozwój, umiejętność pracy w zespole, 

umiejętność organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności, 

motywacja i zaangażowanie, elastyczność i zdolność do adaptacji, umiejętności interpersonalne, 

kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów; 

 trochę niżej tj. (58,39% – 76,39%) 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 – 

59,01%. 

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 
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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 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 wykształceniem.  

Kolejny element przeprowadzonych badań, dotyczący niskiego odsetka (11 osób spośród 161 

respondentów) absolwentów, którzy zdecydowali się podjąć samozatrudnienie. Jednakże, w porównaniu  

do pierwszego badania, ilość osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosła o ponad 100%, z 5 osób  

na 11. Nasuwa to jednak wniosek o konieczności zwiększenia wsparcia studentów przez Uczelnię  

w rozwijaniu przedsiębiorczości poprzez specjalistyczne szkolenia i kursy, prowadzone przez praktyków  

w dziedzinie samozatrudnienia.  
 

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. Tak więc zaleca się: 
 

 zwiększenie nacisku na dostosowanie kierunków studiów oraz programów kształcenia, tak aby lepiej 

wpisywały się w potrzeby rynku pracy, a przez to mogły się przyczynić do zwiększenia liczby 

absolwentów podejmujących pracę zgodną z wykształceniem; 

 rozszerzenie i wprowadzenie do programów kształcenia, szkoleń i kursów rozwijających 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); 

 ciągłą aktualizację oferty studiów podyplomowych, mającą na celu stworzenie jak najlepszej propozycji 

wpisującej się zarówno w potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i wychodzącej naprzeciw 

oczekiwaniom absolwentów AWL; 

 organizację większej ilości praktyk i staży, które dają możliwość zdobywania doświadczenia 

zawodowego już podczas trwania studiów, jednocześnie zwiększając konkurencyjność absolwentów  

AWL na rynku pracy; 

 zwiększenie wsparcia Uczelni dla studentów w procesie kształtowania i rozwijania postaw 

przedsiębiorczych, mających na celu lepsze ich przygotowanie do podejmowania aktywności związanej 

z  zakładaniem własnej działalności gospodarczej;  

 ciągłe wzmacnianie umiejętności językowych, jako jednej z kompetencji kluczowych na współczesnym 

rynku pracy; 

 cykliczne organizowanie spotkań i wykładów z pracodawcami, mających na celu przybliżenie 

studentom specyfiki funkcjonowania prezentowanych branż, zapoznanie z aktualnymi wymogami 

rynku pracy oraz przedstawienie ścieżek rozwoju kariery zawodowej w przedsiębiorstwach  

i Instytucjach; 
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 zachęcanie i mobilizowanie 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 i umiejętności mogą przyczynić się do lepszego radzenia sobie  

na rynku pracy. 
 

Niniejszy Raport został zweryfikowany i oceniony przez Panią dr Agatę MAŁECKĄ – Pełnomocnika 

Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji, Pana mgr. inż. Roberta 

MALINOWSKIEGO - Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji w Wydziale 

Nauk o Bezpieczeństwie oraz Pana mjr. dr. inż. Radosława MILEWSKIEGO – Pełnomocnika Dziekana  

ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji w Wydziale Zarządzania. Uzyskane uwagi i sugestie zostały 

uwzględnione w Raporcie.  

 

Otrzymane uwagi i rekomendacje, zostały przedstawione poniżej:   
 

Rekomendacje otrzymane od Pani dr Agaty MAŁECKIEJ – Pełnomocnika Rektora-Komendanta  

ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

Zamieszczone w końcowej części Raportu rekomendacje w pełni odzwierciedlają wnioski oraz analizę 

odpowiedzi respondentów. Na szczególną uwagę zasługują następujące kwestie: 

 Ponad 90% absolwentów WSOWL/AWL pracuje bądź prowadzi własną działalność gospodarczą, 

są to dane wskazujące na spełnienie zasadniczego celu procesu kształcenia studentów cywilnych AWL. 
 

 Ponad 75% respondentów ukończyło kierunek Bezpieczeństwo Narodowe, dlatego rekomendacje winny 

uwzględniać ten fakt i proponować ewentualne zmiany w pierwszej kolejności na kierunku 

Bezpieczeństwo Narodowe. 
 

 Niepokój może budzić niewielka zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem ukończonych studiów  

(na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ponad 53% respondentów wskazało brak takiej korelacji, 

Inżynieria Bezpieczeństwa – 40%, Zarządzanie – 46%). Oznaczać to może nasycenie rynku pracy 

pracownikami, których profil zgodny jest z profilem zawodowym absolwenta studiów cywilnych w AWL. 

Może również oznaczać, że absolwenci studiów cywilnych AWL są pracownikami elastycznymi, 

z wysokimi kompetencjami miękkimi, doskonale radzącymi sobie ze zmieniającym się rynkiem pracy. 
 

 Miejscem pracy zdecydowanej większości absolwentów są firmy prywatne (57% odpowiedzi). 

Należałoby zatem uwzględnić ten fakt przy takich działaniach jak: aktualizacja planów studiów pod 

kątem wymagań współczesnego rynku pracy (poznanie i uwzględnienie wymagań pracodawców), 

aktualizacja specjalności na poszczególnych kierunkach studiów (np. specjalność bezpieczeństwo 

militarne lub bezpieczeństwo sieci i informacji) oraz zweryfikowanie i zaktualizowanie miejsc odbywania 

przez studentów praktyki zawodowej. 
 

 Rozszerzenia oferty studiów podyplomowych i innych form wsparcia ze strony AWL, dotyczących 

podnoszenia kwalifikacji po zakończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia. Nie budzi wątpliwości 

konieczność zidentyfikowania (np. poprzez badanie sondażowe) popytu na konkretną ofertę studiów 

podyplomowych – profil i kierunek studiów. Szczególnie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. 
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Wnioski i rekomendacje otrzymane od Pana mgr. inż. Roberta MALINOWSKIEGO - Pełnomocnika 

Dziekana ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

 Dostosowanie kierunków studiów oraz programów kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców.  

Z uwagi na to, że aż 53,45% absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, 46,43% absolwentów 

kierunku Zarządzanie oraz 40% absolwentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, wykonuje obecnie pracę 

niezwiązaną z ukończonym kierunkiem studiów, istnieje potrzeba dostosowania programów kształcenia oraz 

samych kierunków studiów do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy. Z tego powodu w Uczelni należy 

podjąć działania, 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. 

 Wymagane doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe uprawnienia, kursy i certyfikaty. 

Z badań przeprowadzonych po pierwszym roku od ukończenia studiów wynika, że ponad połowa 

badanych absolwentów - 54%, brała udział w dodatkowych formach aktywności, takich jak staże, kursy, 

szkolenia  

i wolontariat. Taka forma wsparcia pozwoliła im zdobyć doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe 

uprawnienia i certyfikaty, co pomogło im być bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. Należy zatem 

wspierać takie działania Uczelni, które pozwolą przyszłym absolwentom zdobyć dodatkowe uprawnienia, 

często niezwiązane z kierunkiem studiów, a dużym stopniu preferowane przez przyszłych pracodawców. 

 Wsparcie Uczelni w procesie kształtowania i rozwijania postaw przedsiębiorczych wśród studentów.  

W porównaniu z pierwszym etapem badania, odsetek osób które zdecydowały się na założenie własnych 

przedsiębiorstw wzrósł o ponad 100%, z 5 osób na 11. Jest to jednak zdecydowanie zbyt niska liczba  

w porównaniu z badanymi 161 respondentami. Należy zatem podjąć w Uczelni działania, które pozwolą  

na uzyskanie przez absolwentów większych kompetencji w dziedzinie samozatrudnienia. Pozwoliłoby  

to na zwiększenie ilości szkoleń specjalistycznych oraz kursów prowadzonych przez wykwalifikowanych 

praktyków w dziedzinie przedsiębiorczości. 

 Kompetencje „miękkie”, w tym językowe. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że większość kompetencji nabytych przez studentów w trakcie 

studiów pokrywa się z kompetencjami, które na co dzień wykorzystują w podjętej pracy, co również pokrywa 

się z kompetencjami preferowanymi przez zatrudniających. Zaskoczeniem jest jednak to, że znajomość 

języków obcych, preferowana w dużym stopniu przez pracodawców, nie jest w dużym stopniu 

wykorzystywana w trakcie codziennej pracy – tak wypowiedziało się 48% respondentów. 
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Wnioski i rekomendacje otrzymane od Pana mjr. dr. inż. Radosława MILEWSKIEGO – Pełnomocnika 

Dziekana ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

W wyniku przeprowadzonego monitoringu karier zawodowych absolwentów Wydziału Zarządzania 

wypracowano następujące wnioski:  

 spora część badanych kontynuuje doskonalenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych,  

po weryfikacji programów kształcenia uznaję za zasadne wprowadzenie do treści kształcenia zagadnień 

z obszaru Prawa Zamówień Publicznych; 

 dość znaczna grupa osób; jak wynika z badań; zakłada własną działalność gospodarczą, co ważne badani 

określają poziom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości za niewystarczający, fakt ten jest zastanawiający 

tym bardziej, że przedmiot „Przedsiębiorczość” jest na Wydziale Zarządzania wykładany; 

 proponuje się wprowadzenie w ramach dodatkowych fakultetów wybieralnych - grafiki komputerowej 

oraz dodatkowych kursów (szkoleń) w obszarze kształtowania kompetencji miękkich; 

 zdarzają się przypadki kontynuacji nauki poza granicami kraju nie tylko w obszarze angielskojęzycznym, 

należałoby rozważyć wprowadzenie lektoratu języka nowożytnego innego niż angielski; 

 spora grupa badanych podkreśla wagę rozwijania, rozszerzenia i wprowadzenia do programów 

kształcenia kompetencji miękkich, szkoleń i kursów rozwijających takie kompetencje oraz dodatkowe 

umiejętności (m.in. komunikacyjne i medialne, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, radzenia sobie  

ze stresem oraz tzw. wielozadaniowość i kreatywność); 

 sugeruje się zwiększenie nacisku na dostosowanie kierunków studiów oraz programów kształcenia,  

tak aby lepiej wpisywały się w potrzeby rynku pracy, a przez to mogły się przyczynić do zwiększenia liczby 

absolwentów podejmujących pracę zgodną z wykształceniem; 

 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; 

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

trendów i tendencji w obszarach związanych z oferowanymi przez Uczelnię kierunkami studiów; 

 rekomenduje się organizację większej ilości praktyk i staży (z ramienia Uczelni), które dają możliwość 

zdobywania doświadczenia zawodowego już podczas trwania studiów, jednocześnie zwiększając 

konkurencyjność absolwentów.  


