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1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONITORINGU LOSÓW ZAWODOWYCH 

ABSOLWENTÓW 
 

Uchwała Nr 22/XII/2017 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 

20 grudnia 2017 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 „Metodologią prowadzenia badań                             

LOSÓW 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. 

Badanie LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW, czego efektem są wyniki przedstawiane  

w formie raportu, odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu programów nauczania i dostosowywania 

kierunków studiów do potrzeb współczesnego oraz wymagającego rynku pracy. Monitoring karier 

zawodowych Absolwentów szkół wyższych uznawany jest za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia 

oraz dostosowaniu oferty edukacyjnej do ciągle zmieniających się wymogów i oczekiwań otoczenia. 
 

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 LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW – badanie skierowane do Absolwentów 

WSOWL obecnie AWL, 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 wyższej uczelni2.  

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

fizyczna, 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, są następujące: 

 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 WSOWL obecnie AWL, zgodnie z Metodologią 

prowadzenia badań, mają z założenia charakter wyczerpujący (pełny). Do udziału w przedmiotowym 

badaniu zaproszono Absolwentów WSOWL 2012/2013, 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 2012/2013 są testowani dwukrotnie: 

•   po 12 miesiącach od daty egzaminu magisterskiego/licencjackiego, 

•   po 3 latach od daty egzaminu magisterskiego/licencjackiego. 

W  niniejszym  raporcie  przedstawione  zostały  wyniki badania  losów absolwentów po  trzech latach 

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

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

spędzonego w WSOWL.  

Analizując ogólnodostępne badania dotyczące kompetencji pracowników i potrzeb polskiej gospodarki   

można stwierdzić, że pośród najważniejszych dla pracodawców kompetencji dominują umiejętności miękkie 

(społeczne). Jak wynika z badań obecny rynek pracy poza kwalifikacjami zawodowymi, wymaga  

od przyszłych pracowników otwartości i chęci uczenia się przez całe życie.5  

Otwartość przyczynia się do swobodnej komunikacji oraz  generowania nowych innowacyjnych 

rozwiązań i pomysłów. W celu dostosowywania się do tych wymogów, Absolwenci wchodząc na rynek 

pracy muszą nieustannie poszerzać swoje kompetencje  i  umiejętności. I tu wielką rolę odgrywa Uczelnia, 

która musi tak przygotować Absolwenta, aby był elastyczny, potrafił dostosowywać się do zmieniających  

się warunków, był otwarty na nowości oraz nie obawiał się zmian. 

W związku z tym zjawiskiem, przed Uczelnią stoi wielkie wyzwanie i wiele możliwości, które 

w przyszłości przełożą się na wzmocnienie więzi między Uczelnią a Absolwentem. 

                                                           
5 „Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki” Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., pod redakcją 
Jarosława Górniaka,    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014 
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W związku z tym, że w założeniu badanie ma charakter wyczerpujący, niezbędne jest stałe   

i systematyczne 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 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. 

Ostatecznie, spośród 279 Absolwentów, które ukończyły studia w roku akademickim 2012/2013, 

Badanie losów zawodowych Absolwentów objęło grupę 225 Absolwentów, którzy w wypełnionych 

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

101 osób, co dawało współczynnik zwrotności na poziomie 44,9%. Wszystkie osoby, które brały udział  

w badaniu były Absolwentami kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. W powtórnym badaniu 

przeprowadzonym po trzech latach od ukończenia studiów, ankiety wypełniły 74 osoby, co daje 

współczynnik zwrotności na poziomie 32,89%. W rozbiciu na kierunek ukończonych studiów wyniki 

kształtowały się następująco: 

 Bezpieczeństwo Narodowe – 61 os. z 181 co daje – 33,70%; 

 Zarządzanie – 12 z 32 – 37,50%; 

 Inżynieria Bezpieczeństwa – 1 z 3 – 33,33%. 

Pomimo zaproszenia do udziału w monitoringu, Absolwenci kierunku Socjologia (9 os.), nie podjęli  

się wypełnienia ankiety. 

Jak wynika z powyższych danych pomimo, że ankieta zarówno za pierwszym razem jak i po trzech latach 

po ukończeniu studiów, obejmowała tę samą grupę badawczą, to za pierwszym razem w badaniu wzięli 

udział jedynie Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (101 os.), zaś w powtórnym, oprócz 

Absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, wzięli udział również Absolwenci Zarządzania oraz 

Inżynierii Bezpieczeństwa (łącznie 74 os.). 

W związku z powyższym, w przypadku odpowiedzi udzielonych przez  Absolwentów kierunków 

Zarządzanie i Inżynieria Bezpieczeństwa, otrzymane informacje nie będą podlegały analizie porównawczej  

z wynikami uzyskanymi w pierwszym badaniu.  
 

3) Metoda i technika badawcza 

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

powtórne ilościowe badanie sondażowe CAWI6.  

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  

                                                           
6 Computer Assisted Web Interview-wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www. 
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i czasie dla nich najdogodniejszym. Do badania wykorzystane zostało oprogramowanie Lime Survey 

zainstalowane na serwerze Uczelni. 
 

4) Narzędzie badawcze 
 

Drugi etap badania przeprowadzony został 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 czterech części.  

 Kwestionariusz rozpoczął blok pytań skierowana do wszystkich respondentów (tzw. Metryczka).  

Są to pytania m.in. demograficzne, tj. o płeć, miejsce zamieszkania, ukończony wydział i kierunek 

studiów wraz z formą i rodzajem studiów oraz pytania dotyczące sytuacji społeczno-osobistej,  

jak również pytania dotyczące kontynuacji nauki, miejsca kontynuacji nauki. 

 Część druga zawierała pytania, skierowane zarówno do osób pracujących/prowadzących działalność 

gospodarczą, jak i poszukujących pracy. Są to głównie pytania o aktywność zawodową podczas 

studiów, udział w dodatkowych formach aktywności (np. stażach), status na rynku pracy oraz czas 

poszukiwania pracy. 

 Część trzecia adresowana była do poszczególnych kategorii respondentów. Pytania dotyczyły 

„Aktywności zawodowej”. Do respondentów, którzy zadeklarowali, że pracują i/lub prowadzą 

działalność gospodarczą, zostały skierowane pytania dotyczące: sektora, w którym pracują,  

zgodności wykonywanej pracy z kierunkiem ukończonych studiów, zajmowanego stanowiska, 

sposób poszukiwania pracy, formy zatrudnienia, powodu założenia działalności gospodarczej, 

okresu prowadzenia działalności, wielkości i zasięgu firmy, zgodności profilu prowadzonej 

działalności z kierunkiem ukończonych studiów. Ponadto zapytano o dochód z tytułu wykonywanej 

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

działalności. 

W przypadku osób, które nie pracują ale poszukują pracy oraz nie pracują i nie poszukują pracy, 

pytania dotyczyły m.in. sposobu poszukiwania pracy, preferencji dotyczących przyszłego 

zatrudnienia, powodów pozostawania bez pracy. 

 Ostatnia część badania skierowana była do wszystkich kategorii respondentów i zawierała szereg 

pytań dotyczących różnorodnych aspektów kształcenia w WSOWL obecnej AWL. Studenci pytani 

byli m.in. o motywy wyboru Uczelni, poziom ich przygotowania do pracy zawodowej oraz kwestie 

związane z programem nauczania oraz warunkami kształcenia. W tej części Absolwenci proszeni byli 

również o ocenę własnych kompetencji odnoszących się do różnych elementów procesu 

poszukiwania pracy oraz nabyte podczas studiów kompetencje i umiejętności. 
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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. 

Wszystkie osoby biorące udział w badaniu pracowały i/lub prowadziły działalność gospodarczą, dlatego 

też w niniejszym raporcie nie będą podlegać ocenie i analizie pytania dotyczące osób niepracujących. 
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3. WYNIKI BADANIA 
 

Pierwsza część kwestionariusza ankiety objęła szereg ogólnych pytań (tzw. metryczkę), pozwalających 

na określenie struktury społeczno-demograficznej respondentów.  

 

1) Płeć.  

Zgodnie z uzyskanymi danymi, liczebność grupy badanych stanowią 74 osoby, z czego 55,41% (41 os.) 

badanych stanowią kobiety, natomiast 44,59%  (33 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 – 94,59% (70 os.). Osoby mieszkające poza granicami Polski 

stanowią – 5,41% (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 20,27%  (15 os.), natomiast Absolwenci drugiego 

stopnia to 79,72%  (59 os.). 
 

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

 

 

4) Kierunek ukończonych studiów. 

Podczas pierwszego badania przeprowadzonego po roku od ukończenia studiów, wszyscy respondenci 

biorący w nim udział byli Absolwentami kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.  

W powtórnym badaniu wyniki kształtowały się następująco: 

 najwięcej respondentów stanowili Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe 82,43% (61 os.),  

 Absolwenci kierunku Zarządzanie 16,22%  (12 os.), 

 Absolwenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa 1,35% (1 os.). 

Pomimo zaproszenia do udziału w badaniu Absolwenci kierunku Socjologia nie podjęli się wypełnienia 

ankiety. Uzyskany rozkład odpowiada w dużym stopniu liczebności poszczególnych kierunków 

prowadzonych w WSOWL. 
 

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

 

20,27%

79,72%

Rodzaj ostatnio ukończonych studiów w WSOWL

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

16,22% 1,35%

82,43%

Kierunek ostatnio ukończonych studiów w WSOWL

Zarządzanie

Inżynieria bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo narodowe
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5) Forma ukończonych studiów.  

Większość ankietowanych osób tj. 55,41% (41 os.) ukończyła studia w formie stacjonarnej. Absolwenci 

studiów niestacjonarnych to 44,59%  (33 os. w tym: 39K i 27M).  

 

Wykres 5. Podział grupy badawczej ze względu na formę ukończonych studiów  w WSOWL . 

 

6) Kontynuacja nauki po zakończeniu studiów.  

Bardzo ważnym aspektem, jaki został poruszony w badaniu, jest kontynuacja nauki po zakończeniu 

studiów. Wyniki pokazują, że 27,03% (20 os.) 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. 

Natomiast 72,97%, tj. 54 osoby  zadeklarowały, iż po ukończeniu studiów w WSOWL nie kontynuowała 

nauki. 
 

Spośród 20 osób, które kontynuują naukę po zakończeniu studiów: 

 18 osób to Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, w tym: I st. – 5 os., II st. – 13 os., 

 2 osoby z kierunku Zarządzanie, w tym: I st. – 2 os. 

W pierwszym badaniu naukę kontynuowało bisko 43% badanych. Tak więc wskaźnik uległ  zmniejszeniu 

w porównaniu do poprzedniego o ponad 15%. Ponadto w pierwszym badaniu 65% Absolwentów, którzy 

deklarowali kontynuację nauki, jako miejsce zaznaczyli WSOWL, zaś obecnie z 20 osób kontynuujących 

naukę, jedynie dwie osoby zaznaczyły WSOWL. Zmiana ta zapewne wynika z czasu jaki upłynął  

od zakończenia studiów. Wszystkie osoby biorące udział w badaniu już pracują, a najczęstszą formą ich 

nauki są studia podyplomowe, które są często wymagane przez pracodawców i niezbędne w celu zdobycia 

lepszego/wyższego stanowiska pracy. 

 

55,41%

44,59%

Forma ostatnio ukończonych studiów w WSOWL

w formie stacjonarnej

w formie niestacjonarnej
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Wykres 6. Kontynuacja nauki po ukończeniu studiów. 

 

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące zadeklarowanych przez respondentów form kształcenia: 

 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (II stopień); 

 Uniwersytet Wrocławski, Prawo; 

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: 

 Finanse i rachunkowość; 

 Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji; 

 Project Managment - studia podyplomowe. 

 Uniwersytet Szczeciński - Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo; 

 Wyższa Szkoła Bankowa -  kierunek Controlling (studia podyplomowe):  

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe 

(studia podyplomowe); 

 Akademia Obrony Narodowej/Akademia Sztuki Wojennej -  Bezpieczeństwo Narodowe, III stopień; 

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Bezpieczeństwo wewnętrzne; 

 Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu; 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie: 

 Rachunkowość i podatki (studia podyplomowe), 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia podyplomowe).  

 Collegium Balticum w Szczecinie - Bezpieczeństwo wewnętrzne; 

 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - Kryminologia; 

 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Eksploatacja Dróg   

i Mostów; 

 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Finansowanie infrastruktury drogowej; 

 Uniwersytet Aberystwyth, języki współczesne hiszpański i niemiecki, Wielka Brytania; 

 Szkoła Policealna LIDER - Technik BHP. 

 

 

 

27,03%

72,97%

Czy po ukończeniu studiów w WSOWL Pan/Pani 
kontynuował/a naukę?

Tak

Nie
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4. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA PODCZAS STUDIÓW 
 

Kolejne pytania, jakie zostały skierowane do Absolwentów dotyczyły aktywności zawodowych 

realizowanych przez nich podczas studiów oraz dodatkowych aktywności takich jak udział np. w  stażach, 

wolontariatach, praktykach zawodowych, kursach itp., mających na celu lepsze przygotowanie do wejścia 

na rynek pracy. 

 Na podstawie przeprowadzonego badania, wynika że wszystkie odpowiedzi zostały zaznaczone przez 

podobną liczbę Absolwentów i kształtowały się następująco: 36,49% (27 os.) respondentów podjęło pracę 

przed rozpoczęciem studiów, 31,08% (23 os.) podjęło pracę w trakcie studiów, zaś  32,43% (24 os.) 

respondentów w ogóle nie pracowało podczas studiów. 

 

 Z 27 osób, które podjęły pracę przed rozpoczęciem studiów, 24 os. to Absolwenci kierunku 

Bezpieczeństwo Narodowe, 3 os. – Zarządzanie. 

 Z 24 osób, które w ogóle nie pracowało podczas studiów, 21 os. to Absolwenci  

kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, 2 os. – Zarządzanie, 1 os. – Inżynierii Bezpieczeństwa. 

 Z 23 osób, które podjęły pracę w trakcie studiów, 16 os. to Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo 

Narodowe, 7 os. – Zarządzania. 

 

Wykres 7. Aktywność zawodowa studentów WSOWL podczas studiów. 

 

 

Wśród osób, które zostały objęte badaniem, 54,05% (40 os.) w trakcie studiów brało udział  

w dodatkowych formach aktywności, tj. staże, wolontariat, praktyki zawodowe, kursy oraz targi pracy, 

mających na celu lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy. 45,95% (34 os.) respondentów nie brało 

udziału w dodatkowych formach aktywności. 

 

 Z 40 osób, które w trakcie studiów brały udział w dodatkowych formach aktywności,  

34 os. to Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, 5 os. – Zarządzania, 1 os. – Inżynieria 

Bezpieczeństwa. 

 Z 34 osób, które w trakcie studiów nie brały udziału w dodatkowych formach aktywności,  

27 os. to Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. 

32,43%

36,49%

31,08%

Jaka była Pana/Pani aktywność zawodowa podczas 
studiów?

w ogóle nie pracowałem/am

praca podjęta przed
rozpoczęciem studiów

praca podjęta w trakcie
studiów
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Wykres 8. Udział studentów WSOWL w dodatkowych formach aktywności podczas studiów. 

 

 

Absolwenci zostali także zapytani o moment rozpoczęcia poszukiwania pierwszej pracy. Ponad 43,24% 

badanych, zadeklarowała, że zaczęła poszukiwać swojej pierwszej pracy jeszcze przed rozpoczęciem 

studiów. Szczegółowe wyniki zostały przedstawione na Wykresie 9. 

 

Wykres 9. Moment rozpoczęcia poszukiwania pierwszej pracy. 

 
  

54,05%

45,95%

Udział w trakcie studiów w dodatkowych formach 
aktywności

Tak

Nie

43,24%

25,68%

29,73%

1,35%

Kiedy rozpoczął/ęła Pan/Pani poszukiwanie pierwszej 
pracy?

przed rozpoczęciem studiów

w czasie trwania studiów

po ukończeniu studiów

nie rozpocząłem/ęłam
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5. STATUS NA RYNKU PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW 
 

 

Jedno z pytań, jakie zostało zadane Absolwentom WSOWL, było pytanie dotyczące okresu 

poszukiwania pracy po ukończeniu studiów. Najwięcej osób tj. 37 os. (50%) zadeklarowało, że podjęło pracę 

w trakcie studiów. Ponad 25% badanych wybrała odpowiedź „od 2 do 6 miesięcy. Szczegółowe wyniki 

zostały przedstawione na Wykresie nr 10. 

 

Wykres 10. Okres poszukiwania pracy po ukończeniu studiów.  

 
  

W okresie, kiedy było prowadzone badanie, spośród przebadanych Absolwentów pracę podjęło 100% 

(74 os.) badanych. Z czego 94,60% (70 os.) badanych Absolwentów pozostawało w zatrudnieniu, 2,7%  

(2 os.) pracowało i jednocześnie prowadziło działalność gospodarczą, oraz 2,70 % (2 os.) prowadziło 

wyłącznie własną działalność gospodarczą.  

W pierwszym badaniu osoby które pracowały i prowadziły działalność gospodarczą stanowiły 70,30% 

badanych.  
 

Wykres 11. Aktualny stan zatrudnienia badanych Absolwentów WSOWL. 

  
 

 

50,00%

25,68%

2,70% 9,46%
10,81%

1,35%

Jak długo po ukończeniu studiów szukał/a Pan/Pani pracy?

pracowałem/am w trakcie
studiów
od 2 do 6 miesięcy

nie szukałem/am pracy

krócej niż miesiąc

od 7 do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

94,60%

2,70% 2,70%

Jaki jest Pana/Pani obecny status na rynku pracy?

pracuję

prowadzę działalność
gospodarczą

pracuję i prowadzę
działalność gospodarczą
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Poziom i specyfika zatrudnienia Absolwentów z podziałem na kierunek ukończonych studiów 

kształtuje się następująco: 
 

Bezpieczeństwo Narodowe (61 os.): 

 96,72% (59 os.) pracowało; 

 3,28% (2os.) pracowało i prowadziło działalność gospodarczą. 

Zarządzanie (12 os.): 

 83,33% (10 os.) pracowało; 

 16,67% (2 os.) prowadziło działalność gospodarczą. 
 

Inżynieria Bezpieczeństwa (1 os.): 

 100% (1 os.) pracowało. 
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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 już 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 (61 os.): 

 22,95% (14 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest ściśle związana z ukończonym kierunkiem 

studiów; 

 22,95% (14 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest w niewielkim stopniu związana  

z ukończonym kierunkiem studiów; 

 54,10% (33 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest niezwiązana z ukończonym kierunkiem 

studiów. 

Wykres 12. Zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem ukończonych studiów - Bezpieczeństwo Narodowe. 

 
 

Zarządzanie (10 os.): 

 30,00% (3 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest ściśle związana z ukończonym kierunkiem 

studiów; 

 40,00% (4 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest w niewielkim stopniu związana z ukończonym 

kierunkiem studiów; 

 30,00% (3 os.) zaznaczyło, że wykonywana praca jest niezwiązana z ukończonym kierunkiem 

studiów. 

Wykres 13. Zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem ukończonych studiów - Zarządzanie. 

 

22,95%

22,95%
54,10%

Bezpieczeństwo Narodowe

ściśle związana z
kierunkiem ukończonych
studiów

w niewielkim stopniu
związana z kierunkiem
ukończonych studiów

niezwiązana z kierunkiem
ukończonych studiów

30,00%

40,00%

30,00%

Zarządzanie
ściśle związana z
kierunkiem ukończonych
studiów

w niewielkim stopniu
związana z kierunkiem
ukończonych studiów

niezwiązana z
kierunkiem ukończonych
studiów
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W przypadku Absolwentów z kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w badaniu wzięła udział tylko jedna 

osoba, która zaznaczyła odpowiedź, że wykonywana praca jest w niewielkim stopniu związana  

z ukończonym kierunkiem studiów. 
 

2) Obecne miejsce pracy. 

Wśród 72 badanych osób są dwie osoby, które pracują i jednocześnie prowadzą działalność 

gospodarczą. 

Zgodnie z wynikami badania, większość respondentów pracuje w sektorze publicznym, tj. 56,95%  

(41 os.), w sektorze prywatnym bez udziału kapitału zagranicznego pracuje 23,61% (17 os.), zaś w sektorze 

prywatnym z udziałem kapitału zagranicznego pracuje 19,44% (14 os.). 
 

Wykres 14. Obecne miejsce pracy. 

 
 

3) Obecnie zajmowane stanowisko/charakter wykonywanej pracy. 

Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że największa liczba respondentów 52,78% (38 os.) zaznaczyła,  

iż wykonywana przez nich praca ma charakter samodzielny/specjalistyczny, następnie 30,56% (22 os.) 

wykonuje pracę o charakterze pomocniczym/wykonawczym, 8,33% (6 os.) zajmuje stanowisko 

kierownicze/menedżerskie. 6,94 % (5 os.) badanych zaznaczyło odpowiedz – Inne, zaś 1,39% (1 os.) 

zaznaczyło odpowiedz „zarządcy najwyższego szczebla”.  
 

 

Wykres 15. Obecnie zajmowane stanowisko/charakter wykonywanej pracy. 
 

 

56,95%23,61%

19,44%

Obecne miejsce pracy

sektor publiczny np. urzędy,
instytucje

sektor prywatny bez udziału
kapitału zagranicznego

sektor prywatny z udziałem
kapitału zagranicznego

30,56%

52,78%

8,33%
6,94% 1,39%

Obecnie zajmowane stanowisko/charakter wykonywanej pracy.

pomocniczy/wykonawczy (m.in.
personel biurowy)

samodzielny/specjalistyczny
(samodzielne stanowiska)

kierowniczy/menedżerski

Inne

zarządcy najwyższego szczebla
(dyrektorzy)
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4) Rodzaj umowy. 

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

o pracę - 77,78% (56 os.), 16,66% (12 os.) Absolwentów zaznaczyło – stosunek służbowy, natomiast 

odpowiedzi: umowa cywilnoprawna oraz inny rodzaj umowy/stosunek prawny zaznaczyły po dwie osoby  

tj. po 2,78%. 
 

Wykres 16. Rodzaj umowy. 
 

 

5) 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 27,78% (20 os.) zadeklarowało dochód od 3001 zł do 4000 zł; 

 20,83% (15 os.) zadeklarowało dochód – powyżej 5000 zł; 

 19,44% (14 os.) zadeklarowało dochód od 2001 zł do 2500 zł; 

 15,28% (11 os.) zadeklarowało dochód od 2501 zł do 3000 zł; 

 13,89% (10 os.) zadeklarowało dochód od 4001 zł do 5000 zł; 

 2,78% (2 os.)  zadeklarowało, iż ich miesięczny dochód brutto wynosi do 2000 zł. 
 

Wykres 17. Miesięczny średni dochód brutto z tytułu wykonywanej pracy. 
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6) Stopień zadowolenia z wykonywanej pracy. 

Większość osób biorących udział w badaniu, tj. 93,06%  (67 os.), deklaruje, że jest raczej zadowolona, 

zadowolona i bardzo zadowolona z obecnie wykonywanej pracy, zaledwie 6,94% (5 os.) deklaruje, że jest 

niezadowolona z obecnie wykonywanej pracy. 
 

Wykres 18. Stopień zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy. 

 

7) Sposoby poszukiwanie pracy. 
 

W ankiecie, skierowanej do Absolwentów WSOWL, znalazły się pytania dotyczące sposobów 

poszukiwania pracy. Respondenci mieli możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. Według respondentów 

głównym źródłem poszukiwania pracy są „mass-media: Internet, telewizja, radio” – 65,28% (47 os.) oraz 

„sieć kontaktów” – 50,00% (36 os.). Sieć kontaktów, jaką budujemy w swoim życiu zawodowym, odgrywa 

wielka rolę w życiu zawodowym i często jest pomocna w procesie poszukiwania pracy. Osoby, które 

zaznaczyły odpowiedź „inne” podały dodatkowo wpisały : 

 Biuletyn Informacji Publicznej; 

 Wojskowa Komenda Uzupełnień; 

 Bezpośrednie składanie dokumentów aplikacyjnych do pracodawców; 

 Absolwent days. 
 

Wykres 19. Sposób poszukiwania obecnej pracy. 
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Ostatnie pytanie, skierowane do osób pracujących, dotyczyło oczekiwań absolwentów w stosunku  

do wykonywanej obecnie pracy. Respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi. Najwięcej osób 

wybrało odpowiedź „wysokie wynagrodzenie” 65,28% (47 os.). Następna w kolejności, pod kątem liczby 

wskazań, była odpowiedź „dobre warunki pracy” 52,78% (38 os.), po 37,50% (tj. 27 os.) zaznaczyło 

odpowiedź  „stabilizacja zawodowa” oraz „satysfakcja zawodowa”., 33,33% (24 os.) zaznaczyło „możliwość 

awansu”. Szczegółowe wyniki zostały przedstawione na Wykresie nr 20. 
 

Wykres 20. Oczekiwania Absolwentów WSOWL w stosunku do wykonywanej pracy. 
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7. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

Informację o prowadzeniu działalności gospodarczej spośród przebadanej grupy Absolwentów, 

zaznaczyły tylko cztery osoby (z czego 2 osoby jednocześnie pracowały i prowadziły działalność 

gospodarczą).  
 

1) Zgodność profilu prowadzonej działalności gospodarczej z kierunkiem kończonych 

studiów. 
 

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

działalności był w ogóle niezwiązany z kierunkiem studiów ukończonych w WSOWL, zaś 1 osoba zaznaczyła, 

że profil działalności był ściśle związany z kierunkiem studiów ukończonych w WSOWL.  
 

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

 
 
 

2) Wielkość firmy. 

Z osób prowadzących własną działalność gospodarczą 2 osoby prowadziły mikroprzedsiębiorstwo  

- do 10 pracowników oraz 2 osoby  małe przedsiębiorstwo - do 50 pracowników.  

Wykres 22. Wielkość prowadzonej firmy. 
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3) Zasięg prowadzonej działalności gospodarczej. 

Działalność gospodarcza prowadzona przez badanych respondentów w połowie przypadków,  

tj. przez 2 osoby, ma zasięg lokalny, 1 osoba zaznaczyła zasięg ogólnopolski, oraz 1 osoba zasięg 

międzynarodowy. 
 

Wykres 23. Zasięg prowadzonej działalności. 

 
 

4) Długość prowadzenia działalności gospodarczej. 

Kolejnym pytaniem dotyczącym respondentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą, było 

pytanie: jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza. Trzy osoby zaznaczyły, że prowadzą działalność 

gospodarczą powyżej 24 miesięcy oraz jedna osoba zaznaczyła odpowiedź krócej niż 24 miesiące. 

Wyniki uzyskane podczas drugiego badania nie uległy zmianie w stosunku do pierwszego badania 

przeprowadzonego po roku od ukończenia studiów. 
 

Wykres 24. Jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza. 
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5) 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: 

 75,00% (3 os.) zadeklarowało, iż ich miesięczny zysk wynosi powyżej 5000 zł; 

 25,00% (1 os.) zadeklarowało zysk do 2000 zł. 
 

Wykres 25. Miesięczny średni zysk netto z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
 

6) Stopień zadowolenia z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Spośród osób biorących udział w badaniu 2 osoby zadeklarowały, że są raczej zadowolone,  

1 osoba zaznaczyła, że jest zadowolona z faktu wyboru takiej aktywności zawodowej, oraz 1 osoba  

zaznaczyła odpowiedź, że jest bardzo zadowolona.  
 

Wykres 26. Stopień zadowolenia z prowadzonej działalności gospodarczej. 
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7) Powody założenia działalność gospodarczą. 

W ankiecie skierowanej do Absolwentów WSOWL, znalazło się również pytanie dotyczące powodów 

założenia przez nich działalności gospodarczej. Respondenci mieli możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. 

Spośród poniższych odpowiedzi po 3 osoby zaznaczyły odpowiedzi: uzyskiwanie wyższych dochodów  

niż na etacie oraz chęć bycia niezależnym, jedna osoba zaznaczyła odpowiedz: prestiż związany  

z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz tradycję rodzinną. 
 

 

Wykres 27. Powody założenia działalności gospodarczej. 
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8. OCENA WŁASNYCH KOMPETENCJI I PROCESU KSZTAŁCENIA W WSOWL  
 

W ostatniej części badania, respondenci poproszeni byli o dokonanie samooceny przygotowania  

do wejścia na rynek pracy i poruszania się po nim oraz o ustosunkowanie się do szeregu aspektów 

związanych z procesem kształcenia w WSOWL.  

 Kompetencje zostały ocenione w 5-stopniowej skali. 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. 

Pierwsze pytanie dotyczyło oceny umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, kreowaniem 

wizerunku na rynku pracy oraz wiedzy na temat rozpoczynania działalności gospodarczej. 

Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu dobrze oceniała swoje kompetencje 

związane z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych. Szczególnie wysoko oceniane tj. na 4 i 5 były 

następujące umiejętności: 

 umiejętność zastosowania metod poszukiwania pracy –  łącznie  89,19% ( 66 os.); 

 umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych –  łącznie  87,84% ( 65os.); 

 umiejętność zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej –  łącznie  86,49% ( 64 os.); 

 umiejętność określenia własnych słabych i mocnych stron –  łącznie  62,17% ( 46 os.); 
 

Najniżej oceniona została natomiast znajomość procedur związanych z założeniem działalności 

gospodarczej, ponad 74% Absolwentów oceniło swoją wiedzę w tym zakresie na poziomie od 1 do 3. 

 

Wykres 28. Samoocena umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy. 
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W pierwszym badaniu poziom oceny powyższych umiejętności został przedstawiony w postaci średniej 

oceny. W celu porównania danych otrzymanych w pierwszym badaniu z danymi z drugiego, konieczne było 

przeliczenie wyników otrzymanych w bieżącym badaniu na średnią ocenę określającą poziom 

poszczególnych umiejętności. Dzięki temu zabiegowi został uzyskany wspólny miernik umożliwiający 

przeprowadzenie analizy. 

Porównując wyniki uzyskane w bieżącym badaniu z wynikami z pierwszego badania przeprowadzonego 

po roku od ukończenia studiów, dane nieznacznie uległy zmianie. Nadal wysoko oceniane są następujące 

umiejętności: 

 umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych –  I badanie (ocena 4,26) – II badanie 

(ocena 4,39); 

 umiejętność zastosowania metod poszukiwania pracy I badanie (ocena 4,23) – II badanie (ocena 

4,36); 

 umiejętność zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej –  I badanie (ocena 4,07)  

– II badanie (ocena 4,22); 

 umiejętność określenia własnych słabych i mocnych stron –  I badanie (ocena 3,87) – II badanie 

(ocena 3,81). 

Podobnie jak w pierwszym badaniu najniżej oceniona została znajomość procedur związanych  

z założeniem działalności gospodarczej –  I badanie (ocena 2,69) – II badanie (ocena 2,68).  

Można z tego wywnioskować, że czas który upłynął od pierwszego badania nie ma wpływu na zmianę 

samooceny własnych umiejętności, a zbliżona ocena zwiększa wiarygodność otrzymanych wyników. 

Kolejne pytanie dotyczyło motywów wyboru Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych przez 

Absolwentów.  Respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi. 

Wśród najczęściej wskazywanych motywów znalazły się: 

 oferowane kierunki studiów 62,16% (46 os.); 

 zgodność z zainteresowaniami 56,76% (42 os.); 

 prestiż Uczelni 45,95% (34 os.). 

Szczegółowe wyniki zostały przedstawione na Wykresie nr 29. 
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Wykres 29. Motywy wyboru WSOWL przez Absolwentów. 

 
 

Kolejne pytanie dotyczyło określenia stopnia, w jakim studia w WSOWL przygotowały respondentów 

do pracy zawodowej. Większość Absolwentów (ponad 87%) pozytywnie oceniła aspekt przygotowania  

do pracy zawodowej (wskazując odpowiedzi: „w stopniu bardzo dobrym”, „dobrym” i „raczej dobrym”). 

Znacznie mniej osób określiło ten poziom jako zły lub bardzo zły (łącznie ponad 12%). 

 

Wykres 30. Stopień przygotowania Absolwentów do pracy zawodowej. 
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dobrym”, „dobrym” i „raczej dobrym”). W II badaniu natomiast wzrósł wskaźnik oceny osób ankietowanych 
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w stosunku do pierwszego badania o ponad 8% (I badanie – 79,20%,II badanie 87,83%). W badaniu 

bieżącym (II) zmniejszyła się liczba osób określających poziom jako zły lub bardzo zły o ponad 8%  

w stosunku do pierwszego badania (I badanie 20,79%, II badanie 12,16%).  

Wzrost oceny zadowolenia z przygotowania do pracy zawodowej może być efektem zdobycia 

większego doświadczenia zawodowego, uczestnictwa w innych formach wspierających ścieżkę edukacyjno-

zawodową oraz możliwością wykorzystania w rzeczywistości zebranych praktyk zawodowych.  

 

Absolwenci poproszeni zostali również o dokonanie oceny swoich kompetencji i umiejętności 

uzyskanych podczas studiów w WSOWL.  

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

jest wykorzystywana zaś ocena 5, że w dużym stopniu. 

Odpowiedzi w przedziale od 4 do 5 w następujących kompetencjach wynosiły procentowo: 

 umiejętność pracy w zespole – 81,09%; 

 odpowiedzialność za podejmowane decyzje – 78,38%; 

 umiejętność podejmowania decyzji – 75,68%; 

 umiejętność rozwiązywania problemów – 75,67%; 

 umiejętność określania i uzasadniania priorytetów – 74,33%; 

 elastyczność i zdolność do adaptacji – 74,32%; 

 otwartość na uczenie się i rozwój – 72,97%; 

 znajomość technik komunikowania się – 63,52%; 

 umiejętności kierowania projektami – 54,05%. 

 

Najniżej z pośród wszystkich odpowiedzi tj. w przedziale od 1 do 3 oceniono:  

 znajomość języków obcych – 71,62%; 

 znajomość narzędzi informatycznych – 66,21%. 
 

Uzyskane wyniki wskazują na stosunkowo wysoką samoocenę nabytych przez studentów w trakcie 

edukacji tzw. „kompetencji miękkich”. Zauważalnie niższe oceny odnoszą się natomiast do tzw. 

umiejętności „twardych”.  
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Wykres 31. Samoocena kompetencji i umiejętności uzyskanych podczas studiów w WSOWL. 
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Ankietowani zostali poproszeni także o ocenę poszczególnych elementów określających program 

kształcenia.  

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

jest wykorzystywana zaś ocena 5, że w dużym stopniu. 

Najwyższe oceny (na poziomie od 3 do 5) otrzymały następujące odpowiedzi:  
 

 w przedziale od 81,08% – 90,53%: 

 kształtowanie postaw obywatelskich; 

 poziom nauczania; 

 rzetelność egzaminowania; 

 udział przedmiotów kierunkowych; 

 jakość materiałów dydaktycznych polecanych przez wykładowców; 

 dostępność kadry nauczającej; 

 udział ćwiczeń, konwersatoriów i innych form aktywnych w programie studiów; 

 różnorodność oferty dydaktycznej; 

 opieka naukowa kadry; 

 

•      w przedziale od 47,3% – 66,22%: 

 oferta praktyk zawodowych; 

 możliwość wyboru przedmiotów/zajęć; 

 dostosowanie programu do potrzeb rynku pracy; 

 umiędzynarodowienie programu kształcenia; 

 możliwość wyboru wykładowców; 

 udział języków obcych w programach kształcenia. 
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Wykres 32. Ocena elementów określających program kształcenia 
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Pod ocenę Absolwentów poddane zostały również poszczególne elementy określające warunki 

kształcenia w WSOWL.  

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

jest wykorzystywana zaś ocena 5, że w dużym stopniu. 

Najwyższe oceny (na poziomie od 3 do 5) otrzymały następujące odpowiedzi: 

 w przedziale od 72,98% – 86,48%: 

 funkcjonowanie dziekanatu studiów; 

 funkcjonowanie administracji Uczelni; 

 infrastruktura sportowa Uczelni; 

 możliwość udziału w programach wymian międzynarodowych, praktykach, stażach; 

 infrastruktura dydaktyczna (np. sale wykładowe, ćwiczeniowe); 

 zasoby biblioteczne i czytelniane; 

 baza socjalna – stołówki, Internat; 

 różnorodność kół naukowych, organizacji studenckich itd.; 

 w przedziale od 52,70% – 63,51%: 

 wyposażenie w sprzęt komputerowy; 

 możliwość realnego wpływu studentów na sprawy bytowe i kulturalne poprzez  przedstawicieli 

samorządu studenckiego; 

 możliwość realnego wpływu studentów na dydaktykę i zarządzanie Uczelnią poprzez przedstawicieli 

samorządu studenckiego; 

 pomoc w planowaniu kariery i wejściu na rynek pracy. 
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Wykres 33. Ocena warunków kształcenia w WSOWL 
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Badani poproszeni byli również o określenie jakimi dodatkowymi formami wsparcia ze strony WSOWL 

byliby zainteresowani. Zdecydowanie najczęściej wskazywaną odpowiedzią była możliwość udziału  

w szkoleniach (ponad 64%), studiach podyplomowych (ponad 55%) oraz udział w konferencjach, 

seminariach (ponad 37%). 

Wykres 34. Zainteresowanie dodatkowymi formami wsparcia ze strony WSOWL. 
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9. WNIOSKI  

Badanie ankietowe analizujące LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW, zostało powtórnie 

przeprowadzone (zgodnie z założoną Metodologią) po upływie 3 lat od zakończenia studiów.  

Dane, na podstawie których opracowany został niniejszy Raport, pozyskano ze 74 kwestionariuszy,  

stanowiących 32,89% spośród wszystkich  wysłanych do Absolwentów WSOWL ankiet.  

W badaniu wzięli udział Absolwenci kierunków: Bezpieczeństwo Narodowe, Zarządzanie oraz Inżynieria 

Bezpieczeństwa, studiów pierwszego i drugiego stopnia.   

Badanie zarówno za pierwszym razem jak i po trzech latach po ukończeniu studiów, obejmowało  

tę samą grupę Absolwentów WSOWL, pomimo to za pierwszym razem w badaniu wzięli udział jedynie 

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (101 os.), zaś w powtórnym, oprócz Absolwentów 

kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, udział wzięli również Absolwenci Zarządzania oraz Inżynierii 

Bezpieczeństwa (łącznie 74 os.). 

W związku z powyższym, w przypadku odpowiedzi udzielonych przez Absolwentów kierunków 

Zarządzanie i Inżynieria Bezpieczeństwa, otrzymane informacje nie podlegały analizie porównawczej  

z wynikami uzyskanymi w pierwszym badaniu. Ponadto porównywanie danych dotyczących Absolwentów 

kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, również będzie trudne z powodu mniejszej ilości respondentów 

biorących udział w drugim badaniu w porównaniu z pierwszym. 

Wśród badanych osób największą liczbę respondentów, którzy wypełnili ankietę, stanowili Absolwenci  

kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (stanowili oni 82,43% badanych, tj. 61 ze 74 osób). Więcej 

wypełnionych kwestionariuszy pozyskano od kobiet (55,41%) niż od mężczyzn (44,59%). 

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

Absolwentów WSOWL. 

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

Ponad 27% (tj. 20 os.) zadeklarowało, że kontynuuje naukę po ukończeniu studiów. W pierwszym badaniu 

naukę kontynuowało blisko 43% badanych. Tak więc wskaźnik uległ, zmniejszeniu w porównaniu  

do poprzedniego o ponad 15%. Ponadto w pierwszym badaniu 65% Absolwentów, którzy deklarowali 

kontynuację nauki, jako miejsce zaznaczyli WSOWL, zaś obecnie z 20 osób kontynuujących naukę, jedynie 

dwie osoby zaznaczyły WSOWL. Zmiana ta zapewne wynika z czasu jaki upłynął od zakończenia studiów. 

Wszystkie osoby biorące udział w badaniu już pracują, a najczęstszą formą ich nauki są studia 

podyplomowe, które są często wymagane przez pracodawców i niezbędne w celu zdobycia 

lepszego/wyższego stanowiska pracy. 

Informację o prowadzeniu działalności gospodarczej spośród przebadanej grupy Absolwentów 

zaznaczyły jedynie cztery osoby (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 wszystkie osoby biorące w nim udział w chwili badania 

były aktywne zawodowo. Z czego 50% badanych pracowało już w trakcie studiów, ponad 25%, podjęło 

pracę w przedziale czasowym od 2 do 6 m-cy, natomiast ponad 9% zaznaczyło odpowiedz – krócej  

niż 1 miesiąc.  

Na tej podstawie można stwierdzić, że Absolwenci WSOWL nie mają większego problemu  

w znalezieniu pracy po studiach, jednak jedynie 22,97% badanych zaznaczyło, że wykonywana praca  

jest „zgodna z kierunkiem ukończonych studiów”, 25,68% Absolwentów oświadczyło, że ich obecna praca 
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jest „w niewielkim stopniu związana z kierunkiem ukończonych studiów”, natomiast 48,65% zaznaczyło 

odpowiedz -  „niezwiązana z kierunkiem ukończonych studiów”. Interpretacja  otrzymanych wyników może 

być różna, a fakt, że większość Absolwentów nie pracuje na stanowiskach zgodnych z kierunkiem 

ukończonych studiów, może świadczyć o dobrym przygotowaniu, elastyczności, posiadaniu umiejętności  

i kompetencji wymaganych przez pracodawców. 

W dalszej analizie dotyczącej zatrudnienia Absolwentów na otwartym rynku pracy, ponad 56% 

badanych oświadczyło, że ich miejscem wykonywania pracy jest sektor publiczny np. urzędy, instytucje.  

Ponad 83% respondentów zatrudnionych jest na stanowiskach samodzielnych/specjalistycznych   

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

przygotowaniu naszych Absolwentów. Ponad 8% Absolwentów zatrudnionych jest na stanowiskach 

kierowniczych/menadżerskich. Zdecydowana większość pracujących Absolwentów (ponad 77%) 

zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę. Można stwierdzić, iż jest to pozytywny trend, związany  

z rozwojem rynku pracy i wzrostem gospodarczym oraz wciąż spadającym bezrobociem. Dodatkowo ponad 

16% badanych zaznaczyło odpowiedz „stosunek służbowy”. 

Jeżeli chodzi o czynnik ekonomiczny, wśród badanych osób ponad 27% zadeklarowało osiąganie 

dochodu z tytułu zatrudnienia w wysokości do 3001 zł do 4000 zł brutto, ponad 19% oświadczyło, że ich 

dochód kształtuje się na poziomie od 2001 do 2500 zł. Dodatkowo ponad 20% zbadanych zadeklarowało 

dochód powyżej 5000 zł, co w kontekście relatywnie niewielkiego jeszcze doświadczenia zawodowego 

badanych – jest bardzo dobrym wynikiem. 

Ponad 93% respondentów deklaruje, iż jest zadowolona, bardzo zadowolona lub raczej zadowolona  

z obecnie wykonywanej pracy, jedynie 6,94% jest niezadowolona z wykonywanej pracy. 

Posiłkując się raportami zewnętrznym takimi jak: „Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze 

wyniki III edycji badań BKL z 2012 roku.” - przygotowany w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału 

Ludzkiego, realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet 

Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych), Warszawa 2013 oraz „Rynek pracy widziany 

oczami pracodawców.” – przygotowany na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych  

w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego - Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Warszawa 2015, można wywnioskować, że najbardziej cenionymi przez pracodawców 

kompetencjami i umiejętnościami, jakie powinien posiadać pracownik są: 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. 

Ponadto, jak wynika z badań, aby być konkurencyjnym na rynku pracy, w chwili ukończenia studiów 

Absolwent powinien posiadać doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe certyfikaty i uprawnienia,  

tj.: certyfikat BHP, prawo jazdy czy świadectwa czeladnicze.  

Informacją, na którą warto zwrócić szczególną uwagę jest to, że większość spośród badanych 

Absolwentów, tj. ponad 67%, podjęło pracę jeszcze przed rozpoczęciem studiów i w trakcie trwania 

studiów, co mogło mieć wpływ na wzrostu ich wiedzy i podwyższenia kompetencji, przez co stali się bardziej 

konkurencyjni na rynku pracy.  

Dodatkowo niezbędne jest, aby studenci podczas procesu kształcenia korzystali z dodatkowych form 

wsparcia, tj. staże, wolontariaty, kursy i szkolenia. Z badania wynika, że ponad połowa Absolwentów,  

tj. 54.05%, biorących udział w badaniu, uczestniczyła w takich dodatkowych formach aktywności. Można 

zatem przypuszczać – w kontekście przedstawionych wcześniej wniosków – iż wszelka aktywność 
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zawodowa na etapie studiów, przekłada się na większe powodzenie w uzyskaniu satysfakcjonującego 

zatrudnienia wkrótce po uzyskaniu dyplomu. 

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

w przeprowadzonym badaniu znalazły się również pytania dotyczące oceny własnych kompetencji, 

umiejętności uzyskanych podczas studiów oraz samooceny umiejętności związanych z poszukiwaniem 

pracy.  

Z badania wynika, że ponad 72% spośród badanych Absolwentów uważa, iż tak zwane „kompetencje 

miękkie” (m.in. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, umiejętność 

podejmowania decyzji, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność określania priorytetów, 

elastyczność i zdolność do adaptacji, otwartość na uczenie się i rozwój itp.) uzyskane podczas studiów  

są przez nich oceniane bardzo wysoko. 

Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu dobrze oceniała swoje kompetencje związane 

z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych. Szczególnie wysoko oceniono następujące umiejętności  

(w przedziale od 62,17% do 89,19%): umiejętność zastosowania metod poszukiwania pracy, umiejętność 

przygotowania dokumentów aplikacyjnych, umiejętność zaprezentowania się podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej oraz umiejętność określenia własnych słabych i mocnych stron. 

Z powyższych danych wynika, że większość badanych Absolwentów WSOWL nie miała problemów  

z wejściem na rynek pracy, badanie wskazuje, że niezwykle istotne w okresie realizacji studiów jest 

zachęcanie oraz wspieranie studentów do udziału w działaniach 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.).  

Kolejna grupa pytań jaka została skierowana do Absolwentów dotyczyła motywów wyboru Uczelni, 

oceny programów kształcenia oraz warunków kształcenia. 

Pierwsze, z tej grupy pytań dotyczyło motywów wyboru Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki przez Absolwentów. Wśród najczęściej wskazywanych motywów 

znalazły się następujące odpowiedzi: oferowane kierunki studiów, zgodność z zainteresowaniami, prestiż 

Uczelni. 

W kolejnym pytaniu Ankietowani zostali poproszeni o ocenę poszczególnych elementów określających 

program kształcenia. Najwyższe oceny otrzymały następujące elementy: kształtowanie postaw 

obywatelskich, poziom nauczania, rzetelność egzaminowania, udział przedmiotów kierunkowych, jakość 

materiałów dydaktycznych polecanych przez wykładowców, dostępność kadry nauczającej, udział ćwiczeń, 

konwersatoriów i innych form aktywnych w programie studiów, różnorodność oferty dydaktycznej, opieka 

naukowa kadry. 

Ostatnie pytanie dotyczyło poszczególnych elementów określających warunki kształcenia w WSOWL. 

Najwyżej zostały ocenione takie elementy jak: funkcjonowanie dziekanatu studiów, funkcjonowanie 

administracji Uczelni, infrastruktura sportowa Uczelni, możliwość udziału w programach wymian 

międzynarodowych, praktykach, stażach, infrastruktura dydaktyczna (np. sale wykładowe, ćwiczeniowe), 

zasoby biblioteczne i czytelniane oraz baza socjalna – stołówki, Internat. 

Pomimo bardzo dobrej oceny zarówno elementów określających program kształcenia, jak i warunki 

kształcenia, ważne jest, aby realizowane programy nauczania w jak największym stopniu pokrywały  

się z potrzebami pracodawców i dzięki temu lepiej przygotowywały Absolwentów do podjęcia zatrudnienia 

w branżach związanych z ich kilkuletnią edukacją. Stałe monitorowanie potrzeb i dynamicznie 
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zmieniających się trendów na współczesnym rynku pracy oraz stałe aktualizowanie oferty edukacyjnej, 

może zaowocować zwiększeniem konkurencyjności AWL na tle innych uczelni.  

Kolejny element przeprowadzonych badań, dotyczący niskiego poziomu Absolwentów (4 osób spośród 

74 respondentów), którzy zdecydowali się podjąć samozatrudnienie, nasuwa wniosek o konieczności 

zachęcania i zwiększenia wsparcia studentów przez Uczelnię w rozwijaniu przedsiębiorczości poprzez 

szkolenia, prowadzone przez praktyków w dziedzinie samozatrudnienia.  

Na podstawie informacji uzyskanych w powyższym badaniu, można wypracować poniższe 

Rekomendacje. 

 

10. REKOMENDACJE 

Jednym z głównych celów WSOWL obecnie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki, jest ciągłe utrzymywanie i doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich jego poziomach.  

W tym celu AWL realizuje Politykę jakości kształcenia.  

 Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badania, można wypracować następujące  

Rekomendacje. 

Rekomendacje: 

 

 ciągła aktualizacja programów studiów, mająca na celu lepsze ich dopasowanie do wymogów  

i oczekiwań rynku pracy, tak aby w jak największym stopniu pokrywały się z potrzebami 

pracodawców i dzięki temu lepiej przygotowywały Absolwentów do podjęcia zatrudnienia  

w branżach związanych z ich kilkuletnią edukacją; 

 rozszerzenie oferty studiów podyplomowych wychodzących naprzeciw zmieniającym się potrzebom 

rynku pracy,  w celu ich uatrakcyjnienia dla potencjalnych osób zainteresowanych podwyższaniem 

swoich kompetencji, przyczyniającej się do pozostawania absolwentów w kontakcie z Uczelnią; 

 zwiększenie nacisku na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów oraz lepsze 

przygotowanie ich do podejmowania aktywności związanych z samozatrudnieniem poprzez 

szkolenia oraz warsztaty prowadzone przez  ekspertów z tej dziedziny;   

 rozszerzenie i dopasowanie sposobów prowadzenia zajęć (tj. prowadzenie ćwiczeń w formie 

warsztatów, projektów, uczenie studentów rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia); 

 umożliwianie i ułatwianie studentom udziału w dodatkowych formach wsparcia tj. praktyki, staże, 

program wymian międzynarodowych, wolontariat, aktywność społeczna, udział w warsztatach dot. 

poruszania się po rynku pracy, spotkania z pracodawcami itp., mających na celu lepsze 

przygotowanie do wejścia na rynek pracy; 

 wzmacnianie wśród studentów kompetencji miękkich, poprzez organizowanie szkoleń  

i kursów; 

 kształtowanie dobrego wizerunku Uczelni poprzez wychodzenie naprzeciw potrzebom studentów 

oraz budowanie pozytywnych relacji skutkujących dalszą, długotrwałą współpracą pomiędzy 

studentami a Uczelnią. 
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Niniejszy Raport został zweryfikowany i oceniony przez Pana płk. dr. Lesława WEŁYCZKO – 

Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji, Pana ppłk. dr. Józefa 

LEDZIANOWSKIEGO – Dziekana Wydziału Zarządzania i Pana mjr. dr. Pawła WASILEWSKIEGO – 

Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Pana ppłk. dr. Zbigniewa 

GROBELNEGO  – p.o. Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie i Pani dr Agaty MAŁECKIEJ -  

Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji. 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. 

 

Podczas  opracowywania 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 wynikać ze spotkań ze środowiskami pracodawców 

oraz badaniem rynku pracy. 

Treści przedmiotowe, które należy eksponować w programach studiów - oprócz tych, których zadaniem 

jest przygotowanie najwyższej klasy profesjonalistów do zawodu - powinny w jak największej mierze 

dotyczyć również kompetencji miękkich. Bowiem to one mają bezpośredni wpływ na socjalizację przyszłego 

pracownika ze społecznością danej organizacji (zakładu, firmy itp.), sposobu adaptacji pracownika do danej 

społeczności czy po prostu efektywnej komunikacji społecznej (interpersonalnej). Do tych kompetencji 

głównie należą: samodzielność w wykonywaniu obowiązków służbowych, umiejętność zarządzania własnym 

czasem, umiejętność podejmowania inicjatyw i podejmowania trafnych decyzji, odpowiedzialność, 

dyscyplina pracy, uczciwość, komunikatywność, kultura osobista czy dbanie o wizerunek osobisty  

i wizerunek danej organizacji (społeczności organizacyjnej). Nie mniej ważnymi cechami osobowo-

zawodowymi dobrego pracownika są również: dyspozycyjność, kreatywność i innowacyjność, utożsamianie 

się z własną organizacją (zakładem, firmą) ale również silna motywacja do zawodu i nieustannego 

samodoskonalenia się i rozwoju osobowo-zawodowego. 

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

dodatkowe formy wsparcia procesu nabywania umiejętności zawodowych. Są to: uczestnictwo studentów 

w różnych formach wspierających ścieżkę edukacyjno-zawodową, tj. szkolenia zawodowe, które dają 

konkretne uprawnienia i certyfikaty, staże, wolontariaty, udział w warsztatach dotyczących mobilności 

absolwenta na rynku pracy, ale również i spotkania z pracodawcami itp.  

Ponadto w procesie kształcenia należy uczyć studentów znajomości procedur związanych  

z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika to z opinii absolwentów o ich nie  

w pełni wystarczającym przygotowaniu w tym zakresie. Potrzebę takich działań potwierdzają również opinie 

absolwentów dotyczące oceny swoich kompetencji twardych, które mają zauważalnie niższe oceny, niż ich 

kompetencje miękkie.  
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Rekomendacje otrzymane od Pana ppłk. dr. Józefa LEDZIANOWSKIEGO – Dziekana Wydziału Zarządzania. 

Przedstawienie wiążących rekomendacji wynikających z przedmiotowego raportu jest ograniczone  

z uwagi na niewielką stopę zwrotu ankiet wśród absolwentów kierunku Zarządzanie i brakiem danych  

do porównania. Niemniej jednak obraz jaki wyłania się z przeprowadzonego badania jest w miarę 

pozytywny. Wszyscy absolwenci (respondenci) obecnie mają pracę lub prowadzą działalność gospodarczą,  

z czego połowa znajduje zatrudnienie jeszcze w trakcie studiów. Dodatkowo w miarę wysoko oceniają 

swoje kompetencje, szczególnie te miękkie. Ponadto oferowane kierunki studiów są przez studentów 

oceniane jako atrakcyjne, zgodne z ich zainteresowaniami, gdyż tym głównie się kierowali wybierając 

studia.  

    W ramach zapewnienia należytej jakości kształcenia realizowanego na Wydziale Zarządzania 

rekomenduje się stałe monitorowanie jego poziomu, szczególnie zwracając uwagę na aspekty wskazane 

przez respondentów jako mogące wymagać dalszego doskonalenia, tj. dostosowanie programu kształcenia 

do potrzeb rynku pracy, zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia kierunku studiów oraz udziału języków 

obcych w programach kształcenia, a także rozbudowanie oferty praktyk zawodowych. W trakcie studiów 

warto także położyć większy nacisk na podnoszenie wśród studentów poziomu znajomości języków obcych 

oraz znajomości narzędzi informatycznych. 

           Mimo, iż absolwenci nie wskazują na jakieś zasadnicze trudności związane z poszukiwaniem pracy  

i na ogół swoje kompetencje w tym zakresie oceniają co najmniej dobrze, należy w dalszym ciągu udzielać 

studentom wsparcia, tak aby przygotować ich do wejścia na rynek pracy. Rekomenduje się zatem, aby  

w dalszym ciągu organizować dla studentów dodatkowe formy aktywności, tj. staże, wolontariaty, praktyki 

zawodowe, kursy i targi pracy i zachęcać wszystkich studentów do udziału w takich przedsięwzięciach. 

Istotne jest także to, aby wspierać studentów w rozwoju przedsiębiorczości, gdyż są oni zainteresowani 

podjęciem w przyszłości działalności gospodarczej jako sposobu na uzyskanie wyższych dochodów i stanie 

się niezależnym. Tymczasem znajomość procedur związanych z założeniem działalności gospodarczej była 

oceniona przez absolwentów jako jedna z najniższych. 

          Rekomenduje się także, aby w trakcie studiów duży nacisk kłaść na rozwój umiejętności, które  

są najbardziej cenione wśród pracodawców, a zostały wskazane we wnioskach do niniejszego raportu. 

 

Rekomendacje otrzymane od Pana mjr. dr. Pawła WASILEWSKIEGO – Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości 

Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Absolwenci Wydziału Zarządzania AWL, jak wynika z przeprowadzonej ankiety dysponują dość dobrym 

przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej. Niestety tylko niewielka ich część decyduje się na podjęcie 

próby prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Może to świadczyć o poczuciu zbyt niskich 

kompetencji w arkanach przedsiębiorczości, co jest niepokojące mając na uwadze kierunek studiów, jaki 

ukończyli. W tym miejscu należałoby się zastanowić nad zwiększeniem zasobów merytorycznych 

dotyczących tej sfery. Spowoduje to zdecydowane zwiększenie zarówno atrakcyjności oferowanych przez 

nas specjalizacji jak i potrzeby pozyskania naszych absolwentów przez rynek pracy.  

Mając na uwadze kompetencje absolwentów na rynku pracy, należy również zwiększyć ich zasoby, 

kładąc większy nacisk na kształtowanie umiejętności psychospołecznych zaliczanych do kompetencji 

kluczowych. Kompetencje te pracodawcy uważają za bardzo ważny atrybut wśród swoich pracowników. 
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Podkreślmy, że kompetencje kluczowe oraz kształtowanie właściwych postaw są jednym z podstawowych 

elementów decydujących o powodzeniu bądź też porażce na rynku pracy. Umiejętności te mają charakter 

ponadprzedmiotowy oraz uniwersalny, kluczowy nie tylko w funkcjonowaniu na rynku gospodarczym,  

ale także w społeczeństwie i życiu osobistym. Są one uznawane obecnie za umiejętności niezbędne  

i dlatego ich rozwijanie musi następować wraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz stanowić 

ogólny cel edukacji na każdym etapie kształcenia. 

Niepokojącym faktem jest bardzo mała liczba osób decydujących się na kontynuację studiów  

na II poziomie w naszej Uczelni. Należało by się w tym miejscu wnikliwie przyjrzeć ofercie jaką posiadamy 

dla studentów II stopnia pod kątem atrakcyjności oraz przydatności na rynku pracy. Korelacja potrzeb rynku 

pracy z planem studiów jest niezwykle ważnym obszarem w przygotowaniu absolwenta do wejście w rynek 

pracy. Bieżąca analiza nastawiona na rzetelną ewaluację zarówno samych przedmiotów, jak też ich treści 

powinna być stałym elementem procesu edukacji.  

 

Rekomendacje otrzymane od Pana ppłk. dr. Zbigniewa GROBELNEGO  – p.o. Dziekana Wydziału Nauk  

o Bezpieczeństwie oraz Pani dr Agaty MAŁECKIEJ -  Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia  

i Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 dopasowanie oferty studiów podyplomowych do potrzeb rynku pracy w celu ich uatrakcyjnienia  

dla potencjalnych osób zainteresowanych podwyższaniem swoich kompetencji w dalszym kontakcie 

z Uczelnią (większość respondentów wskazało, że wykonywana praca jest niezwiązana  

z ukończonym kierunkiem studiów); 

 organizowanie większej liczby spotkań z pracodawcami, przybliżających studentom ich oczekiwania 

i prezentujących zmieniające się wymogi rynku pracy; 

 konieczność dalszego monitorowania absolwentów AWL z rozszerzeniem o badanie przyczyn 

wykonywania pracy niezwiązanej z kierunkiem studiów; 

 organizacja większej liczby praktyk i staży, które dają możliwość zdobywania doświadczenia 

zawodowego już podczas studiów; 

 prowadzenie aktywnych działań zachęcających do zakładania własnej działalności gospodarczej  

z naciskiem na znajomość procedur związanych z założeniem działalności gospodarczej; 

 zachęcanie i mobilizowanie studentów do aktywności na Uczelni poprzez podejmowanie działań  

w sekcjach i kołach naukowych, biorąc pod uwagę fakt, że dodatkowa aktywność sprzyja lepszemu 

radzeniu sobie na rynku pracy; 

 dalszy rozwój "kompetencji miękkich"; 

 wzmacnianie umiejętności językowych i znajomości narzędzi informatycznych, jako kluczowych 

kompetencji na współczesnym rynku pracy. 

Rekomenduję, aby z Raportem zapoznać cały stan osobowy (wykładowców) AWL. 

 

 

 


