7
1
0
2
WYNIKI BADANIA
LOSÓW ABSOLWENTÓW
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W KRAKOWIE
dr Urban Pauli

dr Urban Pauli

WYNIKI BADANIA
LOSÓW ABSOLWENTÓW
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W KRAKOWIE

Część I
Wyniki badania bezpośrednio
po zakończeniu studiów

INFORMACJE O RAPORCIE
Raport składa się z dwóch części. W pierwszej
przedstawione zostały opinie absolwentów
zebrane bezpośrednio po zakończeniu przez
nich studiów, w drugiej zaprezentowano
informacje pozyskane po upływie 12-18
miesięcy od momentu zakończenia
kształcenia – informacje te dotyczą
zatem absolwentów, którzy posiadają
doświadczenie na rynku pracy.
Dane dotyczące opinii bezpośrednio po
ukończeniu studiów, pozyskane zostały
od 361 absolwentów, którzy ukończyli
studia pierwszego lub drugiego stopnia
w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym
w okresie od stycznia 2015 roku do czerwca
2017. W grupie respondentów 82,5%
stanowili absolwenci studiów stacjonarnych.
Najliczniej reprezentowany był Wydział
Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
39% badanych, następnie Wydział
Finansów 27%, Wydział Zarządzania 24%,
oraz Wydział Towaroznawstwa 9%. Osoby
biorące udział w badaniu reprezentowały
19 kierunków studiów, wśród których
dominowali absolwenci „Finansów
i rachunkowości” (23%), „Ekonomii”
(16%), ”Rachunkowości i controllingu”
(8%), „Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych” (8%) „Zarządzania”
(7%), „Gospodarki i administracji
publicznej” (7%) oraz „Towaroznawstwa”
(7%). Udział absolwentów pozostałych
kierunków nie przekraczał poziomu
pięciu procent.
Druga część raportu przedstawia
informacje zebrane od 214
absolwentów zarówno pierwszego,
jak i drugiego stopnia, którzy ukończyli
studia w okresie od stycznia 2015
roku do czerwca 2017. W grupie
respondentów 91,6% stanowili
absolwenci studiów stacjonarnych.
Najliczniej reprezentowany był
Wydział Ekonomii i Stosunków
Międzynarodowych 40% badanych,
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następnie Wydział Zarządzania 27%, Wydział
Finansów 22%, oraz Wydział Towaroznawstwa 11%.
Osoby biorące udział w badaniu reprezentowały
18 kierunków studiów, wśród których dominowali
studenci „Finansów i rachunkowości” (17%), „Ekonomii”
(16%), „Zarządzania” (11%), „Towaroznawstwa” (10%),
„Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych”
(9%), „Informatyki i ekonometrii” (6%), „Gospodarki
i administracji publicznej” (6%), „Gospodarki
przestrzennej” (5%). Udział absolwentów pozostałych
kierunków nie przekraczał poziomu pięciu procent.
Informacje pozyskane z pierwszych ankiet (realizowanych
bezpośrednio po zakończeniu studiów) zestawione
zostały z danymi wykorzystanymi do opracowania
„Raportu z badania losów absolwentów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach
2013-2015”. Dzięki temu możliwe było wskazanie na
występujące podobieństwa i różnice dotyczące opinii,
a także oczekiwań absolwentów.
Wykres 1.
Przyczyny wyboru Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie (dane w %)

Jaka była główna przyczyna wyboru Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie jako miejsca studiowania
chęć studiowania
w Krakowie

55

renoma Uczelni

49

tylko tu był kierunek mnie
interesujący
był najbliższy mojego
miejsca zamieszkania
wpływ przyjaciół

53

33

34
13 14
10 9

3 7

inne, proszę wpisać
w kolejnym pytaniu

4 7

możliwość realizacji
części studiów w języku
angielskim lub za granicą

4 6

nie było innej możliwości

Po prezentacji wyników w każdej części znajduje się
podsumowanie głównych wniosków, a kluczowe
informacje zestawione zostały również w zakończeniu.

48

wpływ rodziny

tradycje rodzinne

Prezentowane w raporcie dane liczbowe każdorazowo
wskazują na udział procentowy poszczególnych
odpowiedzi. W sytuacji gdy absolwenci mogli wskazać
więcej niż jedną odpowiedź, odpowiednia adnotacja
znajduje się pod tabelą przedstawiającą wyniki.

5 5

Odpowiedzi
w 2015

Odpowiedzi
w 2017

1 1

Źródło: dane ankietowe. W pytaniu tym, respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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POWODY PODJĘCIA
STUDIÓW NA
UNIWERSYTECIE
EKONOMICZNYM
W KRAKOWIE.
Głównym powodem podjęcia studiów
w UEK była dla absolwentów chęć
studiowania w Krakowie – takiej
odpowiedzi udzieliło 53% badanych. Na
drugim miejscu, jako powód wskazano
renomę Uczelni – 48% osób wybrało
UEK ze względu na wysokie notowania
w rankingach, osiągnięcia kadry
naukowej oraz opinię w środowisku.
Co trzeci badany wskazał, że jedynie
w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie był interesujący go kierunek
studiów.
Struktura odpowiedzi udzielonych na
pytanie dotyczące powodów podjęcia
studiów, jest niemal identyczna jak
w poprzednim badaniu (zob. Tabela 1).

Istotny może się wydawać jednak
fakt, że wzrósł udział absolwentów
wskazujących na podjęcie studiów
w UEK ze względu na możliwość
realizacji części studiów w języku
angielskim lub zagranicą (z 4% do
6%). Oferowanie tego typu zajęć może
zatem stanowić istotny argument dla
przyszłych kandydatów.

Wykres 2.
Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów (dane w %)

Co wpłynęło na wybór przez Pana/Panią kierunku
studiów (pierwszego, bezpośrednio po szkole)

Wśród innych odpowiedzi udzielonych
przez respondentów pojawiała
się unikalna oferta programowa
Uczelni, która pozwala kształcić się na
wybranych kierunkach. Dodatkowo
absolwenci wskazywali na dobrą
opinię uczelni wśród pracodawców
oraz możliwość znalezienia pracy po
studiach.
Analizując motywy wyboru kierunku
studiów, można uznać, że zdecydowana
większość absolwentów wybiera drogę
dalszego kształcenia na podstawie
własnych racjonalnych przemyśleń.
Najczęściej wymienianym powodem
wyboru kierunku studiów była
zgodność z indywidualnymi zainteresowaniami (53%),
a jako kolejne wymieniano perspektywę znalezienia
pracy (43%) lub dobrej pracy (33%) oraz rodzaj możliwej
kariery (39%) (zob. Tabela 2). Można więc uznać, że
absolwenci wybierając kierunek studiów w naszej Uczelni
w pierwszej kolejności brali pod uwagę fakt, czy studia
będą zgodne z tymi obszarami wiedzy, które wydają
im się najbardziej interesujące, a następnie analizowali
szanse na znalezienie zatrudnienia i budowanie własnej
ścieżki rozwoju zawodowego.

zainteresowanie

54

53

perspektywa znalezienia
pracy

49

43

perspektywy dobrej pracy

52

33

rodzaj możliwej kariery

35

14 17

przypadek
reklama Uczelni –
informacja uzyskana
w trakcie „Dni otwartych”
oczekiwania rodziców –
tradycja w rodzinie

6 5
3 5

moda – wielu znajomych
dokonało takiego wyboru

3 2

rada uzyskana od
specjalisty-konsultanta
orientacji zawodowej

2 2

inne, proszę wpisać
w kolejnym pytaniu

2 2

sugestia nauczycieli
w szkole

39

Odpowiedzi
w 2015

Odpowiedzi
w 2017

1 0

Źródło: dane ankietowe. W pytaniu tym, respondenci
mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Interesujący jest fakt, że znacząco zmalał odsetek
absolwentów, którzy dokonali wyboru kierunku
studiów, kierując się perspektywą znalezienia pracy
lub znalezienia dobrej pracy. W przypadku drugiego
z czynników, spadek ten wynosi aż 19%. Kluczowym
argumentem za podjęciem decyzji dotyczącej kierunku
pozostają zainteresowania i można sądzić, że absolwenci
w mniejszym stopniu obawiają się trudności w podjęciu
zatrudnienia po studiach.
76% absolwentów deklaruje, że przed podjęciem
kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
miało wyobrażenie na temat tego, jakie możliwości
daje ukończenie studiów. Niemniej jednak, zadaniem
aż 65% tych respondentów wyobrażenia te uległy
zmianie w trakcie studiów. Informacje te można zestawić
z tymi, wskazującymi, że jedynie 5% absolwentów
dokonało wyboru kierunku studiów na podstawie
informacji pozyskany w trakcie „Dni Otwartych”
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Jakie znaczenie mają
poszczególne wartości
związane z pracą*
Interesująca praca

Dobre warunki pracy

Możliwość rozwoju

Pewność zatrudnienia

Wysokie zarobki

Dobre stosunki międzyludzkie
Łatwość godzenia pracy
z życiem osobistym
Dogodny czas pracy

Możliwość awansu

Samodzielność w pracy

Prestiż społeczny

Rok

Bardzo
małe

Małe

Średnie

Duże

Bardzo
duże
53

2017

0

0

5

41

2015

1

1

6

49

41

2017

0

0

7

55

38

2015

0

0

6

53

39

2017

0

1

9

36

54

2015

0

2

10

44

43

2017

0

1

9

34

55

2015

1

2

8

28

59

2017

0

1

11

52

36

2015

0

1

16

52

30

2017

1

1

11

40

46

2015

0

3

10

43

42

2017

1

3

12

35

50

2015

0

4

14

33

47

2017

0

2

20

43

35

2015

0

2

21

43

33

2017

0

4

19

43

34

2015

1

2

20

48

27

2017

1

4

32

41

22

2015

1

4

37

40

16

2017

2

11

41

32

13

2015

3

14

38

31
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organizowanych w Uczelni. Pomocne
może być zatem wprowadzenie
dodatkowych form komunikowania
oferty kształcenia w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie zwłaszcza
osobom planującym podjęcie studiów
bezpośrednio po szkole średniej.
Mogłoby to pozwolić potencjalnym
kandydatom na dokonanie lepszych
wyborów w zakresie kierunku
i specjalności.

OCZEKIWANIA ZWIĄZANE
Z UKOŃCZENIEM
STUDIÓW
Głównym oczekiwaniem absolwentów
po ukończeniu studiów jest uzyskanie
zatrudnienia oferującego godziwe
wynagrodzenie (75% badanych –
77% w 2015). Na drugim miejscu
wymieniane było realizowanie celów
życiowych i zawodowych (71% – taki
sam udział w 2015), a na trzecim
znalezienie pracy bez trudności (68% –
65% w 2015). Kolejność oczekiwań formułowanych przez
absolwentów pozostała zatem taka sama, nieznacznie
zmieniły się jednak ich udziały.

Tabela 3.
Znaczenie wartości związanych z pracą

Największe znaczenie dla absolwentów ma znalezienie
zatrudnienia w takiej organizacji, która oferuje
interesującą pracę. Aż 94% respondentów deklaruje,
że ma to dla nich duże lub bardzo duże znaczenie.
Na drugim miejscu wskazano dobre warunki pracy
(93% odpowiedzi duże i bardzo duże), na trzecim zaś
możliwość rozwoju (90% odpowiedzi duże i bardzo
duże). Najmniejsze znaczenie absolwenci przywiązują
do prestiżu społecznego (45%) i jest to jedyne kryterium,
w którym odpowiedzi wskazujące na duże i bardzo duże
znaczenie nie przekroczyły 50%.

Źródło: dane ankietowe

Wykres 4.
Poziom spełnienia oczekiwań związanych z kształceniem (dane w %)

W jakim stopniu program studiów spełnił Pana/i oczekiwania

2%

11%

Nie spełnił

Nie spełnił

11%

1%

Braki

Braki

1%

1%
Przewyższył je
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Wyniki

Wyniki

2015

2017

16%

13,5%

72,5%

Spełnił je całkowicie

Spełnił je częściowo

Źródło: dane ankietowe

Przewyższył je

Spełnił je całkowicie

71%
Spełnił je częściowo

Analiza danych pozyskanych z badań przeprowadzonych
w 2015 roku oraz obecnych pozwala stwierdzić, że
w każdym z obszarów nastąpił wzrost oczekiwań
absolwentów. W każdym przypadku udział odpowiedzi
wskazujących na dużą oraz bardzo dużą wagę jest
wyższy niż w poprzedniej edycji badań.
Wyniki takie pozwalają sądzić, że znaczna grupa
potencjalnych studentów (zwłaszcza zainteresowanych
studiami II stopnia) poszukiwać będzie możliwości
podjęcia studiów w Uczelni, która dzięki swojej
renomie, a także ofercie (dydaktycznej, dotyczącej
możliwości kształcenia w języku obcym, wyjazdów
zagranicznych i innych) zwiększy ich szanse na
znalezienie pracodawcy oferującego ponadprzeciętne
warunki pracy.

OCENA KSZTAŁCENIA NA
UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM
W KRAKOWIE
Odpowiedzi udzielone przez absolwentów pozwalają
stwierdzić, że pozytywnie oceniają oni program
studiów na kierunku, który ukończyli. 17% badanych
uważa, że realizowane w ramach kształcenia
zagadnienia spełniły całkowicie ich oczekiwania
lub nawet je przewyższyły. 71%
absolwentów jest zdania, że program
studiów częściowo odpowiadał ich
oczekiwaniom. Uzyskane w tej edycji
badań wyniki są nieznacznie wyższe
niż poprzednio.
Według pozyskanych informacji 64%
absolwentów zdecydowałoby się
na ten sam kierunek studiów – na
pytanie czy gdyby mieli możliwość
ponownego wyboru, czy też wybraliby
ten sam kierunek studiów, udzielili oni
odpowiedzi zdecydowanie tak lub raczej
tak. 10% zakłada, że zdecydowanie
wybrałoby inny kierunek, a 18%, że
raczej dokonałoby zmiany.
Wyniki badań pokazują, że absolwenci
w większym stopniu (niż w poprzednich
badaniach) są zadowoleni z kierunku
studiów jaki wybrali. Udział osób,
deklarujących, podjęcie tej samej decyzji
jest o 11% wyższy niż w poprzednich
badaniach. Dodatkowo zmniejszył się
udział osób, które dokonałyby zmiany
(z 34% w 2015 do 28% w 2017), oraz tych,
które nie są w stanie udzielić odpowiedzi
na to pytanie.

Wykres 5.
Deklaracje dotyczące chęci
ponownegowyboru kierunku studiów

Czy ponownie wybrałby/aby Pan/Pani ten sam
kierunek studiów?
2%

Zdecydowanie tak

Braki

11%

16%
Wyniki

Nie wiem

8%

2015
26%

37%

Zdecydowanie nie

8%

Nie wiem

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie nie

16%

Zdecydowanie tak

10%
Wyniki
Raczej nie

18%

2017
48%

Braki
Źródło: dane ankietowe

0%

Raczej tak
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Można zatem uznać, że obecnie oferta uczelni
w większym stopniu odpowiada oczekiwaniom
studentów – większa ich część deklaruje zaspokojenie
własnych oczekiwań związanych z programem
nauczania oraz chęć ponownego wybrania tego
samego kierunku kształcenia. Potwierdzeniem tego
wniosku może być również fakt, że zdecydowanie
mniej absolwentów uczestniczyło w trakcie studiów
w dodatkowych kursach i szkoleniach. Udział tej
grupy w obecnych badaniach wynosi 52% wobec 65%
w badaniach z 2015 roku.
Podstawowym obszarem doskonalenia były języki
obce (33%), a następnie kursy i szkolenia rozwijające
kompetencje społeczne (27%), kompetencje
specjalistyczne (22%) oraz umiejętności komputerowe
(20%). Głównym powodem podejmowania
dodatkowych aktywności edukacyjnych była chęć
rozwoju kompetencji, które są wymagane przez
pracodawcę a nie są przedmiotem kształcenia w UEK
(14%), a na drugim miejscu chęć poszerzenia wiedzy
i umiejętności, które nie zostały wystarczająco
rozwinięte w trakcie studiów (12%). W pierwszym
przypadku nastąpił wzrost o 3%
a w drugim spadek o 5%. Można zatem
uznać, że większa grupa studentów
uważa, że w Uczelni może rozwijać
na odpowiednim poziomie kluczowe,
wymagane przez pracodawców
kompetencje, pojawiają się jednak
nowe wymagania, które nie są
uwzględniane w planie nauczania.
Tabela 6.
Powody podejmowania dodatkowego kształcenia
Jakie są powody uczestniczenia przez Pana/Panią
w dodatkowych kursach i szkoleniach

2015

2017

Chęć zwiększenia swoich szans na rynku pracy
poprzez poszerzenie posiadanych kompetencji

21%

11%

Chęć poszerzenia wiedzy i umiejętności, których
moim zdaniem nie rozwinąłem wystarczająco
w trakcie studiów w UEK

17%

12%

Chęć rozwoju kompetencji, które są wymagane przez
pracodawcę a nie są przedmiotem kształcenia w UEK

11%

14%

Zainteresowanie tematyką kursu i szkoleni

7%

8%

Konieczność pozyskania odpowiednich certyfikatów,
uprawnień, ze względu na planowana pracę
zawodową

5%

4%

Pojawiła się możliwość uczestniczenia w nich na
preferencyjnych warunkach finansowych
(lub bezpłatnie)

3%

2%

Źródło: dane ankietowe
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Takie zmiany mogą potwierdzać,
że studenci w większym stopniu
niż poprzednio analizują trendy
na rynku pracy oraz oczekiwania
pracodawców i podejmują aktywności
ukierunkowane na dopasowanie się do
tych wymagań.
Wyniki pokazują również, że istotnie
zmniejszyła się grupa osób, podejmujących
dodatkowe aktywności w celu zwiększenia
swoich szans na rynku pracy (z 21%
w 2015 roku do 11% w 2017). Może to
potwierdzać, że absolwenci nie mają
obaw związanych z pracą i większa ich
część jest przeświadczona o tym, że
kończąc studia znajdzie pracę.

Wykres 7.
Samoocena kompetencji (dane w %)

OCENA POZIOMU
PRZYGOTOWANIA
ABSOLWENTÓW DO
PRACY ZAWODOWEJ

Wiedza i umiejętności *
Wiedza specjalistyczna

Znajomość pierwszego
języka obcego

W związku z ukończeniem studiów
i wejściem na rynek pracy, absolwenci
poproszeni zostali w ankiecie
o dokonanie samooceny kluczowych
kompetencji, które są pożądane
przez pracodawców. Najwyżej ocenili
oni swoje umiejętności w zakresie
współpracy zespołowej, oraz
podejmowania decyzji – odpowiednio
76,7% i 72,8% badanych ocenia je na
poziomie bardzo dobrym lub dobrym.
Na trzecim miejscu ocenione zostały
umiejętności komputerowe ogólne,
choć udział ocen doby i bardzo dobry
jest o 5% niższy niż w poprzednich
badaniach.

Znajomość drugiego
języka obcego
Umiejętności komputerowe –
MSOffice
Umiejętności komputerowe –
specjalistyczne

Umiejętności komunikowania się

Umiejętności związane ze
współpracą
Umiejętności podejmowania
decyzji
Umiejętności związane
z efektywnością działania

Uwagę należy zwrócić również na fakt,
Źródło: dane ankietowe
że udział absolwentów, oceniających
dobrze lub bardzo dobrze swoją
wiedzę specjalistyczną wzrósł o 4%,
a tych oceniających ją źle lub bardzo źle zmalał o 6%.
Może to potwierdzać lepsze dopasowanie oferty
dydaktycznej do potrzeb i oczekiwań pracodawców.
Odwrotna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do
znajomości języków obcych. Zarówno w zakresie
znajomości pierwszego, jak i drugiego języka,
zmniejszył się udział tych osób, które oceniają swoje
kompetencje w tym zakresie jako dobre i bardzo
dobre wzrósł natomiast tych oceniających je źle
lub bardzo źle. W sytuacji, gdy program kształcenia
języków obcych w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie, nie uległ zmianie, źródeł tej zmiany należy
Wykres 8.
Ocena stopnia przygotowania do pracy zawodowej

Raczej tak

bardzo
niska

niska

średnia

dobra

bardzo
dobra

2017

4,4

6,1

32,7

45,2

11,4

2015

3,9

12,9

28,7

42,7

9,6

2017

2,8

6,1

23,3

34,6

33,0

2015

1,7

3,4

24,2

37,1

31,5

2017

17,2

27,7

31,0

15,5

8,3

2015

13,5

27,5

29,2

19,1

8,4

2017

1,9

6,6

19,7

36,8

34,6

2015

1,1

4,5

14,6

41,0

36,5

2017

12,7

17,2

28,3

31,9

9,7

2015

14,0

14,0

30,9

28,7

10,1

2017

1,9

6,4

27,7

42,4

21,3

2015

0,6

5,6

25,8

43,8

21,3

2017

2,5

6,1

14,4

47,1

29,6

2015

1,1

3,9

16,3

43,3

33,1

2017

2,8

6,9

17,2

47,9

24,9

2015

2,2

3,9

24,2

49,4

18,0

2017

1,9

7,2

20,8

45,7

24,1

2015

2,8

4,5

21,9

42,7

25,8

W skład poszczególnych grup kompetencji wchodziły
następujące umiejętności:
• Umiejętności związane z komunikowaniem się
- autoprezentacja, umiejętności prezentacyjne,
argumentowanie i perswazja, aktywne słuchanie,
przekazywanie informacjiUmiejętności związane ze
współpracą – współpraca w zespole, koordynowanie
zadań, radzenie sobie z konfliktami, organizacja pracy,
angażowanie i motywowanie innych
• Umiejętności związane ze współpracą - współpraca w
zespole, koordynowanie zadań, radzenie sobie z konfliktami,
organizacja pracy, angażowanie i motywowanie innych
• Umiejętności związane z podejmowaniem decyzji analityczne i strategiczne myślenie, umiejętność pracy
pod presja czasu, myślenie kompleksowe, przejmowanie
odpowiedzialności
• Umiejętności związane z efektywnością działania ukierunkowanie na cel, radzenie sobie w trudnych
sytuacjach, organizacja pracy własnej, dążenie do własnego
rozwoju

Czy studia dobrze przygotowały Pana/ią do podjęcia
pracy zawodowej?
Zdecydowanie tak

Edycja
badań

Źródło: dane ankietowe

Odpowiedzi
w 2015

Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie wiem, trudno
powiedzieć

Odpowiedzi
w 2017

Braki
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upatrywać w rosnących wymaganiach
pracodawców. Może to być również
powodem korzystania przez większą
część studentów z dodatkowych
kursów, realizowanych poza Uczelnią..

Wykres 9.
Udział absolwentów pracujących w momencie ukończenia studiów

Czy podjął/ęła Pan/i dotychczas jakąś pracę
zarobkową?
2%

Podsumowaniem informacji o ocenie
jakości kształcenia w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie może być
ogólna ocena poziomu przygotowania
do podjęcia pracy zawodowej.
Z pozyskanych informacji wynika, że
44% absolwentów uważa, iż studia
w odpowiedni sposób przygotowały
ich do pracy zawodowej, przeciwnego
zdania jest 38% badanych.

Braki

Nie

20%
Wyniki

2015
78%

Uwagę należy zwrócić na fakt, że
w porównaniu do poprzednich
badań wzrósł udział osób pozytywnie
oceniających przygotowanie do
pracy a zmalał tych, którzy oceniają
je negatywnie. Zmniejszył się również
udział osób, nie mających zdania w tym
zakresie, co może potwierdzać lepsze
zorientowanie studentów w zakresie
pracy zawodowej

Tak
Nie

0%

Braki

16%
Wyniki

2017
Źródło: dane ankietowe

84%
Tak

AKTUALNA SYTUACJA ZAWODOWA
ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
Zdecydowana większość absolwentów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie znalazła pracę po
ukończeniu studiów. Według pozyskanych informacji
84% badanych jest już zatrudnionych i w porównaniu
z poprzednimi badaniami udział ten wzrósł o 6%.
W grupie badanych studentów aż 39% podjęło
zatrudnienie w trakcie studiów łącząc pracę zawodową
z kształceniem. 30% znalazło pracę na ostatnim roku
studiów, a blisko 14% przed rozpoczęciem kształcenia
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Porównując obecne wyniki z tymi uzyskanymi z badań
zrealizowanych w 2015 roku można zauważyć, że
w każdej z analizowanych kategorii nastąpił wzrost
w porównaniu z poprzednimi badaniami. Wskazuje
to na poprawę perspektyw zawodowych nie tylko
absolwentów naszej uczelni ale również i studentów.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW
BADANIA BEZPOŚREDNIO PO
ZAKOŃCZENIU STUDIÓW
•
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Renoma uczelni stanowiła główny powód
podjęcia studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie dla 48% absolwentów

•

53% absolwentów dokonało wyboru
kierunku studiów kierując się indywidualnymi
zainteresowaniami. W 43% przypadków
głównym motywem była perspektywa
znalezienia pracy.

•

76% badanych miało wyobrażenie, jakie
możliwości daje ukończenie studiów w UEK,
jednak 63% absolwentów deklaruje, że
wyobrażenia te uległy zmianie w trakcie
studiów.

•

Po zakończeniu studiów absolwenci oczekują
znalezienia interesującej pracy (94%),
w firmie oferującej dobre warunki (93%) oraz
stwarzającej możliwości rozwoju (90%).

•

17% absolwentów deklaruje, że program
studiów spełnił całkowicie lub przewyższył
ich oczekiwania. 71% deklaruje, że spełnił je
częściowo.

•

64% absolwentów wybrałoby ponownie ten
sam kierunek studiów.

•

52% absolwentów dokształcało się w trakcie
studiów, uczestnicząc głównie w szkoleniach
językowych, rozwijających kompetencje
społeczne, specjalistyczne oraz komputerowe.

•

•

•

•

•

Głównym powodem
uczestniczenia w dodatkowych
kursach i szkoleniach była
chęć rozwoju kompetencji
wymaganych przez
pracodawców a niebędących
przedmiotem kształcenia w UEK.
Najwyżej ocenionymi
kompetencjami przez
absolwentów po zakończeniu
studiów są umiejętność
współpracy zespołowej oraz
podejmowania decyzji (77%
i 73% wskazań na poziom dobry
i bardzo dobry).
Swoją wiedzę specjalistyczną
dobrze i bardzo dobrze ocenia
57% absolwentów
44% absolwentów uważa, ze
studia dobrze przygotowały
ich do pracy zawodowej.
Przeciwnego zdania jest 38%
badanych.
84% absolwentów posiada pracę
po zakończeniu studiów.

Wykres 10.
Moment podjęcia pracy

Kiedy podjął/ęła Pan/i pracę?

23%

Przed podjęciem
studiów

Wyniki

12,4%

2017

Braki

30,3% Na ostatnim roku studiów

Na wcześniejszych latach

34,3% studiów

Braki

Na ostatnim
roku studiów

16,1%

31,6%

Wyniki

2017
Na wcześniejszych
latach studiów

13,6%

Przed podjęciem
studiów

38,8%
Źródło: dane ankietowe
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dr Urban Pauli

WYNIKI BADANIA
LOSÓW ABSOLWENTÓW
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W KRAKOWIE

Część II
Wyniki badań zrealizowanych
12-18 miesięcy po studiach

PIERWSZA PRACA
Wyniki badań przeprowadzonych w okresie 12-18
miesięcy po zakończeniu studiów wskazują na bardzo
dobrą sytuację zawodową absolwentów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie – 93,5% badanych pracuje.
62% deklaruje, że znalazło zatrudnienie w trakcie studiów,
a 9% jeszcze przed ich rozpoczęciem kształcenia. 20%
rozpoczęło pracę w pierwszym roku po ukończeniu
studiów, natomiast 3% później.
Głównym źródłem informacji na temat możliwości
zatrudnienia jest Internet. 40,6% respondentów
deklaruje, że podjęło pracę w wyniku złożenia aplikacji
na stanowisko, o którym informacje zamieszczone były
w sieci. Kolejnym, najczęściej wskazywanym sposobem
pozyskiwania pracy, jest korzystanie z własnych
kontaktów i znajomości (22,4%). Najmniej popularnymi
metodami poszukiwania pracy jest korzystanie
z ogłoszeń prasowych (1,9%) oraz ofert Urzędu Pracy
(1,4%).
Istotny jest fakt, że blisko 18% respondentów znalazło
pierwszą pracę dzięki bezpośredniej aktywności
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 13,1%
badanych deklaruje, że pozyskało pracę dzięki
aktywności Akademickiego Centrum Kariery, a kolejne
4,5% dzięki udziałowi w dniach kariery.

Wykres 11.
Sposoby poszukiwania pracy

W jaki sposób znalazł/a Pan/i swoją pierwszą pracę
Poprzez
Urząd Pracy

Z ogłoszenia
prasowego

1,4%

1,9%
Na targach pracy,
dniach kariery

4,5%

9,3%

Dzięki praktyce
studenckiej

13,1%
Poprzez Akademickie
Centrum Kariery

40,7%
W Internecie
Źródło: dane ankietowe
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22,4%
Dzięki własnym
znajomościom

Dla 61% badanych wybór pierwszej pracy wynikał
ze zdefiniowanych dla siebie planów
rozwoju zawodowego. Można zatem
uznać, że większość absolwentów
podjęło po ukończeniu studiów pracę
zgodną z oczekiwaniami. Dodatkowo
56% badanych deklaruje, że praca ta
była zgodna z ukończonym kierunkiem
studiów.
Głównym powodem podjęcia
pracy w konkretnej firmie była dla
absolwentów możliwość uzyskania
zatrudnienia w interesującej ich branży
(52,5%). Na drugim miejscu wymieniali
oni możliwość godzenia pracy z życiem
osobistym (44,5%).
Interesujący jest fakt, że jedynie 12,5%
respondentów wskazało na podjęcie
pracy w konkretnej organizacji ze
względu na wysokość otrzymywanego
wynagrodzenia. Był to jeden z dwóch
najrzadziej wymienianych czynników
decydujących o wyborze konkretnej
organizacji. Można zatem wnioskować,

że absolwentom bardziej zależy na
znalezieniu zatrudnienia w organizacji,
która stwarzać będzie możliwości
dalszego rozwoju i budowania pozycji
na rynku pracy niż na takiej, która
gwarantuje w pierwszej kolejności
wyższe niż średnia rynkowa dochody.

Wykres 12.
Powody podjęcia pracy konkretnej organizacji

Jakie były powody wyboru tej firmy jako miejsca
pierwszej pracy?
Znana była z dobrych
relacji międzyludzkich

OCENA PRZEBIEGU
DOTYCHCZASOWEJ
KARIERY ZAWODOWEJ
Blisko 60% studentów jest zdania, że
dotychczasowy przebieg ich kariery
zawodowej odpowiada oczekiwaniom
z okresu studiów. Przeciwnego zdania
jest nieco mniej niż 20% respondentów.
Dodatkowo 21% nie jest wstanie
określić, czy jest zadowolonych czy
też nie, ze swojej obecnej sytuacji
zawodowej.
Wśród oczekiwań pracujących
absolwentów, najwyżej cenione jest
wykonywanie interesującej pracy
(92,6% wskazało, że ten czynnik ma duże lub bardzo
duże znaczenie), dającej możliwości rozwoju (91,1%)
oraz pozwalającej uzyskać wysokie dochody (89,6%).
Najmniejsze znaczenie ma prestiż społeczny (49,6%)
oraz samodzielność (61,4%). W pozostałych, poddanych
analizie aspektach, udział odpowiedzi duże i bardzo duże
kształtuje się na poziomie 71-89%.

Oferowała
najlepsze wynagrodzeni

12,5%

12,5%

Była z branży, w której
chciałem/am pracować

52,5%

16,5%
Brak innych
możliwości

19,5%
Stwarzała najlepsze
warunki rozwoju
zawodowego

21%

44,5%

Miała dobrą markę
na rynku pracy

Stwarzała dogodne warunki
godzenia pracy z obowiązkami
pozazawodowymi

Źródło: dane ankietowe

Analiza występowanie tych cech środowiska i warunków
pracy w organizacjach, w których są zatrudnieni
absolwenci, pozwala jednak stwierdzić, że u dużej
grupy absolwentów aspiracje zawodowe nie są w pełni
zaspokajane. Obszarem, w który występują najwyższe
rozbieżności są wynagrodzenia. 89,6% absolwentów
przypisuje im duże lub bardzo duże znaczenie podczas
gdy jedynie 36,3% wskazało, że czynnik ten jest
w dużym lub bardzo dużym stopniu zaspokajany przez
pracodawców (różnica 53,3%). Innymi obszarami,
w których nie występuje dopasowanie jest: wykonywanie
interesującej pracy (różnica 38,5%), możliwość awansu
(35,6%) czy możliwości rozwoju zawodowego (34,8%).
Pomimo występowania tak dużych rozbieżności
w niektórych obszarach, należy wskazać, że w ośmiu
z jedenastu kryteriów, udział odpowiedzi wskazujących
na spełnienie oczekiwań w stopniu dużym lub bardzo
dużym kształtuje się na poziomie 54,1-68,2%. Można
zatem uznać, że wykonywana przez absolwentów praca
odpowiada ich oczekiwaniom.
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33,6% respondentów deklaruje chęć
zmianę pracy w ciągu najbliższego roku,
co w wielu przypadkach może wynikać
z faktu niedopasowania warunków
oferowanych przez pracodawców do
oczekiwań absolwentów.

Wykres 13.
Ocena dopasowania przebiegu kariery do oczekiwań

Czy dotychczasowy przebieg kariery zawodowej
odpowiada Pana/i oczekiwaniom z okresu studiów.

Raczej nie

11,7%

Zdecydowanie nie

Braki

7,9%

0%

OCENA JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA
W UNIWERSYTECIE
EKONOMICZNYM
W KRAKOWIE

21%
Ani tak, ani nie

44,4%

15%

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Źródło: dane ankietowe

Większość absolwentów (58,9%)
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości
do 3000 złotych miesięcznie (brutto).
33,6% zarabia 3001-5000 złotych,
5,6% między 5001 -7000, powyżej tej
kwoty, wynagrodzenie otrzymuje 1,9%
absolwentów.

Blisko połowa absolwentów (49,5%)
deklaruje, że ich zadaniem studia
w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie w odpowiedni sposób
przygotowały ich do podjęcia pracy w zawodzie.
Przeciwnego zdania jest 35,5% absolwentów.
Zdecydowana większość absolwentów (71,5%) uważa,
że program kształcenia był dopasowany do oczekiwań
pracodawców, przy czym najczęściej wskazywana
była odpowiedź, że realizowane w trakcie zajęć treści
częściowo odpowiadają pracodawcom. Zdaniem
28,5% badanych, program studiów nie spełnia
oczekiwań pracodawców.
61% absolwentów, rok po ukończeniu studiów deklaruje,
że ponownie wybrałoby ten sam kierunek kształcenia.
Odpowiedzi te mogą potwierdzać satysfakcję z obecnej
sytuacji zawodowej ankietowanych. Na inny kierunek
studiów zdecydowałoby się 31% badanych.
Po upływie roku od ukończenia studiów, absolwenci
najwyżej oceniają u siebie kompetencje związane
z efektywnością działania. 82,3% z nich wskazuje,
że rozwinęło je na poziomie dobrym lub bardzo
dobrym. Niemal na tym samym poziomie oceniane
są umiejętności komputerowe ogólne, umiejętności
związane ze współpracą zespołową oraz umiejętności
związane z podejmowaniem decyzji. Udział
odpowiedzi wskazujących na dobry lub bardzo dobry
poziom rozwoju wynosi od 74,8-79,2%.
Zdecydowanie najniżej oceniona została wiedza
specjalistyczna związana z wykonywanym zawodem.
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Jedynie 43% absolwentów ocenia ją na poziomie
dobrym lub bardzo dobrym. Blisko połowa (46,7%)
wskazuje, że posiada wiedzę na poziomie średnim.
Taka samoocena wiedzy stanowiła dla zdecydowanej
większości absolwentów powód do podjęcia działań
ukierunkowanych na doskonalenie. 80% badanych
deklaruje, że po ukończeniu studiów musiało poszerzyć
swoją wiedzę i umiejętności.
Głównym powodem podejmowania tego typu
aktywności była konieczność dostosowanie się do
specyfiki wykorzystywanych narzędzi i metod pracy
(29% odpowiedzi). Dla 25% absolwentów był to element
wdrożenia na stanowisko pracy. Istotny jest fakt, że
jedynie 9,9% absolwentów wskazało, jako powód udziału
w szkoleniach i kursach, brak w wiedzy pozyskanej
w trakcie studiów, a 16% brak możliwości nabycia lub
rozwoju umiejętności.
Tabela 14.
Poziom zaspokojenia oczekiwań absolwentów
związanych z pracą

Znaczenie tych wartości
dla Ciebie

Wartości związane z pracą

Występowanie tych wartości
w obecnej pracy

Bardzo
małe

Małe

Średnie

Duże

Bardzo
duże

Bardzo
małe

Małe

Średnie

Duże

Bardzo
duże

1,5

3,7

13,3

38,5

43,0

Pewność zatrudnienia

4,4

4,4

23,0

39,3

28,9

0

0,7

6,7

34,8

57,8

Interesująca praca

4,4

11,1

30,4

35,6

18,5

0

0

10,4

48,1

41,5

Wysokie zarobki

8,1

14,8

40,7

27,4

8,9

0

0,7

8,1

34,1

57,0

Możliwości rozwoju

5,9

12,6

25,2

37,8

18,5

1,5

2,2

25,2

39,3

31,9

Dogodny czas pracy

5,9

8,1

26,7

34,8

24,4

0,7

5,2

16,3

44,4

33,3

Łatwość godzenia pracy z życiem osobistym

5,2

9,6

27,4

37,0

20,7

0,7

0,7

9,6

48,1

40,7

Dobre stosunki międzyludzkie

3,7

7,4

14,8

44,4

29,6

0,7

0,7

25,2

41,5

31,9

Możliwości awansu

12,6

14,7

35,6

27,4

10,4

1,5

14,8

34,1

32,6

17,0

Prestiż społeczny

8,9

9,6

37,8

27,4

16,3

0,7

0,7

20,7

52,6

25,2

Dobre warunki (miejsce) pracy

4,4

6,7

25,9

38,5

24,4

0,7

3,7

34,1

44,4

17,0

Samodzielność w pracy

3,7

2,2

28,1

50,4

15,6

Źródło: dane ankietowe (na to pytanie
odpowiedzi udzieliło 135 absolwentów)
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PODSUMOWANIE INFORMACJI
Z ANKIET REALIZOWANYCH 12-18
MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW

Wykres 15.
Ocena stopnia przygotowania do pracy zawodowej

•

93,5% absolwentów znalazło pracę w okresie
do 18 miesięcy od zakończenia studiów, przy
czym 90,5% posiadało ją do roku od zakończenia
kształcenia.

•

13% absolwentów znalazło pracę dzięki wsparciu
Akademickiego Centrum Kariery (baza ofert,
staże), a 4,5% dzięki udziałowi w realizowanych
w Uczelni Targach Pracy.

•

56% absolwentów deklaruje, że ich pierwsza praca
była zgodna z ukończonym kierunkiem studiów.

•

53% absolwentów pracuje w branży, w jakiej
chciało pracować

•

60% absolwentów jest zdania, że dotychczasowy
przebieg ich kariery zawodowej odpowiada
oczekiwaniom z okresu studiów.

•

59% absolwentów otrzymuje wynagrodzenie
w wysokości do 3000 pln brutto,
a co trzeci zarabia 3001-5000 pln.
•

Blisko połowa (49,5%)
absolwentów deklaruje, że studia
w UEK odpowiednio przygotowały
ich do podjęcia pracy zawodowej.

•

Zdecydowana większość
absolwentów (71,5%) uważa, że
program kształcenia był w pełni
lub częściowo dopasowany do
oczekiwań pracodawców.

•

Rok po ukończeniu studiów
61% absolwentów deklaruje,
że wybrałoby ten sam kierunek
studiów ponownie.

•

Jedynie 43% absolwentów ocenia
posiadaną przez siebie wiedzę
specjalistyczną na poziomie
dobrym lub bardzo dobrym.

•

80% absolwentów deklaruje, że
po ukończeniu studiów musiało
podejmować dodatkowe działania
ukierunkowane na poszerzenie
wiedzy i rozwój umiejętności.
Głównym powodem, była
konieczność dostosowania się do
specyfiki wykorzystywanych metod
i narzędzi pracy.

Czy studia dobrze przygotowały Pana/ią
do podjęcia pracy zawodowej.
Braki
Nie wiem, trudno
powiedzieć

0,5%

14,5%

Zdecydowanie tak

2,3%

11,7%
Zdecydowanie nie

47,2%
23,8%
Raczej nie
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Raczej tak
Źródło: dane ankietowe

WNIOSKI Z BADAŃ
Wykres 16.
Poziom spełnienia oczekiwań związanych z kształceniem

Analiza pozyskanych informacji
pozwala stwierdzić, że studia
w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie w większości spełniły
oczekiwania studentów a także
w odpowiedni sposób przygotowały
ich do podjęcia pracy zawodowej.
Pomimo tego, że w niektórych
obszarach absolwenci wskazywali na
niepełne dopasowania posiadanych
kompetencji do oczekiwań
pracodawców, należy uznać, że
różnorodność stanowisk pracy, na
których podejmują oni zatrudnienie
uniemożliwia kompleksowy rozwój
wszystkich obszarów wiedzy
i umiejętności.

Stopień dopasowania programu studiów
do oczekiwań pracodawców
Przewyższył je

Spełnił je całkowicie

1,4%

6,1%

28,5%
Nie spełnił

Kluczową informacją z punktu widzenia
efektywności kształcenia jest fakt,
że 84% absolwentów posiada pracę
zaraz po zakończeniu studiów, a 93,5%
pracuje w okresie do 18 miesięcy od
zakończenia kształcenia.

64,0%
0%
Braki

Spełnił je częściowo
Źródło: dane ankietowe

Wykres 17.
Deklaracje dotyczące chęci ponownego wyboru kierunku studiów

Czy ponownie wybrałby/aby Pan/Pani ten sam
kierunek studiów
Braki

Nie wiem

0%

Zdecydowanie tak

13%

9%

11%
Zdecydowanie nie

20%
48%

Raczej nie
Źródło: dane ankietowe

Raczej tak
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Tabela 18.
Samoocena kompetencji (dane w %)

Wiedza i umiejętności *

bardzo
niska

niska

średnia

dobra

bardzo
dobra

Wiedza specjalistyczna

2,2

8,1

46,7

39,3

3,7

Znajomość pierwszego języka obcego

2,2

11,1

20,0

27,4

39,3

Znajomość drugiego języka obcego

23,0

30,4

25,9

11,9

8,9

Umiejętności komputerowe–MSOffice

1,5

3,0

16,3

38,5

40,7

Umiejętności komputerowe –
specjalistyczne

5,9

17,8

27,4

36,3

12,6

Umiejętności związane z komunikowaniem
się

0

5,9

26,7

42,2

25,2

Umiejętności związane ze współpracą

0

4,4

17,0

49,6

28,9

Umiejętność podejmowania decyzji

0,7

3,7

20,7

48,1

26,7

Umiejętności związane z efektywnością
działania

0,7

4,4

12,6

59,3

23,0

W skład poszczególnych grup kompetencji wchodziły następujące umiejętności:
• Umiejętności związane z komunikowaniem się – autoprezentacja, umiejętności prezentacyjne,
argumentowanie i perswazja, aktywne słuchanie, przekazywanie informacji
• Umiejętności związane ze współpracą – współpraca w zespole, koordynowanie zadań, radzenie
sobie z konfliktami, organizacja pracy, angażowanie i motywowanie innych
• Umiejętności związane z podejmowaniem decyzji – analityczne i strategiczne myślenie,
umiejętność pracy pod presja czasu, myślenie kompleksowe, przejmowanie odpowiedzialności
• Umiejętności związane z efektywnością działania – ukierunkowanie na cel, radzenie sobie
w trudnych sytuacjach, organizacja pracy własnej, dążenie do własnego rozwoju

20

Istotną informacją jest również ta, że
większość absolwentów, zarówno
bezpośrednio po (64%), jak i w okresie 18
miesięcy od zakończenia studiów (61%),
podjęłaby decyzję o wyborze tego samego
kierunku studiów. Może to świadczyć
o dopasowaniu treści kształcenia do
oczekiwań i planów zawodowych
studentów.
Pozytywnie należy również interpretować
wyniki samooceny kompetencji
absolwentów. Tak znaczący udział
odpowiedzi wskazujących na dobry
i bardzo dobry poziom ich rozwoju,
pozwala budować absolwentom
naszej Uczelni swoją pozycję na rynku
pracy. Potwierdzeniem tego mogą być
informacje wskazujące, że zdaniem
71,5% absolwentów program studiów
był w pełni lub częściowo dopasowany
do oczekiwań pracodawców. Dodatkowo
blisko 60% absolwentów deklaruje, że
ich dotychczasowy rozwój zawodowy
odpowiada sformułowanym wcześniej
oczekiwaniom.

Badanie Losów
Absolwentów
I i II stopnia

wypełnij ankietę na
www.kariery.uek.krakow.pl
odbierz prezent
i sprawdź oferty pracy!

