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Zbieranie i wprowadzanie danych:  

kierownik Biura Karier 

Analiza danych wraz z opracowaniem raportu: 

 

Dziękujemy wszystkim studentom i absolwentom za wyrażenie zgody na udział 

w badaniach. Dzięki Waszej pomocy możemy rozwijać Nasz Uniwersytet.

 

Dziękujemy także wszystkim osobom, które wspierają Biuro Karier Uniwersytetu 

Rzeszowskiego w prowadzeniu badań i w codziennej działalności

Wasze wsparcie jest dla nas bardzo cenne. 

KOPIOWANIE BEZ PODANIA ŹRÓDŁA ZABRONIONE 

Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 

Dziękujemy wszystkim studentom i absolwentom za wyrażenie zgody na udział  

w badaniach. Dzięki Waszej pomocy możemy rozwijać Nasz Uniwersytet. 

Uniwersytetu 

badań i w codziennej działalności. 
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1. INDEKS NAZW I SKRÓTÓW STOSOWANYCH W RAPORCIE 
 

CAWI (ang. Computer Assisted Web Interviewing) – wywiad wspomagany 

komputerowo przy pomocy strony www. Jest to technika badawcza w badaniach 

ilościowych, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie 

elektronicznej. 

CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing) – wywiad telefoniczny 

wspomagany komputerowo. Jest to technika badawcza stosowana w badaniach 

ilościowych, w której respondent udziela wywiadu przez telefon a ankieter zaznacza jego 

odpowiedzi w systemie komputerowym.  

Fala badania – jednorazowa wysyłka kwestionariusza ankiety  

za pośrednictwem Internetu. 

System CATI-SUPPORT – oprogramowanie wspomagające przeprowadzanie 

badań ankietowych. W zależności od wymagań może być wykorzystany  

do realizowania badań prowadzonych rożnymi metodami. 

Ustawa o szkolnictwie wyższym – Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) z nowelizacją z dnia 

1 października 2012 r. 
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2. WSTĘP 
 

Przedmiotem badania jest przebieg karier zawodowych absolwentów studiów I i II 

stopnia realizowanych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Celem badania jest uzyskanie 

informacji pozwalających dostosować kierunki studiów i programy kształcenia do 

aktualnych potrzeb rynku pracy. Badanie składa się z czterech etapów i ma charakter 

panelowy, co oznacza, iż absolwent bierze w nim udział kilkakrotnie. 

Pierwszy etap badania realizowany jest bezpośrednio po ukończeniu kształcenia na 

studiach pierwszego lub drugiego stopnia. Studenci proszeni są o wyrażenie zgody na 

uczestnictwo w badaniu, a następnie wypełniają wstępną ankietę dotyczącą m.in.: 

aktywności społeczno-zawodowej w trakcie studiów, stopnia zadowolenia z ukończonych 

studiów oraz planów edukacyjno-zawodowych na przyszłość. 

Kolejne etapy badania absolwentów realizowane są po roku, po trzech i po pięciu 

latach. Badania te koncentrują się na ustaleniu wpływu studiów ukończonych na 

Uniwersytecie Rzeszowskim na obecną sytuację zawodową absolwentów. 

W niniejszym raporcie przedstawione zostały wyniki I etapu badania losów 

absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego przeprowadzonego wśród osób, które 

ukończyły studia w 2012 roku. Etap ten określany jest mianem pomiaru początkowego 

lub badania pilotażowego. Ze względu na złożoność badania i obszerną próbę, na której 

zostało przeprowadzone badanie (tzn. dużą liczbę uczestników badania) wyniki 

przedstawione w raporcie podzielono na dwie części: dotyczącą absolwentów studiów 

I stopnia oraz absolwentów studiów II stopnia.  

 

 

 

 

 

Zapraszamy do lektury raportu! 

Zespół Biura Karier 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 
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3. METODOLOGIA BADANIA 
 

W trakcie zbierania danych w ramach pomiaru początkowego pojawiły się 

trudności, które rzutują na adekwatność nazewnictwa stosowanego w niniejszym 

opracowaniu. Związane jest to z chwilą, w której osoby udają się po podbicie tzw. karty 

obiegowej, wraz z którą proszone są o wyrażenie zgody na udział w badaniach. Część 

studentów kartę obiegową podbija przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej, 

natomiast pozostałe osoby podbijają kartę obiegową po uzyskaniu dyplomu. Zdarzają się 

także sytuacje, gdy absolwent odbiera dyplom po dłuższym czasie np. po roku od obrony 

- w takiej sytuacji absolwenci nie biorą już udziału w badaniu.   

 

3.1 Pojęcia stosowane w raporcie z pomiaru początkowego 

 

Absolwent  

Główny Urząd Statystyczny w raporcie Szkoły Wyższe i ich finanse w 2010 r. 

(Warszawa 2011, s.11) definiuje absolwenta szkół wyższych jako osobę, która uzyskała 

dyplom stwierdzający ukończenie studiów wyższych i - po obronie pracy dyplomowej – 

uzyskała tytuł zawodowy magistra (po studiach magisterskich jednolitych lub drugiego 

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

stopnia/zawodowych).  

Tak ujęta terminologia byłaby trudna do zastosowania w tej części badania ze 

względu na organizację toku studiów, ponieważ osoby przychodzące po wpis do karty 

obiegowej muszą często złożyć ją ze wszystkimi wpisami i pieczątkami jeszcze przed 

obroną. Dlatego też w raporcie z pomiaru początkowego używanie nazwy „absolwent” nie 

jest w pełni uprawnione i stosowana będzie formuła „student/absolwent”. 

 

Losy zawodowe absolwentów  

Raport z pomiaru początkowego przedstawia wybrane aspekty aktywności 

społecznej i zawodowej podejmowanej przez studentów w trakcie studiów oraz plany 

związane z podjęciem studiów. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie wymienia 

sformułowania „losy zawodowe absolwentów” - wskazuje na „kariery zawodowe”.  

Losy zawodowe absolwentów definiowane są w raporcie jako droga zawodowa osób 

kończących studia wyższe. Natomiast w raporcie z pomiaru początkowego przedstawiona 

jest droga nabywania praktyki zawodowej w trakcie studiów oraz potencjał zawodowy, 

którym dysponuje absolwent po ukończeniu studiów.  
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3.2 Problematyka badawcza pomiaru początkowego 

 

Badanie pilotażowe, realizowane wśród osób, które właśnie kończą/ukończyły 

studia na Uniwersytecie Rzeszowskim ma na celu dostarczyć odpowiedzi na następujące 

pytania badawcze: 

� Jakie czynniki zadecydowały o wyborze studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim? 

� Jakie czynniki zadecydowały o wyborze ukończonego kierunku studiów? 

� Czy studenci/absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego podejmują w trakcie 

studiów pracę zarobkową? 

� Czy studenci/absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego podejmują w trakcie 

studiów działalność społeczną (charytatywną, wolontariat, działają  

w organizacjach studenckich)?  

� Czy studenci/absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego studiują za granicą? 

� Czy studenci/absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego są zadowoleni z wyboru 

ukończonego kierunku studiów? 

� Czy studenci/absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego planują podjęcie dalszych 

studiów w przyszłości? Jeśli tak, to jakiego rodzaju studia, na jakiej uczelni i na 

jakim kierunku? 

� Czy studenci/absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego planują założenie własnej 

działalności gospodarczej? 

� Czy studenci/absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego planują poszukiwać pracy 

po zakończeniu studiów. Jeśli tak, to w jakich regionach lub w jakim kraju? 

� Jakie są przewidywania studentów/absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 

w kwestii czasu potrzebnego na znalezienie pełnoetatowego zatrudnienia oraz 

w kwestii wysokości uzyskiwanych po studiach dochodów? 

 

3.3 Organizacja procesu badawczego 

 

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 

2012 roku pośród studentów/absolwentów 12 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

którzy zakończyli kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Zgodę na udział 

w badaniu losów zawodowych absolwentów wyraziło łącznie 5 793 osoby. Etapy badania 

przedstawia Rysunek 1. 
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Rysunek 1. Etapy procesu badawczego

•Uzyskanie zgody od osób
w celu umożliwienia przeprowadzenia
Rzeszowskiego.

•Rozdanie studentom/absolwentom
w badaniu) ankiety w celu
zawodowej i społecznej podejmowanej

•Utworzenie bazy danych absolwentów

•Analiza zebranych danych.

•Przygotowanie raportu wstępnego.  

ETAP 1 Pomiar początkowy 

•Rozesłanie kwestionariusza
najmniej 12 miesiącach od
pomocą systemu CATI-SUPPORT

•Rozesłanie przypomnień z
kwestionariusza przesłanego

•Podjęcie próby kontaktu
internetową pomimo otrzymanej

•Analiza zebranych danych.

•Przygotowanie raportu cząstkowego.

ETAP 2  Badanie CAWI i CATI po roku

•Rozesłanie kwestionariusza
najmniej 36 miesiącach od
pomocą sytemu CATI-SUPPORT

•Rozesłanie przypomnień z prośbą
kwestionariusza.

•Podjęcie próby kontaktu
internetową pomimo otrzymanej

•Analiza zebranych danych.

•Przygotowanie raportu cząstkowego

ETAP 3  Badanie CAWI i CATI po 3 latach 

•Rozesłanie kwestionariusza
najmniej 60 miesiącach od
pomocą sytemu CATI-SUPPORT

•Rozesłanie przypomnień z prośbą
kwestionariusza.

•Podjęcie próby kontaktu
internetową pomimo otrzymanej

•Analiza zebranych danych.

•Przygotowanie raportu cząstkowego.

ETAP 4  Badanie CAWI i CATI po 5 latach 

Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
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procesu badawczego 

osób kończących studia na przetwarzanie danych
przeprowadzenia badań losów zawodowych absolwentów

studentom/absolwentom Uniwersytetu Rzeszowskiego (wyrażającym
celu zebrania podstawowych informacji na temat

podejmowanej podczas studiów oraz dalszych planów edukacyjnych

absolwentów biorących udział w badaniu.

Przygotowanie raportu wstępnego.  

ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w
daty ukończenia przez nie studiów. Badanie jest

SUPPORT (ankieta internetowa).

z prośbą o wypełnienie ankiety osobom, które
przesłanego przez Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego.

telefonicznego z osobami, które nie odpowiedziały
otrzymanej wiadomości z przypomnieniem.

Przygotowanie raportu cząstkowego.

ETAP 2  Badanie CAWI i CATI po roku

ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w
daty ukończenia przez nie studiów. Badanie jest

SUPPORT (ankieta internetowa).

prośbą o wypełnienie ankiety osobom, które nie odesłały

telefonicznego z osobami, które nie odpowiedziały
otrzymanej wiadomości z przypomnieniem.

cząstkowego.

ETAP 3  Badanie CAWI i CATI po 3 latach 

ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w
daty ukończenia przez nie studiów. Badanie jest

SUPPORT (ankieta internetowa).

prośbą o wypełnienie ankiety osobom, które nie odesłały

telefonicznego z osobami, które nie odpowiedziały
otrzymanej wiadomości z przypomnieniem.

Przygotowanie raportu cząstkowego.

ETAP 4  Badanie CAWI i CATI po 5 latach 

Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 

 

danych osobowych
absolwentów Uniwersytetu

(wyrażającym chęć udziału
ich aktywności

edukacyjnych.

w badaniu po co
prowadzone za

które nie odesłały

odpowiedziały na ankietę

w badaniu po co
prowadzone za

odesłały otrzymanego

odpowiedziały na ankietę

w badaniu po co
prowadzone za

odesłały otrzymanego

odpowiedziały na ankietę
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W ramach I etapu badania losów zawodowych absolwentów, pracownicy Biura 

Karier UR rozdali ankietę oraz formularz wyrażenia zgody na udział w badaniach 

wszystkim studentom/absolwentom Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy ukończyli studia 

w roku akademickim 2011/2012 i udali się do Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego w 

celu podbicia karty obiegowej.  

Studenci/absolwenci, wypełniając formularz zgody na udział w badaniu, 

pozostawiali swoje dane kontaktowe niezbędne do realizacji dalszych etapów badania, 

a następnie uzupełniali krótką ankietę dotyczącą aktywności społecznej i zawodowej 

w trakcie studiów. Kwestionariusz ankiety składał się z 13 pytań. Treść uzupełnionych 

ankiet została przeniesiona do bazy danych stanowiącej podstawę opracowania 

niniejszego raportu, natomiast z danych kontaktowych utworzono bazę studentów/ 

absolwentów roku akademickiego 2011/2012. Osoby figurujące w bazie zostaną 

zaproszone do udziału w kolejnych etapach badania po roku, po trzech latach i po pięciu 

latach od ukończenia studiów.  

Odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety zostały 

poddane analizie, której efektem finalnym jest niniejszy raport.  
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4. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ ZBIOROWOŚCI  
 

Tabela 1. Absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2011/2012 oraz 
uczestnicy I etapu badania losów zawodowych w roku 2012 - w podziale na wydziały i 
typ studiów.  

  
  

Liczba absolwentów UR w roku 
akademickim 2011/20121 

Studenci/absolwenci  rocznika 
2011/2012 uczestniczący w 
badaniu losów zawodowych 

Procentowy 
udział 

badanych w 
ogólnej liczbie 
absolwentów 

UR 2011/2012 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjo. 
Ogółem Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjo. 
Ogółem 

Wydział 
Biologiczno-
Rolniczy 

457 140 597 384 114 498 83% 

Wydział 
Ekonomii 481 264 745 454 60 514 69% 

Wydział 
Filologiczny2 

432 172 604 432 172 604 100% 

Wydział 
Matematyczno- 
Przyrodniczy 

285 85 370 217 60 277 75% 

Wydział 
Medyczny 616 480 1096 587 349 936 85% 

Wydział 
Pedagogiczno-
Artystyczny 

549 425 974 532 385 917 94% 

Wydział Prawa 
i Administracji 486 228 714 465 190 655 92% 

Wydział 
Socjologiczno-
Historyczny 

443 101 544 376 88 464 85% 

Wydział Sztuki 84 36 120 72 26 98 82% 

Wydział 
Wychowania 
Fizycznego 

529 336 865 476 280 756 87% 

Zamiejscowy 
Wydział 
Biotechnologii 

49 - 49 47 - 47 96% 

Między-
wydziałowy 
Instytut Filozofii 

38 - 38 27 - 27 71% 

Ogółem 4449 2267 6716 4069 1724 5793 86% 

                                                      
1 stan na dzień 30.11.2011 r. wg sprawozdania GUS 
2 W przypadku liczby absolwentów Wydziału Filologicznego pojawiły się niewielkie rozbieżności między 
statystykami podawanymi przez GUS a liczebnością uczestników badania w zakresie ogólnej liczby absolwentów 
(liczba badanych była wyższa od liczby absolwentów wg GUS o 0,3% co mogło wynikać z  udziału w badaniu 
osób z poprzedniego rocznika, które późno przystąpiły do obrony pracy dyplomowej) oraz w zakresie proporcji 
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (różnice na poziomie +/- 1,3%), co mogło wynikać 
z omyłkowego podania formy studiów przez kilku uczestników badania. Ze względu na brak możliwości wykrycia 
tego typu błędów przyjęto liczby wynikające z zebranych danych ankietowych. 



                  

                  

 

 
Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 
11 

W roku akademickim 2011/2012 Uniwersytet Rzeszowski opuściło łącznie 6716 

absolwentów, z czego 4449 (tj. 66%) to absolwenci studiów stacjonarnych a 2267 

(tj. 34%) to absolwenci studiów niestacjonarnych. Zgodę na udział w badaniu losów 

zawodowych absolwentów wyraziło 5793 osoby, a więc 86% ogółu absolwentów. Odsetek 

ten jest znacznie wyższy od wyniku uzyskanego w roku ubiegłym, który wynosił 

niespełna 60%. Zaznaczyć warto, iż większą skłonność do wyrażania zgody na udział  

w badaniu mają studenci studiów stacjonarnych (91%) niż niestacjonarnych (76%).  

Najwyższe zaangażowanie w badanie prowadzone przez Biuro Karier wykazali 

studenci/absolwenci Wydziału Filologicznego (100%), a następnie Zamiejscowego 

Wydziału Biotechnologii (96%), Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego (94%) oraz 

Wydziału Prawa i Administracji (92%). Zgodę na udział w badaniu wyraził najmniejszy 

odsetek studentów/absolwentów Wydziału Ekonomii (69%) oraz Międzywydziałowego 

Instytutu Filozofii (71%). 
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5. CHARAKTERYSTYKA STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW 
ROCZNIKA 2011/2012 KOŃCZĄCYCH STUDIA PIERWSZEGO 
STOPNIA 

 
Tabela 2. Absolwenci studiów pierwszego stopnia z rocznika 2011/2012 w podziale na 
wydziały, typ studiów oraz zgodę na udział w badaniu losów zawodowych. 

  
  

Liczba absolwentów studiów 
I stopnia w roku akademickim 

2011/20123 

Studenci/absolwenci studiów 
I stopnia rocznika 2011/2012 

uczestniczący w badaniu 

Procentowy 
udział badanych 
w ogólnej liczbie 

absolwentów 
studiów 
I stopnia 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjo. Ogółem 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjo. Ogółem 

Wydział 
Biologiczno-
Rolniczy 

273 87 360 211 69 280 78% 

Wydział 
Ekonomii 292 94 386 278 - 278 72% 

Wydział 
Filologiczny 221 22 246 224 22 246 100% 

Wydział 
Matematyczno- 
Przyrodniczy 

199 23 222 151 20 171 77% 

Wydział 
Medyczny 347 229 576 339 121 460 80% 

Wydział 
Pedagogiczno-
Artystyczny 

332 215 547 330 147 477 87% 

Wydział Prawa i 
Administracji 271 140 411 260 115 375 91% 

Wydział 
Socjologiczno-
Historyczny 

263 24 287 215 24 239 83% 

Wydział Sztuki 55 22 77 46 15 61 79% 

Wydział 
Wychowania 
Fizycznego 

268 96 364 231 85 316 87% 

Między-
wydziałowy 
Instytut Filozofii 

19 - 19 17 - 17 89% 

Ogółem 2540 952 3495 2302 618 2920 84% 

 

Studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2011/2012 ukończyło 3495 osób. 

Spośród nich 2920 osób - czyli 84% - wyraziło zgodę na udział w badaniu losów 

zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Najwyższe odsetki osób 

                                                      
3 stan na dzień 30.11.2011 r. wg sprawozdania GUS 
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wyrażających zgodę na udział w badaniu  odnotowano na Wydziale Filologicznym (100%) 

oraz na Wydziale Prawa i Administracji (91%). Najsłabiej wypadła ankietyzacja wśród 

studentów/absolwentów Wydziału Ekonomii, ze względu na całkowity brak reprezentacji 

w próbie badawczej studentów studiów niestacjonarnych.

Wśród studentów/absolwentów studiów I stopnia z rocznika 2011/2012, którzy 

wyrazili zgodę na udział w badaniu prowadzonym przez Biuro Karier ponad 3/4 stanowią 

kobiety. 

 
Rysunek 2. Rozkład uczestników badania ze względu na kryterium płci.

Najliczniej reprezentowani w grupie badawczej są studenci Wydziału 

Pedagogiczno-Artystycznego (stanowią 16,3% respondentów), Wydziału Medycznego 

(15,7%) oraz Wydziału Prawa i Administracji (12,8%), co jest konsekwencją nie tylko 

wysokiego odsetka osób wyrażających zgo

dużej ogólnej liczby studentów tych wydziałów.  

 

Tabela 3. Wydział, na którym studiowali uczestnicy badania.

 
Wydział Biologiczno-Rolniczy

Wydział Ekonomii 

Wydział Filologiczny 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wydział Medyczny 

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Wydział Sztuki 

Wydział Wychowania Fizycznego

Międzywydziałowy Instytut Filozofii

Ogółem 

75,6%
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wyrażających zgodę na udział w badaniu  odnotowano na Wydziale Filologicznym (100%) 

oraz na Wydziale Prawa i Administracji (91%). Najsłabiej wypadła ankietyzacja wśród 

studentów/absolwentów Wydziału Ekonomii, ze względu na całkowity brak reprezentacji 

entów studiów niestacjonarnych. 

Wśród studentów/absolwentów studiów I stopnia z rocznika 2011/2012, którzy 

wyrazili zgodę na udział w badaniu prowadzonym przez Biuro Karier ponad 3/4 stanowią 

Rozkład uczestników badania ze względu na kryterium płci.

reprezentowani w grupie badawczej są studenci Wydziału 

Artystycznego (stanowią 16,3% respondentów), Wydziału Medycznego 

(15,7%) oraz Wydziału Prawa i Administracji (12,8%), co jest konsekwencją nie tylko 

wysokiego odsetka osób wyrażających zgodę na objęcie badaniem, ale przede wszystkim 

dużej ogólnej liczby studentów tych wydziałów.   

Wydział, na którym studiowali uczestnicy badania. 

Liczebność

Rolniczy 

Przyrodniczy 

Artystyczny 

Wydział Prawa i Administracji 

Historyczny 

Wydział Wychowania Fizycznego 

Międzywydziałowy Instytut Filozofii 

2920

24,4%

75,6%

Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 

wyrażających zgodę na udział w badaniu  odnotowano na Wydziale Filologicznym (100%) 

oraz na Wydziale Prawa i Administracji (91%). Najsłabiej wypadła ankietyzacja wśród 

studentów/absolwentów Wydziału Ekonomii, ze względu na całkowity brak reprezentacji 

Wśród studentów/absolwentów studiów I stopnia z rocznika 2011/2012, którzy 

wyrazili zgodę na udział w badaniu prowadzonym przez Biuro Karier ponad 3/4 stanowią 

Rozkład uczestników badania ze względu na kryterium płci. 

 

reprezentowani w grupie badawczej są studenci Wydziału 

Artystycznego (stanowią 16,3% respondentów), Wydziału Medycznego 

(15,7%) oraz Wydziału Prawa i Administracji (12,8%), co jest konsekwencją nie tylko 

dę na objęcie badaniem, ale przede wszystkim 

Liczebność Procent 

280 9,6 

278 9,5 

246 8,4 

171 5,9 

460 15,7 

477 16,3 

375 12,8 

239 8,2 

61 2,1 

316 10,8 

17 0,6 

2920 100,0 

mężczyzna

kobieta
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Najliczniejszą grupę wśród uczestników badania stanowili studenci/absolwenci 

kierunku pedagogika (aż 12,7%), a następnie: ekonomia (9,5%), administracja (8,9%) 

oraz fizjoterapia (7,1%).  

 
Tabela 4. Kierunek studiów ukończony przez uczestników badania. 

 
Liczebność Procent  

Administracja 259 8,9 

Archeologia 16 0,5 

Architektura krajobrazu 53 1,8 

Biologia 42 1,4 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 30 1,0 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 22 0,8 

Edukacja techniczno-informatyczna 32 1,1 

Ekonomia 278 9,5 

Europeistyka 116 4,0 

Filologia angielska 34 1,2 

Filologia germańska 37 1,3 

Filologia polska 131 4,5 

Filologia rosyjska 44 1,5 

Filozofia 17 0,6 

Fizjoterapia 206 7,1 

Fizyka techniczna 6 0,2 

Grafika 39 1,3 

Historia 33 1,1 

Informatyka 33 1,1 

Kulturoznawstwo 72 2,5 

Matematyka 100 3,4 

Nauki o rodzinie 77 2,6 

Ochrona środowiska 84 2,9 

Pedagogika 370 12,7 

Pielęgniarstwo 70 2,4 

Politologia 46 1,6 

Położnictwo 37 1,3 

Praca socjalna 2 0,1 

Ratownictwo medyczne 45 1,5 

Rolnictwo 42 1,4 

Socjologia 70 2,4 

Technologia żywności i żywienie człowieka 59 2,0 

Turystyka i rekreacja 185 6,3 

Wychowanie fizyczne 131 6,3 

Zdrowie publiczne 102 3,5 

Ogółem 2921  100,0 
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Wśród uczestniczących w badaniu studentów/absolwentów studiów I stopnia 

z rocznika 2011/2012 - 78,8% stanowili studenci studiów stacjonarnych a 21,2% studiów 

niestacjonarnych.  

 
Rysunek 3. Rozkład uczestników badania ze względu na kryterium formy

 

6. WYNIKI POMIARU POCZĄTKOWEGO STUDENTÓW/ 
ABSOLWENTÓW 
Z ROCZNIKA 2011

 

6.1 Czynniki wpływające na decyzję o wyborze studiów na Uniwersytecie 
Rzeszowskim 

 

Studentów kończących edukację na Uniwersytecie Rzeszowskim poproszono 

o określenie czynników, które miały wpływ na podjętą przez nich de

uczelni oraz o wyborze konkretnego kierunku studiów. Ankietowane osoby miały 

możliwość wyboru odpowiedzi z zaproponowanej listy, a także dopisania innych 

czynników, adekwatnych do ich sytuacji. W celu 

z wynikami odpowiedzi zawarte w tabelach uporządkowano według częstości 

występowania (od najbardziej do najmniej popularnych). 

Niemal ¾ studentów zdecydowało się na studia prowadzone przez Uniwersytet 

Rzeszowski ze względu na fakt, iż uczelnia oferowała kierunek, 

interesujący. W przypadku ponad połowy studentów kluczowym czynnikiem wyboru 

uczelni była jej bliskość od miejsca zamieszkania, co jest zapewne ściśle powiązane nie 

tylko z wygodą ale i z ponoszonymi

 

 

 

 

21,2%
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Wśród uczestniczących w badaniu studentów/absolwentów studiów I stopnia 

78,8% stanowili studenci studiów stacjonarnych a 21,2% studiów 

Rozkład uczestników badania ze względu na kryterium formy

POMIARU POCZĄTKOWEGO STUDENTÓW/ 
ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

ROCZNIKA 2011/2012 

Czynniki wpływające na decyzję o wyborze studiów na Uniwersytecie 
 

kończących edukację na Uniwersytecie Rzeszowskim poproszono 

określenie czynników, które miały wpływ na podjętą przez nich de

uczelni oraz o wyborze konkretnego kierunku studiów. Ankietowane osoby miały 

możliwość wyboru odpowiedzi z zaproponowanej listy, a także dopisania innych 

czynników, adekwatnych do ich sytuacji. W celu łatwiejszego zapoznawania się 

i odpowiedzi zawarte w tabelach uporządkowano według częstości 

występowania (od najbardziej do najmniej popularnych).  

Niemal ¾ studentów zdecydowało się na studia prowadzone przez Uniwersytet 

Rzeszowski ze względu na fakt, iż uczelnia oferowała kierunek, 

. W przypadku ponad połowy studentów kluczowym czynnikiem wyboru 

uczelni była jej bliskość od miejsca zamieszkania, co jest zapewne ściśle powiązane nie 

tylko z wygodą ale i z ponoszonymi nakładami finansowymi.  

78,8%

21,2%

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 

Wśród uczestniczących w badaniu studentów/absolwentów studiów I stopnia 

78,8% stanowili studenci studiów stacjonarnych a 21,2% studiów 

Rozkład uczestników badania ze względu na kryterium formy studiów. 

 

POMIARU POCZĄTKOWEGO STUDENTÓW/ 
STOPNIA 

Czynniki wpływające na decyzję o wyborze studiów na Uniwersytecie 

kończących edukację na Uniwersytecie Rzeszowskim poproszono 

określenie czynników, które miały wpływ na podjętą przez nich decyzję o wyborze 

uczelni oraz o wyborze konkretnego kierunku studiów. Ankietowane osoby miały 

możliwość wyboru odpowiedzi z zaproponowanej listy, a także dopisania innych 

łatwiejszego zapoznawania się 

i odpowiedzi zawarte w tabelach uporządkowano według częstości 

Niemal ¾ studentów zdecydowało się na studia prowadzone przez Uniwersytet 

Rzeszowski ze względu na fakt, iż uczelnia oferowała kierunek, który był dla nich 

. W przypadku ponad połowy studentów kluczowym czynnikiem wyboru 

uczelni była jej bliskość od miejsca zamieszkania, co jest zapewne ściśle powiązane nie 

studia stacjonarne

studia niestacjonarne
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Tabela 5. Co w głównej mierze zdecydowało o wyborze przez Pana(nią) studiów na 
Uniwersytecie Rzeszowskim? 

 
Liczba 

obserwacji 
Procent 

obserwacji 
Uniwersytet Rzeszowski oferował kierunek, który mnie 
interesował 

2088 71,6% 

Bliskość od mojego miejsca zamieszkania 1607 55,1% 

Atrakcyjność Rzeszowa jako miejsca do studiowania 684 23,5% 

Dobre opinie innych (przyjaciół, znajomych, rodziny) 
o Uniwersytecie Rzeszowskim  456 15,6% 

Niechęć do studiowania w innym mieście 330 11,3% 

Nie udało mi się zdać na inną uczelnię 229 7,9% 

Prestiż Uniwersytetu Rzeszowskiego 206 7,1% 

Nie miałem(am) większego wyboru 162 5,6% 

Przyjazna studentom organizacja toku studiów 157 5,4% 

Łatwość zdania egzaminów wstępnych na Uniwersytet 
Rzeszowski 

83 2,8% 

Inny czynnik 42 1,4% 
Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. 

 

Dla niemal co czwartego studenta powodem wyboru Uniwersytetu Rzeszowskiego 

było przekonanie o atrakcyjności Rzeszowa jako miejsca do studiowania. Rzadziej niż co 

dziesiąty ankietowany uzasadniał swoją decyzję o wyborze uczelni takimi czynnikami jak: 

brak miejsc na bardziej pożądanej uczelni, prestiż UR, czy łatwość zdania egzaminów 

wstępnych. Wśród innych czynników wpływających na wybór uczelni – wymienianych 

przez zaledwie 1,4% uczestników badania - najczęściej wskazywano na przypadkowy 

charakter decyzji o studiach na Uniwersytecie Rzeszowskim (8 osób) a także na względy 

finansowe, tzn. niższe koszty dojazdów, utrzymania i czesnego w stosunku do większych 

miast (6 osób).  

Decyzja o wyborze konkretnego kierunku studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim 

w przypadku studentów/absolwentów studiów I stopnia z rocznika 2011/2012 

podyktowana była przede wszystkim indywidualnymi zainteresowaniami studentów. Taką 

deklarację złożyło niemal ¾ ankietowanych. Dla prawie 30% studentów czynnikiem 

decydującym o wyborze kierunku studiów było także przekonanie o jego przydatności na 

rynku pracy. Co siódmy student kierował się opiniami/sugestiami innych osób, np. 

rodziny, przyjaciół czy nauczycieli. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż aż 10,5% studentów 

zadeklarowało przypadkowy charakter wyboru kierunku studiów.  
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Tabela 6. Co w głównej mierze 
ukończonym kierunku? 

 
Indywidualne zainteresowania

Przekonanie, że kierunek umożliwi zdobycie pracy

Sugestie innych osób (rodzina, przyjaciele, nauczyciele)

Przypadek 

Brak miejsca na kierunku, który preferowałem(

Względna łatwość studiowania na kierunku

Inny czynnik 
Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi.

 
Wśród innych czynników wpływających na wybór kierunku studiów wymieniano 

najczęściej wymogi związane z wykonywaną pracą zawodową i adekwatność kierunku 

studiów do zakresu wykonywanych 

 

6.2 Aktywność studentów

 

Chcąc zdiagnozować poziom aktywności studentów/absolwentów

mogących mieć wpływ na ich późniejsze losy zawo

podejmowanie w trakcie studiów pracy zarobkowej, działalności społecznej oraz o 

korzystanie z możliwości studiowania za granicą. Rozkład odpowiedzi zaprezentowany 

został z uwzględnieniem kryterium płci respondentów. 

Podejmowanie pracy zarobkowej w trak

uczestników badania. Jest to wynik bardzo zbliżony do poziomu stwierdzonego w 

badaniach studentów/absolwentów studiów I s

Większą skłonność do podejmowania pracy zarobkowej wykazują 

jest to różnica bardzo znacząca. 

 
Rysunek 4. Czy podczas studiów podejmował(a) Pan(i) pracę zarobkową?

Wartość 100% odnosi się do liczby 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi. 

mężczyzna

kobieta

ogółem
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Co w głównej mierze wpłynęło na Pana(i) decyzję o studiowaniu

Liczb
obserwacji

zainteresowania 

Przekonanie, że kierunek umożliwi zdobycie pracy 

Sugestie innych osób (rodzina, przyjaciele, nauczyciele) 

na kierunku, który preferowałem(am) bardziej 

łatwość studiowania na kierunku 

Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi.

Wśród innych czynników wpływających na wybór kierunku studiów wymieniano 

najczęściej wymogi związane z wykonywaną pracą zawodową i adekwatność kierunku 

wykonywanych obowiązków zawodowych. 

Aktywność studentów/absolwentów w trakcie studió

Chcąc zdiagnozować poziom aktywności studentów/absolwentów

mogących mieć wpływ na ich późniejsze losy zawodowe, zapytano uczestników badania

trakcie studiów pracy zarobkowej, działalności społecznej oraz o 

korzystanie z możliwości studiowania za granicą. Rozkład odpowiedzi zaprezentowany 

został z uwzględnieniem kryterium płci respondentów.  

Podejmowanie pracy zarobkowej w trakcie studiów zadeklarowało 56,5% 

uczestników badania. Jest to wynik bardzo zbliżony do poziomu stwierdzonego w 

badaniach studentów/absolwentów studiów I stopnia z rocznika 2010/2011  

Większą skłonność do podejmowania pracy zarobkowej wykazują mężczyźni, jednak nie 

jest to różnica bardzo znacząca.  

Czy podczas studiów podejmował(a) Pan(i) pracę zarobkową?

liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględni
zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

60,7%

55,1%

56,5%

39,3%

44,9%

43,5%

tak nie
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(i) decyzję o studiowaniu na obecnie 

Liczba 
obserwacji 

Procent 
obserwacji 

2141 73,4% 

847 29,1% 

418 14,3% 

306 10,5% 

236 8,1% 

135 4,6% 

33 1,1% 
Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. 

Wśród innych czynników wpływających na wybór kierunku studiów wymieniano 

najczęściej wymogi związane z wykonywaną pracą zawodową i adekwatność kierunku 

trakcie studiów 

Chcąc zdiagnozować poziom aktywności studentów/absolwentów w dziedzinach 

dowe, zapytano uczestników badania o 

trakcie studiów pracy zarobkowej, działalności społecznej oraz o 

korzystanie z możliwości studiowania za granicą. Rozkład odpowiedzi zaprezentowany 

cie studiów zadeklarowało 56,5% 

uczestników badania. Jest to wynik bardzo zbliżony do poziomu stwierdzonego w 

topnia z rocznika 2010/2011  - tj.: 58,2%. 

mężczyźni, jednak nie 

Czy podczas studiów podejmował(a) Pan(i) pracę zarobkową? 

 
poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 

39,3%

44,9%

43,5%
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Znacznie węższe grono studentów angażowało się w trakcie studiów w działalność 

społeczną, np. w organizacjach studenckich, organiz

wolontariusz. Niespełna co czwarty student/absolwent zadeklarował tego typu aktywność 

w trakcie swoich studiów, jednak warto zauważyć wzrost poziomu zaangażowania o 6 

punktów procentowych w stosunku do absolwentów rocznika ubiegłego. 

 
Rysunek 5. Czy podczas studiów 
(np. organizacje studenckie, akcje charytatywne, wolontariat, inne)?

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi. 

 

Z możliwości studiowania poza granicami kraju skorzystało jedynie 3,2% 

studentów/absolwentów studiów I stopnia z rocznika 2011/2012

odsetek wyjeżdżających na studia zagraniczne mężczyzn niż kobiet. 

   
Rysunek 6. Czy studiował(a) Pan(i) za granicą (np. w ramach programu Erasmus)?

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mężczyzna

kobieta

ogółem

25,0%

23,3%

23,7%

tak

mężczyzna

kobieta

ogółem

3,8%

3,1%

3,2%

tak
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grono studentów angażowało się w trakcie studiów w działalność 

społeczną, np. w organizacjach studenckich, organizacjach pozarządowych czy jako 

. Niespełna co czwarty student/absolwent zadeklarował tego typu aktywność 

w trakcie swoich studiów, jednak warto zauważyć wzrost poziomu zaangażowania o 6 

stosunku do absolwentów rocznika ubiegłego.  

Czy podczas studiów brał(a) Pan(i) udział w działalności społecznej 
organizacje studenckie, akcje charytatywne, wolontariat, inne)? 

poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

Z możliwości studiowania poza granicami kraju skorzystało jedynie 3,2% 

studentów/absolwentów studiów I stopnia z rocznika 2011/2012. Nieznacznie wyższy

odsetek wyjeżdżających na studia zagraniczne mężczyzn niż kobiet.  

studiował(a) Pan(i) za granicą (np. w ramach programu Erasmus)?

poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

75,0%

76,7%

76,3%

tak nie

96,2%

96,9%

96,8%

tak nie
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grono studentów angażowało się w trakcie studiów w działalność 

acjach pozarządowych czy jako 

. Niespełna co czwarty student/absolwent zadeklarował tego typu aktywność 

w trakcie swoich studiów, jednak warto zauważyć wzrost poziomu zaangażowania o 6 

udział w działalności społecznej 

 
poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 

Z możliwości studiowania poza granicami kraju skorzystało jedynie 3,2% 

. Nieznacznie wyższy był 

studiował(a) Pan(i) za granicą (np. w ramach programu Erasmus)? 

 
danych nie zostały uwzględnione 
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6.3 Zadowolenie z wyboru ukończonego kierunku studiów 

 

Aby oszacować poziom zadowolenia studentów z ukończonego na Uniwersytecie 

Rzeszowskim kierunku studiów poproszono ich o odpowiedź na pytanie: „Czy z 

perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) ponownie ten sam kierunek studiów na 

Uniwersytecie Rzeszowskim?”.  

 

Tabela 7. Czy z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) ponownie ten sam kierunek 
studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim? – rozkład odpowiedzi wg kryterium płci. 

 
Płeć 

Ogółem 
Mężczyzna Kobieta 

Zdecydowanie tak 
Liczebność 166 406 572 

% 23,5% 18,5% 19,7% 

Raczej tak 
Liczebność 263 807 1070 

% 37,3% 36,8% 36,9% 

Trudno powiedzieć 
Liczebność 163 530 693 

% 23,1% 24,2% 23,9% 

Raczej nie 
Liczebność 69 304 373 

% 9,8% 13,9% 12,9% 

Zdecydowanie nie 
Liczebność 45 146 191 

%  6,4% 6,7% 6,6% 

Ogółem 
Liczebność 706 2193 2899 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  
 

Największy odsetek ankietowanych wskazał odpowiedź „raczej tak” (36,9%). 

Odpowiedzi twierdzące (zdecydowanie tak i raczej tak) stanowią łącznie 56,6% 

wszystkich odpowiedzi, natomiast 19,5% ankietowanych zadeklarowało, iż nie 

podtrzymałoby swojej decyzji o studiowaniu na ukończonym kierunku. Odpowiedzi 

„raczej nie” były dwukrotnie częstsze niż „zdecydowanie nie”. Warto podkreślić, iż aż ¼ 

uczestników badania nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

Po uwzględnieniu kryterium płci, widać, iż poziom zadowolenia z wybranego 

kierunku studiów jest nieznacznie wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet, a odwołując 

się do kryterium formy studiów, można stwierdzić, iż wyższy poziom zadowolenia z 

dokonanego wyboru deklarują studenci studiów niestacjonarnych.  
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Tabela 8. Czy z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) ponownie ten sam kierunek 
studiów na UR? – rozkład odpowiedzi wg kryterium formy studiów. 

 
Forma studiów 

Ogółem 
Stacjonarne Niestacjonarne 

Zdecydowanie tak 
Liczebność 425 147 572 

% 18,6% 24,1% 19,7% 

Raczej tak 
Liczebność 840 230 1070 

% 36,7% 37,7% 36,9% 

Trudno powiedzieć 
Liczebność 562 131 693 

% 24,6% 21,5% 23,9% 

Raczej nie 
Liczebność 308 65 373 

% 13,5% 10,7% 12,9% 

Zdecydowanie nie 
Liczebność 154 37 191 

%  6,7% 6,1% 6,6% 

Ogółem 
Liczebność 2289 610 2899 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

Najwyższy poziom zadowolenia z wybranego kierunku studiów zadeklarowali 

uczestnicy badania reprezentujący: edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, 

fizykę techniczną i archeologię. W przypadku tych kierunków nie pojawiły się żadne 

oceny zdecydowanie negatywne, a oceny zdecydowanie pozytywne stanowiły połowę 

wszystkich ocen. Najniższy odsetek osób zdecydowanie przekonanych o słuszności 

wyboru kierunku studiów (7%), w połączeniu z najwyższym odsetkiem osób 

zdecydowanie niezadowolonych  (20-21%) dotyczy kierunków: nauki o rodzinie oraz 

biologia. Ze względu na bezzasadny charakter prezentowania rozkładu odpowiedzi 

udzielanych przez 2 osoby - zestawienie nie zawiera wyników dla kierunku praca 

socjalna.  
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Rysunek 7. Czy z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) ponownie ten sam kierunek 
studiów na UR? – rozkład odpowiedzi wg kryterium kierunku studiów.

Tabela nie zawiera rozkładu odpowiedzi dla kierunku
zaledwie przez 2 osoby. 
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Czy z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) ponownie ten sam kierunek 
rozkład odpowiedzi wg kryterium kierunku studiów.

zkładu odpowiedzi dla kierunku praca socjalna, który reprezentowany był
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Osoby, które zadeklarowały, iż nie zdecydowałyby się ponownie na ten sam 

kierunek studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim uzasadniały swoje stanowisko głównie 

problemami ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy przez osoby z tego typu 

wykształceniem (56,7%). Liczna grupa (tj. 44%) uznała, iż kierunek nie spełnił 

oczekiwań. Wśród innych czynników wymieniano także zmianę zainteresowań studenta 

w trakcie studiów, niezgodność efektów kształcenia na danym kierunku z deklarowanym 

profilem absolwenta oraz zbyt teoretyczny charakter studiów.  

 
Tabela 9. Proszę podać dlaczego ponownie nie wybrał(a)by Pan(i) tego samego kierunku 
studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim? 

 
Liczba 

obserwacji 
Procent 

obserwacji 
Oferta rynku pracy dla absolwenta tego kierunku jest mało 
atrakcyjna 340 56,7% 

Program kształcenia nie spełnił moich oczekiwań 269 44,8% 

Kierunek studiów wybrałem(am) przypadkowo 72 12,0% 

Nie dostałem(am) się na pożądany przeze mnie kierunek 
studiów 

65 10,8% 

Inny czynnik 32 5,3% 

Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. 
 
 

6.4 Plany dotyczące dalszej edukacji 

 
Studentów/absolwentów studiów I stopnia z rocznika 2011/2012 zapytano czy 

planują podjęcie w przyszłości kolejnych studiów, a jeśli tak, to na jakim kierunku 

i w jakiej formie. Poproszono także o wskazanie uczelni, na której absolwenci planują 

kontynuować edukację.  

Niemal 80% uczestników badania zadeklarowało, iż planuje kontynuować 

edukację po ukończeniu studiów I stopnia, a w tej grupie dominowały osoby 

zdecydowanie przekonane o podjęciu dalszej nauki na studiach wyższych (45,2%). 

Osoby, które nie planują podjęcia studiów stanowią zaledwie 5,7% ogółu ankietowanych. 

Nieznacznie większą skłonność do podjęcia dalszej nauki deklarują kobiety. 
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Tabela 10. Czy rozważa Pan(i) podjęcie w przyszłości studiów? - rozkład odpowiedzi ze 
względu na płeć respondentów. 

 
Płeć 

Ogółem 
Mężczyzna Kobieta 

Zdecydowanie tak 
Liczebność 267 1046 1313 

% 37,7% 47,6% 45,2% 

Raczej tak 
Liczebność 267 718 985 

% 37,7% 32,7% 33,9% 

Trudno powiedzieć 
Liczebność 115 325 440 

% 16,2% 14,8% 15,1% 

Raczej nie 
Liczebność 49 86 135 

% 6,9% 3,9% 4,6% 

Zdecydowanie nie 
Liczebność 10 21 31 

%  1,4% 1,0% 1,1% 

Ogółem 
Liczebność 708 2197 2905 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

Ponad ¾ studentów/absolwentów deklarujących chęć podjęcia dalszych studiów 

zamierza kontynuować edukację na kierunku, który ukończyli. Pozostali zdecydowali się 

na wybór innej dziedziny kształcenia.  

Tabela 11. Rodzaj kierunku studiów, który zamierza Pan(i) podjąć? 

 
Liczba 

obserwacji 
Procent 

obserwacji 

Kontynuacja kierunku, który aktualnie kończę 1712 76,0% 

Zupełnie nowy kierunek 578 25,6% 

Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość podjęcia studiów na więcej niż jednym kierunku.  

 

Największy odsetek studentów planuje kontynuować studia na kierunkach: 

ekonomia (11,7% spośród planujących kontynuować edukację) oraz pedagogika 

(11,4%). Dużą popularnością cieszy się także administracja (7,5%) oraz fizjoterapia 

(6,8%). Kierunki wskazywane przez ankietowanych zostały zamieszczone w tabeli nr 12 

w kolejności odpowiadającej częstotliwości ich wyboru, uwzględniono jednak wyłącznie 

kierunki wskazywane przez co najmniej 1% ankietowanych.  
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Tabela 12. Jaki kierunek studiów planuje Pan(i) podjąć? 

 
Liczba 

obserwacji 
Procent 

obserwacji 
ekonomia 268 11,7% 

pedagogika 261 11,4% 

administracja 171 7,5% 

fizjoterapia 156 6,8% 

wychowanie fizyczne 97 4,2% 

turystyka i rekreacja 95 4,2% 

filologia polska 80 3,5% 

zarządzanie 75 3,3% 

matematyka 63 2,8% 

zdrowie publiczne 63 2,8% 

ochrona środowiska 60 2,6% 

pielęgniarstwo 59 2,6% 

europeistyka 55 2,4% 

kulturoznawstwo 53 2,3% 

filologia angielska 51 2,2% 

technologia żywności i żywienie człowieka 42 1,8% 

filologia rosyjska 38 1,7% 

położnictwo 37 1,6% 

architektura krajobrazu 33 1,4% 

grafika 32 1,4% 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 31 1,4% 

socjologia 31 1,4% 

nauki o rodzinie 30 1,3% 

dietetyka 27 1,2% 

historia 27 1,2% 

biologia 26 1,1% 

politologia 26 1,1% 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 25 1,1% 

informatyka 25 1,1% 

ratownictwo medyczne 23 1,0% 

rolnictwo 23 1,0% 
Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi oraz 
uwzględnienie w tabeli wyłącznie kierunków o częstotliwości wskazań nie mniejszej od 1%. 

 

Studenci/absolwenci studiów I stopnia z rocznika 2011/2012 planujący 

kontynuować edukację, na miejsce dalszych studiów wybierają w przeważającej mierze 

Uniwersytet Rzeszowski (76,9%). Wśród innych uczelni, wybieranych przez pozostałe 
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23,1% studentów/absolwentów najpopularniejsza jest Politechnika Rzeszowska, 

Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oraz Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie. Część studentów planujących dalszą edukację (2,3%) jeszcze 

nie wybrała konkretnej uczelni, natomiast 6 osób zadeklarowało studia poza granicami 

kraju.  

 

Tabela 13. Na jakiej uczelni planuje Pan(i) studiować? 

 
Liczba 

obserwacji 
Procent 

obserwacji 

Uniwersytet Rzeszowski 1754 76,9 

Uczelnia inna niż Uniwersytet Rzeszowski: 526 23,1 

w tym: 

Politechnika Rzeszowska 76 2,6 

Uniwersytet Jagielloński 70 2,4 

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 51 1,7 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 43 1,5 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 22 0,8 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 14 0,5 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 14 0,5 

Uniwersytet Wrocławski 12 0,4 

Uniwersytet Warszawski 12 0,4 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 9 0,3 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 9 0,3 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 8 0,3 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 7 0,2 

Politechnika Krakowska 6 0,2 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 5 0,2 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 5 0,2 

Inne uczelnie krajowe 50 1,6 

Uczelnia za granicą 6 0,2 

Jeszcze nie wiem 68 2,3 

Braki danych 39 6,5 
Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. 

 

Ponad 87% osób planujących kontynuować swoją ścieżkę edukacyjną deklaruje 

chęć podjęcia uzupełniających studiów magisterskich. Kolejne studia I stopnia planuje 

podjąć 5,3% ankietowanych, a studia jednolite magisterskie 4,6% uczestników badania. 

Możliwość rozpoczęcia studiów podyplomowych rozważa co czternasty ankietowany 

planujący dalszą naukę, natomiast na studia doktoranckie wybiera się 0,6% spośród 

ogółu planujących kontynuację edukacji. 



                  

                  

 

 
Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rysunek 8. Jaką formę studiów zamierza 

Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi.

 

6.5 Plany i oczekiwania studentów/absolwentów dotyczące podjęcia 
zatrudnienia 

 

W ramach prowadzonego przez Biuro Karier badania losów zawodowych 

absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 

studentów/absolwentów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia, a także o ich 

przewidywaniach dotyczących czasu potrzebnego na znalezienie zatrudnienia oraz 

wysokości uzyskiwanych dochodów.

Studentów poproszono w pierwszej kolejności o udzielenie informacji na temat 

stosunku do założenia własnej działalności gospodarczej. 

Tabela 14. Czy rozważa Pan(i) założenie w przyszłości własnej działalności 
gospodarczej? 

 

Tak 

Nie 

Nie wiem 

Prowadzę już działalność gospodarczą

Ogółem 

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi. 

 

 

licencjackie/inżynierskie

jednolite magisterskie

uzupełniające magisterskie

studia podyplomowe

studia doktoranckie
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Jaką formę studiów zamierza Pan(i) podjąć? 

Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi.

Plany i oczekiwania studentów/absolwentów dotyczące podjęcia 

W ramach prowadzonego przez Biuro Karier badania losów zawodowych 

lwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego przewidziano uzyskanie wiedzy o planach 

studentów/absolwentów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia, a także o ich 

przewidywaniach dotyczących czasu potrzebnego na znalezienie zatrudnienia oraz 

chodów. 

Studentów poproszono w pierwszej kolejności o udzielenie informacji na temat 

stosunku do założenia własnej działalności gospodarczej.  

Czy rozważa Pan(i) założenie w przyszłości własnej działalności 

Płeć 

Mężczyzna Kobieta

Liczebność 310 

% 43,7% 25,0%

Liczebność 77 

% 10,8% 17,9%

Liczebność 310 1240

% 43,7% 56,5%

Prowadzę już działalność gospodarczą 
Liczebność 13 

% 1,8% 0,6%

Liczebność 710 2195

% 100,0% 100,0%
poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 

zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

5,3%

4,6%

7,3%

0,6%

Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 

 
Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. 

Plany i oczekiwania studentów/absolwentów dotyczące podjęcia 

W ramach prowadzonego przez Biuro Karier badania losów zawodowych 

uzyskanie wiedzy o planach 

studentów/absolwentów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia, a także o ich 

przewidywaniach dotyczących czasu potrzebnego na znalezienie zatrudnienia oraz 

Studentów poproszono w pierwszej kolejności o udzielenie informacji na temat 

Czy rozważa Pan(i) założenie w przyszłości własnej działalności 

Ogółem 
Kobieta 

549 859 

25,0% 29,6% 

392 469 

17,9% 16,1% 

1240 1550 

56,5% 53,4% 

14 27 

,6% 0,9% 

2195 2905 

100,0% 100,0% 
poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 

87,1%
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Wyniki pokazują, iż niespełna 1% uczestników badania prowadził w momencie 

realizacji ankiety własną działalność gospodarczą. Prawie 30% ankietowanych 

zadeklarowało, iż rozważa założenie własnej działalności gospodarczej, natomiast 16% 

odrzuca taką możliwość. Zwraca uwagę fakt bardzo dużej liczby osób nie mających 

sprecyzowanego poglądu w tej dziedzinie – ponad połowa uczestników badania wybrała 

odpowiedź „nie wiem”. Rozkład odpowiedzi ukazuje istotną statystycznie zależność 

pomiędzy skłonnością do podjęcia własnej działalności gospodarczej a płcią 

studentów/absolwentów – mężczyźni deklarują większą otwartość na podjęcie 

samozatrudnienia. 

Nieznacznie ponad połowa studentów/absolwentów biorących udział w badaniu 

pilotażowym zadeklarowała, iż planuje poszukiwać pracy na terenie Podkarpacia w ciągu 

trzech miesięcy od daty wypełnienia ankiety, natomiast 32,4% uznało, iż nie będzie 

poszukiwać pracy. Należy zauważyć, iż skłonność do poszukiwania pracy może być 

ograniczana przez plany podjęcia dalszej edukacji, deklarowane przez przeważającą 

część ankietowanych. 

 

Tabela 15. Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje Pan(i) poszukiwać pracy na 
terenie województwa podkarpackiego? 

 
Płeć 

Ogółem 
Mężczyzna Kobieta 

Tak 
Liczebność 346 1168 1514 

% 48,9% 53,2% 52,2% 

Nie 
Liczebność 255 685 940 

% 36,0% 31,2% 32,4% 

Nie  wiem 
Liczebność 107 341 448 

% 15,1% 15,5% 15,4% 

Ogółem 
Liczebność 708 2194 2902 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

Zaledwie co dziesiąty student/absolwent studiów I stopnia z badanego rocznika 

planuje poszukiwać zatrudnienia w województwach innych niż województwo 

podkarpackie. Ponad ¼ nie wie jeszcze czy ograniczy się w poszukiwaniu miejsca pracy 

wyłącznie do Podkarpacia.  
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Tabela 16. Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje Pan(i) poszukiwać pracy na 
terenie innego województwa? 

 
Płeć 

Ogółem 
Mężczyzna Kobieta 

Tak 
Liczebność 76 200 276 

% 10,7% 9,2% 9,6% 

Nie 
Liczebność 447 1391 1838 

% 63,2% 63,7% 63,6% 

Nie wiem 
Liczebność 184 591 775 

% 26,0% 27,1% 26,8% 

Ogółem 
Liczebność 707 2182 2889 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

Największą popularnością cieszą się województwa sąsiadujące z Podkarpaciem: 

województwo małopolskie, lubelskie oraz świętokrzyskie, a także województwo 

mazowieckie – ze względu na znacznie bardziej rozwiniętą ofertę rynku pracy. 

 

Tabela 17. W jakim województwie planuje Pan(i) poszukiwać pracy? 

 
Liczba 

obserwacji 
Procent 

obserwacji 
Małopolskie 145 54,9% 

Lubelskie 58 22,0% 

Mazowieckie 38 14,4% 

Świętokrzyskie 11 4,2% 

Wielkopolskie 5 1,9% 

Śląskie 5 1,9% 

Dolnośląskie 3 1,1% 

Zachodniopomorskie 3 1,1% 

Pomorskie 2 0,8% 

Warmińsko-mazurskie 2 0,8% 

Łódzkie 1 0,4% 

W wielu województwach/w całej Polsce 5 1,9% 
Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. 

 

Studenci/absolwenci dostrzegają także możliwość podjęcia zatrudnienia poza 

granicami Polski – 12,3% planuje wyjazd za granicę w celu poszukiwania pracy. Prawie 

55% nie wyraża zainteresowania poszukiwaniem pracy poza granicami Polski, pozostali 

(tj. 1/3) nie mają jeszcze sprecyzowanych planów w tej kwestii.  
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Tabela 18. Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje Pan(i) wyjazd za granicę w celu 
poszukiwania pracy? 

 
Płeć 

Ogółem 
Mężczyzna Kobieta 

Tak 
Liczebność 85 269 354 

% 12,1% 12,3% 12,3% 

Nie  
Liczebność 361 1216 1577 

% 51,6% 55,7% 54,7% 

Nie wiem 
Liczebność 254 700 954 

% 36,3% 32,0% 33,1% 

Ogółem 
Liczebność 700 2185 2885 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  
 

Najczęstszym krajem docelowym planowanych wyjazdów zagranicznych 

studentów/ absolwentów uczestniczących w badaniu są Niemcy (28%) a następnie: kraje 

skandynawskie (Szwecja i Norwegia - łącznie 21,5%) oraz Wielka Brytania (18,3%) 

i Holandia (14,3%).  

Tabela 19. W jakim kraju planuje Pan(i) poszukiwać pracy? 

 
Liczba 

obserwacji 
Procent 

obserwacji 
Niemcy 78 28,0% 

Norwegia/Szwecja 60 21,5% 

Wielka Brytania 51 18,3% 

Holandia 40 14,3% 

Stany Zjednoczone 12 4,3% 

Włochy 11 3,9% 

Francja 11 3,9% 

Belgia 10 3,6% 

Austria 8 2,9% 

Szwajcaria 8 2,9% 

Irlandia 5 1,8% 

Kanada 4 1,4% 

Inne kraje 11 3,9% 
Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. 

 

Z możliwości zarejestrowania w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie 

skorzysta co dziesiąty ankietowany - ze względu na podejmowanie zatrudnienia lub 

działalności gospodarczej, natomiast co trzeci absolwent nie planuje starać się o status 

bezrobotnego, mimo, iż posiada taką prawną możliwość. Pozostali nie mieli w momencie 

wypełniania ankiety sprecyzowanych planów co do rejestracji w urzędzie pracy.  
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Tabela 20. Czy w przypadku gdyby nie znalazł(a) Pan(
3 miesięcy zamierza się Pan(i) zarejestrować jako osoba bezrobotna we 
urzędzie pracy? 

 

Tak 

Nie 

Nie wiem 

Nie dotyczy - obecnie pracuję/ 
prowadzę działalność gospodarczą

Ogółem 

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi. 

 

Co dziesiąty student/absolwent 

zadeklarował w momencie realizacji badania, iż nie po

wynikało to z podejmowania pracy/działalności gospodarczej (7,7%) lub 

umówionego miejsca pracy (2,4%).

Jeśli pozostałych uznamy za

z nich spodziewa się, iż znalezienie satysfakcjonującej pracy na pełny etat zajmie im 

powyżej 1 roku. Największa liczba ankietowanych deklaruje przekonanie, iż znajdzie tego 

typu pracę w ciągu 2-4 miesięcy

 
Tabela 21. Ile Pana(i) zdaniem zajmie Panu(i) znalezienie pracy na p
chciał(a)by Pan(i) pracować? 

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udz
 

0% 20%

mężczyzna

kobieta

ogółem

12%

3%

5%

34%

do 1 m-ca 2 - 6 m-cy
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Czy w przypadku gdyby nie znalazł(a) Pan(i) pracy w ciągu najbliższych 
miesięcy zamierza się Pan(i) zarejestrować jako osoba bezrobotna we 

Płeć 

Mężczyzna Kobieta

Liczebność 194 

% 27,5% 31,6%

Liczebność 262 

% 37,1% 29,1%

Liczebność 178 

% 25,2% 30,2%

 
odarczą 

Liczebność 72 

% 10,2% 9,1%

Liczebność 706 2198

% 100,0% 100,0%
poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 

zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

Co dziesiąty student/absolwent studiów I stopnia z rocznika 2011/2012 

w momencie realizacji badania, iż nie poszukuje zatrudnienia, przy czym

podejmowania pracy/działalności gospodarczej (7,7%) lub 

o miejsca pracy (2,4%). 

Jeśli pozostałych uznamy za poszukujących pracy, to zauważyć można, ż

z nich spodziewa się, iż znalezienie satysfakcjonującej pracy na pełny etat zajmie im 

powyżej 1 roku. Największa liczba ankietowanych deklaruje przekonanie, iż znajdzie tego 

4 miesięcy. 

zdaniem zajmie Panu(i) znalezienie pracy na pełny etat, w

poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

20% 40% 60% 80%

40%

34%

36%

8%

13%

12%

9%

15%

14%

18%

25%

23%

cy 7 - 9 m-cy 10 - 12 m-cy ponad 1 rok
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i) pracy w ciągu najbliższych 
miesięcy zamierza się Pan(i) zarejestrować jako osoba bezrobotna we właściwym 

Ogółem 
Kobieta 

695 889 

31,6% 30,6% 

640 902 

29,1% 31,1% 

664 842 

30,2% 29,0% 

199 271 

9,1% 9,3% 

2198 2904 

100,0% 100,0% 
poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 

rocznika 2011/2012 

szukuje zatrudnienia, przy czym 

podejmowania pracy/działalności gospodarczej (7,7%) lub posiadania 

zauważyć można, że aż 23% 

z nich spodziewa się, iż znalezienie satysfakcjonującej pracy na pełny etat zajmie im 

powyżej 1 roku. Największa liczba ankietowanych deklaruje przekonanie, iż znajdzie tego 

ełny etat, w której 

 
poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 

100%

18%

25%

23%

ponad 1 rok
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Tylko 5% spośród poszukujących pracy sądzi, iż w ciągu miesiąca znajdzie pracę 

na pełny etat, którą zechce podjąć. Mężczyźni spodziewają się szybszego znalezienia 

zatrudnienia niż kobiety; 62% mężczyzn i 37% kobiet wskazało na okres poszukiwania 

wynoszący maksymalnie pół roku. 

Na zakończenie badania ankietowego poproszono uczestników o oszacowanie 

poziomu zarobków, jaki uzyskają podejmując pracę po ukończeniu studiów. Warto 

podkreślić, iż nie chodzi tu o poziom aspiracji czy oczekiwań studentów/absolwentów lecz 

o realną ocenę poziomu dochodów możliwych do osiągnięcia na rynku pracy  

 

Tabela 22. Ile Pana(i) zdaniem będzie Pan(i) zarabiał(a) po ukończeniu studiów?     Ile 
Pan(i) zarabia netto – jeśli obecnie podejmuje Pan(i) zatrudnienie? 

 
Płeć 

Ogółem 
Mężczyzna Kobieta 

Poniżej 1 200 zł netto 
Liczebność 67 443 510 

% 9,6% 20,3% 17,7% 

Od 1 200 do 1 500 zł netto 
Liczebność 213 1078 1291 

% 30,4% 49,3% 44,7% 

Od 1 501 do 1 900 zł netto 
Liczebność 194 463 657 

% 27,7% 21,2% 22,8% 

Od 1 901 do 2 300 zł netto 
Liczebność 123 116 239 

% 17,6% 5,3% 8,3% 

Od 2 301 do 2 700 zł netto 
Liczebność 36 46 82 

% 5,1% 2,1% 2,8% 

Powyżej 2 700 zł netto 
Liczebność 67 40 107 

% 9,6% 1,8% 3,7% 

Ogółem 
Liczebność 700 2186 2886 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

Ponad 85% ankietowanych uznało, iż ich dochody po studiach nie przekroczą 

kwoty 1900 zł netto, z czego większość (44,7%) spodziewa się wynagrodzenia na 

poziomie 1200-1500 zł netto. Rozkład odpowiedzi na to pytanie ujawnił także 

zróżnicowanie w poziomie spodziewanych zarobków pomiędzy studentami a studentkami. 

Kobiety częściej spodziewają się niskich dochodów niż mężczyźni.  
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7. PODSUMOWANIE WYNIKÓW POMIARU POCZĄTKOWEGO 
STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO 
STOPNIA 

 

� Poziom uczestnictwa absolwentów w badaniu losów zawodowych 

 

• W pomiarze początkowym badania losów zawodowych absolwentów, którzy 

ukończyli studia pierwszego stopnia w 2012 roku wzięło udział 2920 osób, w tym 

2302 osoby (79%), które ukończyły studia stacjonarne oraz 618 osób (21%), 

które ukończyły studia niestacjonarne.  

• Studenci/absolwenci z rocznika 2011/2012 wyrażający zgodę na udział w badaniu 

stanowili 84% wszystkich absolwentów studiów pierwszego stopnia z tego 

rocznika, realizowanych na Uniwersytecie Rzeszowskim.  

• Odsetek osób wyrażających zgodę na udział w badaniu wzrósł w stosunku do roku 

poprzedniego o 21%. 

• Na udział w badaniu zgodę wyraził największy odsetek studentów: 

� Wydziału Filologicznego (100%), 

� Wydziału Prawa i Administracji (91%), 

� Międzywydziałowego Instytutu Filozofii (89%). 

• Najniższy odsetek osób wyrażających zgodę na udział w badaniu odnotowano 

wśród studentów/absolwentów: 

� Wydziału Ekonomii (72%), 

� Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (77%), 

� Wydziału Biologiczno-Rolniczego (78%).  

 

� Czynniki wpływające na decyzję o wyborze studiów na Uniwersytecie 

Rzeszowskim 

 

• Najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o wyborze studiów na 

Uniwersytecie Rzeszowskim jest oferowanie przez tę uczelnię interesującego 

kierunku (72%), a także bliskość od miejsca zamieszkania (55%). 

• Wybór konkretnego kierunku studiów na UR podyktowany jest głównie 

indywidualnymi zainteresowaniami (73%) oraz przekonaniem o możliwości 

znalezienia zatrudnienia po określonym kierunku studiów (29%). 

• W przypadku ponad 10% studentów decyzja o wyborze kierunku studiów była 

przypadkowa. 
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� Aktywność studentów/absolwentów w trakcie studiów 

 

• Pracę zarobkową w trakcie studiów podejmowało ogółem 56,5% ankietowanych, 

w tym nieznacznie większy odsetek mężczyzn. 

• Działalność gospodarczą w trakcie studiów prowadził niespełna 1% studentów. 

• Podczas studiów w działalność społeczną rozumianą jako udział  

w organizacjach studenckich, charytatywnych i wolontariackich angażowało się 

23,7% uczestników badania. 

• Studia zagraniczne podejmowało zaledwie 3,2% studentów/absolwentów. 

 

� Zadowolenie z wyboru ukończonego kierunku studiów 
 
• Ponad połowa badanych (57%), którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na 

Uniwersytecie Rzeszowskiem w roku akademickim 2011/2012 deklaruje, że 

z perspektywy czasu jeszcze raz dokonałaby wyboru tego samego kierunku 

studiów. 

• Bardziej zadowoleni z wyboru kierunku studiów są mężczyźni niż kobiety 

i studenci studiów niestacjonarnych niż stacjonarnych. 

• Najliczniej satysfakcję z dokonanego wyboru kierunku deklarowali 

studenci/absolwenci kierunków: 

� edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,  

� fizyka techniczna, 

� archeologia. 

• Największy odsetek niezadowolonych z wybranego kierunku odnotowano wśród 

absolwentów kierunków: 

� nauki o rodzinie, 

� biologia. 

• Przyczyną niezadowolenia z wyboru kierunku jest przede wszystkim 

niesatysfakcjonująca oferta rynku pracy dla absolwenta tego kierunku (57%) oraz 

program kształcenia, który nie spełnia oczekiwań (45%). 

 

� Plany dotyczące dalszej edukacji 
 
• Niemal 80% absolwentów studiów I stopnia rozważa podjęcie kolejnych studiów 

w przyszłości – wśród nich zdecydowana większość deklaruje chęć kontynuacji 

kierunku, który aktualnie kończy/ukończyła (76%). 

• Najczęściej wybierane kierunki dalszej edukacji to: 

� ekonomia (11,7%), 

� pedagogika (11,4%), 
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� administracja (7,5%), 

� fizjoterapia (6,8%). 

• Ponad ¾ absolwentów planujących kontynuować naukę chce nadal studiować na 

Uniwersytecie Rzeszowskim. Osoby chcące zmienić uczelnię najczęściej wybierają 

Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Jagielloński oraz Wyższą Szkołę Prawa 

i Administracji.  

• Studenci wybierają w zdecydowanej większości studia uzupełniające magisterskie 

(87% planujących dalszą naukę), ponad 7% rozważa wybór studiów 

podyplomowych. 

 

� Plany i oczekiwania studentów/absolwentów dotyczące podjęcia 

zatrudnienia 

 

• Prawie 30% ankietowanych zadeklarowało, iż rozważa założenie własnej 

działalności gospodarczej, natomiast 16% odrzuca taką możliwość. 

• W ciągu trzech miesięcy od zakończenia edukacji studenci/absolwenci planują 

poszukiwać pracy: 

� na terenie województwa podkarpackiego – 52% absolwentów, 

� na terenie innego województwa/innych województw – 10% absolwentów, 

� poza granicami kraju – 12% absolwentów. 

• Absolwenci, którzy nie ograniczają się do poszukiwania pracy na Podkarpaciu, 

chcą szukać zatrudnienia najczęściej w województwie małopolskim, lubelskim 

i mazowieckim, a za granicą – w Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii 

i Holandii. 

• Niespełna 31% studentów/absolwentów planuje zarejestrować się w urzędzie 

pracy, jeśli nie znajdą zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy od ukończenia studiów. 

Ponad 40% nie ma zamiaru ubiegać się o status osoby bezrobotnej, choć tylko 

w przypadku 9% - takie prawo nie przysługuje ze względu na podejmowanie 

zatrudnienia. 

• W opinii największej liczby studentów/absolwentów znalezienie pełnoetatowej 

i satysfakcjonującej pracy zajmie od 2 do 4 miesięcy (36%). Co czwarty 

ankietowany uważa, że potrwa to ponad rok, a zaledwie 5%, że wystarczy im 

jeden miesiąc. Mężczyźni spodziewają się szybszego znalezienia zatrudnienia niż 

kobiety. 

• Zdaniem ponad 85% ankietowanych po studiach będą osiągać dochody nie 

większe niż 1900 zł netto, w tym 45% spodziewa się wynagrodzenia w przedziale 

1200-1500 zł, a 18% - poniżej 1200 zł netto. Kobiety częściej spodziewają się 

niskich dochodów niż mężczyźni.  
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8. CHARAKTERYSTYKA STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW 
ROCZNIKA 2011/2012 KOŃCZĄCYCH STUDIA DRUGIEGO 
STOPNIA 

 
Tabela 23. Absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2011/2012 
oraz uczestnicy I etapu badania losów zawodowych w 2012 roku w podziale na wydziały 
i typ studiów.  

  
  

Liczba absolwentów studiów 
II stopnia w roku akademickim 

2011/20124 

Studenci/absolwenci studiów 
II stopnia z rocznika 

2011/2012 uczestniczący 
w badaniu 

Procentowy 
udział badanych 
w ogólnej liczbie 

absolwentów 
studiów 

II stopnia 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjo. Ogółem 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjo. Ogółem 

Wydział 
Biologiczno-
Rolniczy 

184 53 237 173 45 218 92% 

Wydział 
Ekonomii 189 170 359 176 60 236 66% 

Wydział 
Filologiczny 208 150 359 208 150 358 100% 

Wydział 
Matematyczno- 
Przyrodniczy 

86 62 148 66 40 106 72% 

Wydział 
Medyczny 269 251 520 248 228 476 92% 

Wydział 
Pedagogiczno-
Artystyczny 

217 264 481 202 238 440 91% 

Wydział Prawa i 
Administracji 215 88 303 205 75 280 92% 

Wydział 
Socjologiczno-
Historyczny 

180 77 257 161 64 225 88% 

Wydział Sztuki 29 14 43 26 11 37 86% 

Wydział 
Wychowania 
Fizycznego 

261 240 501 245 195 440 88% 

Zamiejscowy 
Wydział 
Biotechnologii 

49 - 49 47 - 47 96% 

Między-
wydziałowy 
Instytut Filozofii 

19 - 19 10 - 10 53% 

Ogółem 1901 1375 3276 1767 1106 2873 88% 

 
 

                                                      
4 stan na dzień 30.11.2011 r. wg sprawozdania GUS 
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Studia drugiego stopnia 

studentów. Spośród nich 2873

zawodowych. Najwyższe odsetki studentów/abso

w badaniu przypadają na Wydział Filologiczny (100%) oraz Zamiejscowy Wydział 

Biotechnologii (96%), natomiast najmniejszy poziom ankietyzacji o

w Międzywydziałowym Instytucie Socjologii (53%) oraz na Wydziale Ekonomii (66%). 

Zdecydowana większość 

uczestniczących w badaniu losów zawodowych to kobiety.

Rysunek 9. Rozkład uczestników badania ze względu na kryterium płci.

Wśród uczestników badania najliczniej reprezen

z Wydziału Medycznego (16,6% ogółu ankietowanych) 

Artystycznego i Wydziału Wychowania Fizycznego

stanowią osoby kończące studia w Międzywydziałowym Instytucie Filozofii (0,3%) o

Wydziale Sztuki (1,3%). Wynika to ze zróżnicowanej liczby osób studiujących na 

poszczególnych wydziałach.  

Tabela 24. Wydział, na którym studiowali uczestnicy badania.

 
Wydział Biologiczno-Rolniczy 

Wydział Ekonomii 

Wydział Filologiczny 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wydział Medyczny 

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Wydział Prawa i Administracji 

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Wydział Sztuki 

Wydział Wychowania Fizycznego

Zamiejscowy Wydział Biotechnologii

Międzywydziałowy Instytut Filozofii

Ogółem 

76,9%
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stopnia w roku akademickim 2011/2012 ukończyło 3276 

873 czyli 88% wyraziło zgodę na udział w 

ajwyższe odsetki studentów/absolwentów deklarujących chęć udziału 

badaniu przypadają na Wydział Filologiczny (100%) oraz Zamiejscowy Wydział 

Biotechnologii (96%), natomiast najmniejszy poziom ankietyzacji o

ziałowym Instytucie Socjologii (53%) oraz na Wydziale Ekonomii (66%). 

Zdecydowana większość – tj. ponad ¾ studentów/absolwentów studiów II stopnia 

uczestniczących w badaniu losów zawodowych to kobiety.  

uczestników badania ze względu na kryterium płci. 

Wśród uczestników badania najliczniej reprezentowani są studenci/absolwenci 

Wydziału Medycznego (16,6% ogółu ankietowanych) a także z Wydziału Pedagogiczno

Artystycznego i Wydziału Wychowania Fizycznego (po 15,3%). Najmniejszą grupę 

stanowią osoby kończące studia w Międzywydziałowym Instytucie Filozofii (0,3%) o

Wydziale Sztuki (1,3%). Wynika to ze zróżnicowanej liczby osób studiujących na 

Wydział, na którym studiowali uczestnicy badania. 

Liczebność 
218 

236 

358 

Przyrodniczy 106 

476 

Artystyczny 440 

280 

Historyczny 225 

37 

Wydział Wychowania Fizycznego 440 

Zamiejscowy Wydział Biotechnologii 47 

Filozofii 10 

2873 

23,1%

76,9%

Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 

akademickim 2011/2012 ukończyło 3276 

iał w badaniu losów 

lwentów deklarujących chęć udziału 

badaniu przypadają na Wydział Filologiczny (100%) oraz Zamiejscowy Wydział 

Biotechnologii (96%), natomiast najmniejszy poziom ankietyzacji osiągnięto 

ziałowym Instytucie Socjologii (53%) oraz na Wydziale Ekonomii (66%).  

/absolwentów studiów II stopnia 

 

towani są studenci/absolwenci 

Wydziału Pedagogiczno-

Najmniejszą grupę 

stanowią osoby kończące studia w Międzywydziałowym Instytucie Filozofii (0,3%) oraz na 

Wydziale Sztuki (1,3%). Wynika to ze zróżnicowanej liczby osób studiujących na 

Procent 
7,6 

8,2 

12,5 

3,7 

16,6 

15,3 

9,7 

7,8 

1,3 

15,3 

1,6 

0,3 

100,0 

mężczyzna

kobieta
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Największy odsetek uczestników badania stanowią studenci/absolwenci kierunku 

pedagogika (14,3%), a następnie prawo (9,7%), fizjoterapia (8,6%) oraz ekonomia 

(8,2%). Kierunki: europeistyka oraz technologia żywności i żywienie człowieka 

reprezentowane są w sposób symboliczny – każdy przez zaledwie 1 studenta/absolwenta. 

Tabela 25. Kierunek studiów ukończony przez uczestników badania. 

 Liczebność Procent  

Archeologia 16 0,6 

Biologia 40 1,4 

Biotechnologia 47 1,6 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 29 1,0 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 31 1,1 

Edukacja techniczno-informatyczna 20 0,7 

Ekonomia 236 8,2 

Europeistyka 1 0,0 

Filologia angielska 93 3,2 

Filologia germańska 84 2,9 

Filologia polska 142 4,9 

Filologia rosyjska 39 1,4 

Filozofia 10 0,3 

Fizjoterapia 247 8,6 

Fizyka techniczna 13 0,5 

Grafika 6 0,2 

Historia 39 1,4 

Matematyka 73 2,5 

Ochrona środowiska 74 2,6 

Pedagogika 411 14,3 

Pielęgniarstwo 173 6,0 

Politologia 62 2,2 

Położnictwo 56 1,9 

Prawo 279 9,7 

Rolnictwo 103 3,6 

Socjologia 108 3,8 

Technologia żywności i żywienie człowieka 1 0,0 

Turystyka i rekreacja 222 7,7 

Wychowanie fizyczne 218 7,6 

Ogółem 2873 100,0 
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stacjonarnych. Odsetek studiujących w systemie stacjonarnym na studiach II stopnia jest 

niższy o ponad 17% niż w przypadku studiów I stopnia 

Rysunek 10. Rozkład uczestników badania ze względu na kryterium formy studiów.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38,5%

Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

38 

Uczestnicy badania to w 61,5% przypadków studenci/absolwenci studiów 

. Odsetek studiujących w systemie stacjonarnym na studiach II stopnia jest 

niż w przypadku studiów I stopnia z tego samego rocznika.

Rozkład uczestników badania ze względu na kryterium formy studiów.

61,5% studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 

Uczestnicy badania to w 61,5% przypadków studenci/absolwenci studiów 

. Odsetek studiujących w systemie stacjonarnym na studiach II stopnia jest 

samego rocznika. 

Rozkład uczestników badania ze względu na kryterium formy studiów. 

 

studia stacjonarne

studia niestacjonarne
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9. WYNIKI POMIARU POCZĄTKOWEGO STUDENTÓW/ 
ABSOLWENTÓW STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA ROCZNIKA 
2011/2012 
 

9.1 Czynniki wpływające na decyzję o wyborze studiów na Uniwersytecie 
Rzeszowskim 

 

Studentów/absolwentów zapytano, co zadecydowało o wyborze Uniwersytetu 

Rzeszowskiego jako miejsca studiów oraz co zadecydowało o wyborze konkretnego 

kierunku studiów. W celu łatwiejszego zapoznawania się z wynikami odpowiedzi zawarte 

w tabelach uporządkowano według częstości występowania (od najbardziej do najmniej 

popularnych). Dodatkowo omówione zostaną odpowiedzi podawane przez ankietowanych 

w formie otwartej - stanowiące uzupełnienie zaproponowanej listy czynników.  

Podobnie jak w przypadku studiów I stopnia najpopularniejszy powód wyboru 

Uniwersytetu Rzeszowskiego - wskazywany przez 2/3 uczestników badania - to fakt, iż 

uczelnia oferowała kierunek, który interesował przyszłego studenta. Ponad połowa 

uczestników badania jako decydujący czynnik wyboru UR podała bliskość uczelni od 

miejsca zamieszkania, a co piąty student wybrał tę uczelnię z powodu przekonania 

o atrakcyjności Rzeszowa jako miejsca do studiowania.  

 

Tabela 26. Co w głównej mierze zdecydowało o wyborze przez Pana(nią) studiów na 
Uniwersytecie Rzeszowskim? 

 
Liczba 

obserwacji 
Procent 

obserwacji 
Uniwersytet Rzeszowski oferował kierunek, który mnie 
interesował 

1898 66,2% 

Bliskość od mojego miejsca zamieszkania 1521 53,0% 

Atrakcyjność Rzeszowa jako miejsca do studiowania 584 20,4% 

Dobre opinie innych o Uniwersytecie Rzeszowskim 
(przyjaciół, znajomych, rodziny) 

417 14,5% 

Niechęć do studiowania w innym mieście 227 7,9% 

Prestiż UR 209 7,3% 

Przyjazna studentom organizacja toku studiów 186 6,5% 

Nie udało mi się zdać na inną uczelnię 183 6,4% 

Nie miałem/am większego wyboru 133 4,6% 

Łatwość zdania egzaminów wstępnych na Uniwersytet 
Rzeszowski 108 3,8% 

Inny czynnik 60 2,1% 
Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. 
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Wśród innych czynników wymieniano najczęściej względy finansowe (rozumiane 

jako niższe koszty czesnego, dojazdów, wynajmu mieszkań w Rzeszowie w stosunku do 

innych ośrodków akademickich). Niewiele rzadziej wskazywano na względy zawodowe, 

a więc bliskość uczelni od miejsca pracy oraz oczekiwania pracodawcy dotyczące 

podnoszenia kwalifikacji. Co ósma odpowiedź z kategorii „inne” odnosiła się do 

przypadkowego charakteru wyboru studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

Wybór konkretnego kierunku studiów uzasadniany był przede wszystkim 

indywidualnymi zainteresowaniami w danej dziedzinie – czynnik ten wymieniła ponad 

połowa uczestników badania. Co piąty student/absolwent przy wyborze kierunku studiów 

na UR kierował się przekonaniem o jego przydatności na rynku pracy, a co dziesiąty 

kierował się opiniami swoich bliskich i znajomych. 

 
 
Tabela 27. Co w głównej mierze zdecydowało o Pana(i) decyzji studiowania na obecnie 
ukończonym kierunku? 

 
Liczba 

obserwacji 
Procent 

obserwacji 

Indywidualne zainteresowania 2142 54,4% 

Przekonanie, że kierunek umożliwi zdobycie pracy 849 21,6% 

Sugestie innych osób (rodzina, przyjaciele, nauczyciele) 395 10,0% 

Przypadek 207 5,3% 

Brak miejsca na kierunku, który preferowałem/am bardziej 167 4,2% 

Względna łatwość studiowania na kierunku 110 2,8% 

Inny czynnik 68 1,7% 

Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. 

 

Wśród innych odpowiedzi dominowały te, które uzasadniały wybór kierunku 

studiów II stopnia chęcią kontynuacji kierunku podjętego na studiach I stopnia. Ważnym 

czynnikiem okazała się także praca zawodowa, której charakter determinował kierunek 

podejmowanych studiów.  

 

9.2 Aktywność studentów/absolwentów w trakcie studiów 

 

Do aktywności studentów/absolwentów, która może mieć wpływ na przyszłe losy 

zawodowe zaliczono podejmowanie pracy zarobkowej w trakcie studiów, angażowanie się 

w działalność społeczną oraz podejmowanie studiów na zagranicznej uczelni.  

Dane uzyskane dzięki badaniu ankietowemu pokazują, iż niemal 70% 

studentów/absolwentów studiów II stopnia z rocznika 2011/2012 podejmowało 

zatrudnienie w trakcie studiów. Jest to odsetek wyższy o ponad 13% niż w przypadku 
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studentów studiów I stopnia. 

wykazują mężczyźni, jednak różnica ta nie jest duża. 

 
Rysunek 11. Czy podczas studiów podejmował(a) Pan(i) pracę zarobkową?

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi
 
 

W przypadku odpowiedzi na pytanie o angażowanie się w trakcie stu

w działalność społeczną (

tylko ¼ studentów/absolwentów wybrała odpowiedź twier

z wynikiem uzyskanym wśród studentów/absolwentów studiów I stopnia. 

większe zaangażowanie w tego typu działalność wśród mężczyzn. 

Rysunek 12. Czy podczas studiów 
(np. organizacje studenckie, akcje charytatywne, wolontariat, inne)?

Wartość 100% odnosi się do liczby 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi. 
 

Studia poza granicami kraju 

zaledwie 3,7% uczestników badania

 

mężczyzna

kobieta

ogółem

mężczyzna

kobieta

ogółem

28,2%

23,7%

24,8%
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studentów studiów I stopnia. Większą skłonność do zarobkowania w trakcie studiów 

azują mężczyźni, jednak różnica ta nie jest duża.   

Czy podczas studiów podejmował(a) Pan(i) pracę zarobkową?

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione
zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi 

W przypadku odpowiedzi na pytanie o angażowanie się w trakcie stu

(wolontariat, akcje charytatywne, organizacje studenckie itp.) 

¼ studentów/absolwentów wybrała odpowiedź twierdzącą. Wynik ten jest zbieżny 

wynikiem uzyskanym wśród studentów/absolwentów studiów I stopnia. 

większe zaangażowanie w tego typu działalność wśród mężczyzn.  

Czy podczas studiów brał(a) Pan(i) udział w działalności społecznej 
organizacje studenckie, akcje charytatywne, wolontariat, inne)?

liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
awieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

Studia poza granicami kraju – np. w ramach programu Erasmus 

zaledwie 3,7% uczestników badania kształcących się na studiach II stopnia.

72,6%

68,8%

69,7%

tak nie

28,2%

23,7%

24,8%

71,8%

76,3%

75,2%

tak nie
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Większą skłonność do zarobkowania w trakcie studiów 

Czy podczas studiów podejmował(a) Pan(i) pracę zarobkową? 

 

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 

W przypadku odpowiedzi na pytanie o angażowanie się w trakcie studiów 

anizacje studenckie itp.) 

dzącą. Wynik ten jest zbieżny 

wynikiem uzyskanym wśród studentów/absolwentów studiów I stopnia. Widoczne jest 

udział w działalności społecznej 
organizacje studenckie, akcje charytatywne, wolontariat, inne)? 

 
poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 

np. w ramach programu Erasmus – podjęło 

kształcących się na studiach II stopnia.  

27,4%

31,2%

30,3%
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Rysunek 13. Czy studiował(a) Pan(i) za granicą (np. w ramach programu Erasmus)?

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi. 
 

9.3 Zadowolenie z wyboru

 
Uczestnicy badania ankietowego prowadzonego przez Biuro Karier udzielili 

odpowiedzi na pytanie dotyczące przekonania o słuszności wyboru kierunku studiów.  

Okazuje się, iż 57,2% studentów/absolwentów z per

zdecydowałoby się na ten sam kierunek studiów na Uniwersytecie Rzeszowski

23% wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 34% 

 

Tabela 28. Czy z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) 
studiów na UR? – rozkład odpowiedzi ze względu na płeć respondentów.

 

Zdecydowanie tak 
Liczebność

%

Raczej tak 
Liczebność

%

Trudno powiedzieć 
Liczebność

%

Raczej nie 
Liczebność

%

Zdecydowanie nie 
Liczebność

% 

Ogółem 
Liczebność

%
Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi. 

mężczyzna

kobieta

ogółem

3,2%

3,8%

3,7%

tak
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studiował(a) Pan(i) za granicą (np. w ramach programu Erasmus)?

poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

Zadowolenie z wyboru ukończonego kierunku studiów 

Uczestnicy badania ankietowego prowadzonego przez Biuro Karier udzielili 

odpowiedzi na pytanie dotyczące przekonania o słuszności wyboru kierunku studiów.  

Okazuje się, iż 57,2% studentów/absolwentów z perspektywy czasu ponownie 

zdecydowałoby się na ten sam kierunek studiów na Uniwersytecie Rzeszowski

23% wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 34% - „raczej tak”.  

Czy z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) ponownie ten sam kierunek 
rozkład odpowiedzi ze względu na płeć respondentów. 

Płeć 

Mężczyzna Kobieta 

Liczebność 145 515

% 22,1% 23,4%

Liczebność 222 752

% 33,8% 34,2%

Liczebność 133 481

% 20,2% 21,9%

Liczebność 99 312

% 15,1% 14,2%

Liczebność 58 137

%  8,8% 6,2%

Liczebność 657 2197

% 100,0% 100,0%

poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

96,8%

96,2%

96,3%

tak nie
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studiował(a) Pan(i) za granicą (np. w ramach programu Erasmus)? 

 
poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 

Uczestnicy badania ankietowego prowadzonego przez Biuro Karier udzielili 

odpowiedzi na pytanie dotyczące przekonania o słuszności wyboru kierunku studiów.  

spektywy czasu ponownie 

zdecydowałoby się na ten sam kierunek studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, z czego 

ponownie ten sam kierunek 

Ogółem 

515 660 

23,4% 23,1% 

752 974 

34,2% 34,1% 

481 614 

21,9% 21,5% 

312 411 

14,2% 14,4% 

137 195 

6,2% 6,8% 

2197 2854 

100,0% 100,0% 

poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
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Odsetek zdecydowanie przekonanych o słuszności wyboru kierunku studiów jest 

wyższy niż w przypadku studentów studiów I stopnia. Co piąty ankietowany nie potrafił 

jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Taki sam odsetek wybrał odpowiedź przeczącą - 

w tym: 14,4% „raczej nie”, a 6,8% „zdecydowanie nie”.  

 Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) 

ponownie ten sam kierunek studiów na UR?” nie wykazał zależności pomiędzy 

zadowoleniem z wyboru kierunku studiów a płcią studentów/absolwentów. Zależność taką 

widać natomiast w przypadku zastosowania kryterium formy studiów. Bardziej 

zadowoleni z dokonanego wyboru są studenci/absolwenci studiów niestacjonarnych.  

 

Tabela 29. Czy z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) ponownie ten sam kierunek 
studiów na UR? – rozkład odpowiedzi ze względu na formę studiów. 

 
Forma studiów 

Ogółem 
Stacjonarne Niestacjonarne 

Zdecydowanie tak 
Liczebność 349 311 660 

% 19,9% 28,2% 23,1% 

Raczej tak 
Liczebność 575 399 974 

% 32,8% 36,2% 34,1% 

Trudno powiedzieć 
Liczebność 408 206 614 

% 23,3% 18,7% 21,5% 

Raczej nie 
Liczebność 290 121 411 

% 16,6% 11,0% 14,4% 

Zdecydowanie nie 
Liczebność 130 65 195 

%  7,4% 5,9% 6,8% 

Ogółem 
Liczebność 1752 1102 2854 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

Najwyższy odsetek osób zdecydowanie przekonanych, że z perspektywy czasu  

wybrałyby ten sam kierunek studiów odnotowano wśród studentów filozofii oraz edukacji 

artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. Zdecydowanie największe niezadowolenie ze 

swojego wyboru wyrazili studenci/absolwenci kierunku biologia, wśród których zaledwie 

8% zadeklarowało skłonność do ponownego wyboru tego kierunku (wyłącznie odpowiedzi 

raczej tak), a 58% nie powtórzyłoby studiów na tym kierunku (w tym 28% wybrało 

odpowiedź zdecydowanie nie).  
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Rysunek 14. Czy z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) ponownie ten sam kierunek 
studiów na UR? – rozkład odpowiedzi ze względu na kierunek studiów.

Tabela nie zawiera rozkładu odpowiedzi dla kierunków, które reprezentowane były w badaniu przez mniej niż 5 
studentów/absolwentów, tj.: europeistyki (1 osoba) oraz technologii żywności i żywienia człowieka (1 osoba).
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y z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) ponownie ten sam kierunek 
rozkład odpowiedzi ze względu na kierunek studiów. 

zawiera rozkładu odpowiedzi dla kierunków, które reprezentowane były w badaniu przez mniej niż 5 
europeistyki (1 osoba) oraz technologii żywności i żywienia człowieka (1 osoba).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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y z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) ponownie ten sam kierunek 

 
zawiera rozkładu odpowiedzi dla kierunków, które reprezentowane były w badaniu przez mniej niż 5 

europeistyki (1 osoba) oraz technologii żywności i żywienia człowieka (1 osoba). 
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Osoby, które uznały, iż nie zdecydowałyby się na ponowny wybór 

dotychczasowego kierunku studiów (21,2% ankietowanych) poproszono o uzasadnienie 

swojej decyzji. Najczęściej wymienianym powodem niezadowolenia z dokonanego wyboru 

jest brak atrakcyjnej oferty dla absolwentów danego kierunku na rynku pracy. Co trzeci 

student/absolwent z tej kategorii uznał, iż program kształcenia nie spełnił jego 

oczekiwań.  

 
Tabela 30. Proszę podać dlaczego ponownie nie wybrał(a)by Pan(i) tego samego 
kierunku studiów na UR? 

 
Liczba 

obserwacji 
Procent 

obserwacji 
Oferta rynku pracy dla absolwenta tego kierunku jest mało 
atrakcyjna 

445 69,1% 

Program kształcenia nie spełnił moich oczekiwań 213 33,1% 

Kierunek studiów wybrałem(am) przypadkowo 55 8,5% 

Nie dostałem(am) się na pożądany przeze mnie kierunek 
studiów 

49 7,6% 

Inny czynnik 32 5,0% 

Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. 

 

Wśród innych czynników wymieniano także zmianę zainteresowań w trakcie 

studiów, złą organizację studiów, złą postawę kadry dydaktycznej, zbyt słabe 

przygotowanie praktyczne do zawodu oraz nadmierną trudność studiowania na kierunku.  

 

9.4 Plany dotyczące dalszej edukacji 

 
Informacje uzyskane w trakcie badania ankietowego pozwalają stwierdzić, iż 1/3 

studentów/absolwentów studiów II stopnia rozważa dalsze kontynuowanie edukacji, 

(przy czym tylko 8,2% wybrało odpowiedź zdecydowanie tak), kolejna 1/3 studentów nie 

potrafi wypowiedzieć się w tej kwestii, a pozostali (tj. 1/3) nie rozważają kontynuacji 

studiów. Rozkład odpowiedzi w tej kwestii jest więc bardzo proporcjonalny. Nieznacznie 

większy odsetek osób rozważających kontynuację studiów odnotowano wśród 

absolwentów płci żeńskiej. 
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Tabela 31. Czy rozważa Pan(i) podjęcie w przyszłości studiów? - rozkład odpowiedzi ze 
względu na płeć respondentów. 

 
Płeć 

Ogółem 
Mężczyzna Kobieta 

Zdecydowanie tak 
Liczebność 53 181 234 

% 8,0% 8,2% 8,2% 

Raczej tak 
Liczebność 133 525 658 

% 20,2% 23,8% 23,0% 

Trudno powiedzieć 
Liczebność 201 838 1039 

% 30,5% 38,0% 36,3% 

Raczej nie 
Liczebność 209 528 737 

% 31,7% 24,0% 25,7% 

Zdecydowanie nie 
Liczebność 64 130 194 

%  9,7% 5,9% 6,8% 

Ogółem 
Liczebność 660 2202 2862 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

Interesujący jest fakt, iż prawie ¾ osób planujących podjęcie kolejnych studiów - 

po studiach II stopnia - decyduje się na zupełnie nowy kierunek - nie będący kontynuacją 

kierunku aktualnie ukończonego. 

 

Tabela 32. Rodzaj kierunku studiów, który zamierza Pan(i) podjąć? 

 
Liczba 

obserwacji 
Procent 

obserwacji 

Kontynuacja kierunku, który aktualnie kończę 249 28,8 

Zupełnie nowy kierunek 614 71,2 

 

Wśród kierunków dalszej edukacji najczęściej wybieranych przez 

studentów/absolwentów studiów II stopnia z rocznika 2011/2012 wymienić można 

pedagogikę (12,8%) a następnie administrację, ekonomię, fizjoterapię, prawo 

i logopedię. Tabela nr 33 zawiera wszystkie kierunki, które zostały zadeklarowane przez 

co najmniej 1% uczestników badania jako planowane do podjęcia w przyszłości. Kierunki 

uporządkowano według częstości ich występowania.  
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Tabela 33. Jaki kierunek studiów planuje Pan(i) podjąć? 

 
Liczba 

obserwacji 
Procent 

obserwacji 
pedagogika 110 12,8% 
administracja 52 6,1% 
ekonomia 42 4,9% 
fizjoterapia 36 4,2% 
prawo 36 4,2% 
logopedia 34 4,0% 
filologia angielska 28 3,3% 
pedagogika/terapia pedagogiczna 28 3,3% 
rachunkowość/finanse/bankowość 22 2,6% 
wychowanie fizyczne 22 2,6% 
dietetyka 19 2,2% 
historia 19 2,2% 
zarządzanie 19 2,2% 
turystyka i rekreacja 17 2,0% 
informatyka 15 1,7% 
pielęgniarstwo 15 1,7% 
praca socjalna 15 1,7% 
ratownictwo medyczne 15 1,7% 
nie wiem jeszcze 14 1,6% 
filologia polska 13 1,5% 
socjologia 13 1,5% 
filologia rosyjska 12 1,4% 
europeistyka 11 1,3% 
filozofia 11 1,3% 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 10 1,2% 
filologia germańska 10 1,2% 
nauki o rodzinie 10 1,2% 
zdrowie publiczne 10 1,2% 
biologia 9 1,0% 
kulturoznawstwo 9 1,0% 

Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi oraz na fakt, 
iż w tabeli uwzględniono wyłącznie kierunki o częstotliwości wskazań nie mniejszej niż 1%. 

 

Prawie 60% studentów/absolwentów studiów II stopnia deklarujących chęć 

podjęcia dalszych studiów, decyduje się na studia prowadzone przez Uniwersytet 

Rzeszowski. Co dziesiąty ankietowany jeszcze nie wie na jakiej uczelni podejmie dalsze 

studia. Wśród uczelni innych niż UR najczęściej wskazywano Uniwersytet Jagielloński 

i Politechnikę Rzeszowską, a następnie Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz 

Wyższą Szkołę Prawa i Administracji – tym samym 3 z 4 najpopularniejszych uczelni to 

szkoły z regionu. 
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Tabela 34. Na jakiej uczelni planuje Pan(i) 

 
Uniwersytet Rzeszowski 

Uczelnia inna niż Uniwersytet Rzeszowski:

w tym: 

Uniwersytet Jagielloński

Politechnika Rzeszowska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Państwowe Wyższe Szkoły

Uniwersytet Marii Curie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny 

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Inne uczelnie krajowe

Uczelnia za granicą 

Jeszcze nie wiem 

Braki danych 

 

Ponad 70% osób planujących 

chęć podjęcia studiów podyplomowych. Kolejne studia licencjackie/inżynierskie planuje 

podjąć co dziesiąty ankietowany, a studia uzupełniające magisterskie 

badania. Na studia doktoranckie wyb

podejmowanie dalszej edukacji, co stanowi 4,9% ogółu absolwentów studiów II stopnia.

 
Rysunek 15. Jaką formę studiów zamierza Pan(i) podjąć?

Procenty nie sumują się do 100, ze względu na 

0%

licencjackie/inżynierskie

jednolite magisterskie

uzupełniające magisterskie

studia podyplomowe

studia doktoranckie
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. Na jakiej uczelni planuje Pan(i) studiować? 
Liczba 

obserwacji 
507

inna niż Uniwersytet Rzeszowski: 350

Uniwersytet Jagielloński 29

Politechnika Rzeszowska 29

yższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 18

yższa Szkoła Prawa i Administracji 16

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe 13

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 13

Uniwersytet Warszawski 10

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 8

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 7

Katolicki Uniwersytet Lubelski 7

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 5

Inne uczelnie krajowe 50

5

87

53

Ponad 70% osób planujących kontynuować swoją ścieżkę edukacyjną deklaruje 

chęć podjęcia studiów podyplomowych. Kolejne studia licencjackie/inżynierskie planuje 

podjąć co dziesiąty ankietowany, a studia uzupełniające magisterskie - 6,3% uczestników 

badania. Na studia doktoranckie wybiera się 15,8% absolwentów planujących 

podejmowanie dalszej edukacji, co stanowi 4,9% ogółu absolwentów studiów II stopnia.

Jaką formę studiów zamierza Pan(i) podjąć? 

Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi.
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Procent 

obserwacji 
507 59,2% 

350 40,8% 

29 3,4% 

29 3,4% 

18 2,1% 

16 1,9% 

13 1,5% 

13 1,5% 

10 1,2% 

8 0,9% 

7 0,8% 

7 0,8% 

5 0,6% 

50 5,9% 

5 0,6% 

87 10,2% 

53 6,2% 

kontynuować swoją ścieżkę edukacyjną deklaruje 

chęć podjęcia studiów podyplomowych. Kolejne studia licencjackie/inżynierskie planuje 

6,3% uczestników 

iera się 15,8% absolwentów planujących 

podejmowanie dalszej edukacji, co stanowi 4,9% ogółu absolwentów studiów II stopnia. 

 
możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. 

80%
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9.5 Plany i oczekiwania studentów/absolwentów dotyczące podjęcia 

zatrudnienia. 
 

Badanie pilotażowe z udziałem studentów/absolwentów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego pozwoliło uzyskać informacje na temat ich planów związanych 

z poszukiwaniem zatrudnienia, a także na temat przewidywań dotyczących czasu 

potrzebnego na znalezienie zatrudnienia oraz wysokości uzyskiwanych dochodów. 

Studentów poproszono o określenie swojego stosunku do pomysłu założenia 

własnej działalności gospodarczej. W momencie prowadzenia badania 1,5% uczestników 

zadeklarowało prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Ponad 30% 

ankietowanych zadeklarowało, iż rozważa założenie własnej działalności gospodarczej w 

przyszłości, natomiast prawie 19% odrzuca taką możliwość. Podobnie jak w przypadku 

absolwentów studiów I stopnia bardzo duży odsetek ankietowanych nie posiada 

sprecyzowanego poglądu w tej dziedzinie – niemal połowa uczestników badania wybrała 

odpowiedź „nie wiem”.  

Uzyskane dane pozwalają stwierdzić istotną statystycznie zależność pomiędzy 

skłonnością do podjęcia własnej działalności gospodarczej a płcią studentów/absolwentów 

– mężczyźni deklarują większą otwartość na podjęcie samozatrudnienia. 

 
Tabela 35. Czy rozważa Pan(i) założenie w przyszłości własnej działalności 
gospodarczej? 

 
Płeć 

Ogółem 
Mężczyzna Kobieta 

Tak 
Liczebność 307 566 873 

% 46,9% 25,8% 30,6% 

Nie 
Liczebność 75 465 540 

% 11,5% 21,2% 18,9% 

Nie wiem 
Liczebność 263 1133 1396 

% 40,2% 51,6% 49,0% 

Prowadzę już działalność gospodarczą 
Liczebność 10 32 42 

% 1,5% 1,5% 1,5% 

Ogółem 
Liczebność 655 2196 2851 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

Spośród ogółu uczestników badania (kształcących się na studiach II stopnia) 

ponad 57% deklaruje, iż w najbliższych 3 miesiącach będzie poszukiwać pracy na terenie 

Podkarpacia, natomiast 1/3 absolwentów nie planuje poszukiwać pracy. Wysoki odsetek 
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osób nie planujących poszukiwania zatrudnienia może wynikać z dużej liczby osób już 

pracujących oraz dużej liczby osób chcących kontynuować naukę na studiach wyższych. 

 

Tabela 36. Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje Pan(i) poszukiwać pracy na 
terenie województwa podkarpackiego? 

 
Płeć 

Ogółem 
Mężczyzna Kobieta 

Tak 
Liczebność 361 1263 1624 

% 55,2% 57,6% 57,1% 

Nie 
Liczebność 223 765 988 

% 34,1% 34,9% 34,7% 

Nie wiem 
Liczebność 69 163 232 

% 10,6% 7,4% 8,2% 

Ogółem 
Liczebność 653 2191 2844 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

Znaczna część absolwentów zawęża obszar poszukiwań wyłącznie do obszaru 

województwa podkarpackiego, gdyż na pytanie: „Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy 

planuje Pan(i) poszukiwać pracy na terenie innego województwa?” zaledwie 16,1% 

odpowiedziało twierdząco.  

 
Tabela 37. Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje Pan(i) poszukiwać pracy na 
terenie innego województwa? 

 
Płeć 

Ogółem 
Mężczyzna Kobieta 

Tak 
Liczebność 109 345 454 

% 16,9% 15,8% 16,1% 

Nie 
Liczebność 354 1282 1636 

% 55,0% 58,8% 57,9% 

Nie wiem 
Liczebność 181 554 735 

% 28,1% 25,4% 26,0% 

Ogółem 
Liczebność 644 2181 2825 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 2% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

Wśród województw najpopularniejszych jako potencjalne miejsce pracy 

absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego wymienić można - poza Podkarpaciem - 
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województwo małopolskie, a następnie (choć z dużo mniejszą częstotliwością) 

województwa: mazowieckie i lubelskie. 

 

Tabela 38. W jakim województwie planuje Pan(i) poszukiwać pracy? 

 
Liczba 

obserwacji 
Procent 

obserwacji 
Małopolskie 243 56,9% 

Mazowieckie 79 18,5% 

Lubelskie 54 12,6% 

Świętokrzyskie 27 6,3% 

Śląskie 19 4,4% 

Dolnośląskie 16 3,7% 

Wielkopolskie 15 3,5% 

Pomorskie 9 2,1% 

Zachodniopomorskie 3 0,7% 

Łódzkie 2 0,5% 

Opolskie 2 0,5% 

W wielu województwach/ w całej Polsce 10 2,3% 
Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. 
 

Niespełna 10% uczestników badania planowało w ciągu trzech miesięcy od 

ukończenia studiów wyjechać za granicę w celu poszukiwania pracy. Odsetek ten był 

identyczny w przypadku kobiet i mężczyzn. Niemal 62% ankietowanych nie ma zamiaru 

poszukiwać zatrudnienia poza obszarem Polski, a pozostałe 28,6% nie sprecyzowało 

jeszcze swoich planów w tej kwestii. 
 

Tabela 39. Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje Pan(i) wyjazd za granicę w celu 
poszukiwania pracy? 

 
Płeć 

Ogółem 
Mężczyzna Kobieta 

Tak 
Liczebność 61 206 267 

% 9,5% 9,5% 9,5% 

Nie 
Liczebność 379 1368 1747 

% 58,9% 62,8% 61,9% 

Nie wiem 
Liczebność 203 604 807 

% 31,6% 27,7% 28,6% 

Ogółem 
Liczebność 643 2178 2821 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 2% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  
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Głównym krajem docelowym, dla absolwentów studiów II stopnia poszukujących 

zatrudnienia poza Polską, są Niemcy (29,2%) oraz Norwegia i Szwecja (łącznie 27,5%). 

Wiele osób planuje wyjazd do Wielkiej Brytanii (19,7%) oraz Holandii (10,7%).  
 

Tabela 40. W jakim kraju planuje Pan(i) poszukiwać pracy? 

 
Liczba 

obserwacji 
Procent 

obserwacji 

Niemcy 68 29,2% 

Norwegia/Szwecja 64 27,5% 

Wielka Brytania 46 19,7% 

Holandia 25 10,7% 

Francja 15 6,4% 

Włochy 9 3,9% 

USA 8 3,4% 

Irlandia 8 3,4% 

Austria 8 3,4% 

Belgia 6 2,6% 

Kanada 3 1,3% 

Szwajcaria 2 0,9% 

Inne kraje 12 5,2% 
Procenty nie sumują się do 100, ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. 
 

Ponad 56% absolwentów zadeklarowało zamiar rejestracji w urzędzie pracy jako 

osoby bezrobotne, w sytuacji, gdy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia nauki nie znajdą 

zatrudnienia. Co dziewiąty uczestnik badania wyraził niechęć wobec pomysłu ubiegania 

się o status bezrobotnego, a prawie 19% ankietowanych nie ma prawa do statusu osoby 

bezrobotnej ze względu na podejmowane zatrudnienie lub samozatrudnienie.  
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Tabela 41. Czy w przypadku gdyby nie znalazł(a) Pan(i) pracy w ciągu najbliższych 
3 miesięcy zamierza się Pan(i) zarejestrować jako osoba bezrobotna we właściwym 
urzędzie pracy? 

 
Płeć 

Ogółem 
Mężczyzna Kobieta 

Tak 
Liczebność 344 1267 1611 

% 52,8% 57,8% 56,6% 

Nie 
Liczebność 99 229 328 

% 15,2% 10,4% 11,5% 

Nie wiem 
Liczebność 92 274 366 

% 14,1% 12,5% 12,9% 

Nie dotyczy - obecnie 
pracuję/prowadzę działalność 

Liczebność 117 421 538 

% 17,9% 19,2% 18,9% 

Ogółem 
Liczebność 652 2192 2844 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
Wartość 100% odnosi się do liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Braki danych nie zostały uwzględnione 
w zestawieniu, gdyż stanowią poniżej 1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  
 

Spośród studentów/absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczących 

w badaniu realizowanym przez Biuro Karier 19,2% nie poszukiwało zatrudnienia ze 

względu na fakt posiadania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania 

umówionego miejsca pracy. Osoby poszukujące pracy zostały poproszone o określenie, 

jak szybko spodziewają się znaleźć pracę na pełny etat, w której chciałyby pracować. 

Okazuje się, że 1/3 studentów/absolwentów spodziewa się, iż poszukiwanie 

satysfakcjonującej pracy na pełny etat zajmie im od 2 do 6 miesięcy. Tylko 3% 

uczestników badania uznało, że wystarczy im miesiąc, a aż 21% wyraziło przekonanie, że 

potrwa to dłużej niż rok. Kobiety spodziewają się dłuższego poszukiwania pełnoetatowego 

zatrudnienia – przekonanie, iż poszukiwanie zatrudnienia potrwa do pół roku wyraziło 

33% kobiet i 45 mężczyzn. 
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Rysunek 16  Ile Pana(i) zdaniem zajmie Panu(i) zna
chciał(a)by Pan(i) pracować? 

 

Największy odsetek uczestników badania (44,2%) spodziewa się, iż po studiach 

będzie zarabiać od 1200 do 1500 zł netto. Dochodów nie przekraczających 19

(netto) miesięcznie spodziewa się prawie 85% absolwentów. Ponownie uwidacznia się 

fakt, iż kobiety spodziewają się osiągania niższych zarobków niż mężczyźni. 

 

Tabela 42. Ile Pana(i) zdaniem będzie Pan(i) zarabiał(a) po ukońc
Jeśli Pan(i) obecnie pracuje proszę zaznaczyć wysokość otrzymywanego wynagrodzenia 
netto (na rękę). 

 

Poniżej 1 200 zł netto 

Od 1 200 do 1 500 zł netto 

Od 1 501 do 1 900 zł netto 

Od 1 901 do 2 300 zł netto 

Od 2 301 do 2 700 zł netto 

Powyżej 2 700 zł netto 

Ogółem 

0% 20%

mężczyzna

kobieta

ogółem

6%

2%

3%

31%

33%

do 1 m-ca 2 - 6 m-cy
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Pana(i) zdaniem zajmie Panu(i) znalezienie pracy na pełny etat, w

Największy odsetek uczestników badania (44,2%) spodziewa się, iż po studiach 

będzie zarabiać od 1200 do 1500 zł netto. Dochodów nie przekraczających 19

(netto) miesięcznie spodziewa się prawie 85% absolwentów. Ponownie uwidacznia się 

fakt, iż kobiety spodziewają się osiągania niższych zarobków niż mężczyźni. 

Ile Pana(i) zdaniem będzie Pan(i) zarabiał(a) po ukończeniu studiów? 
Jeśli Pan(i) obecnie pracuje proszę zaznaczyć wysokość otrzymywanego wynagrodzenia 

Płeć 

Mężczyzna Kobieta

Liczebność 69 374

% 10,7% 17,2%

Liczebność 208 1039

% 32,2% 47,7%

Liczebność 192 500

% 29,7% 23,0%

Liczebność 89 158

% 13,8% 7,3%

Liczebność 31 

% 4,8% 2,8%

Liczebność 57 

% 8,8% 2,1%

Liczebność 646 2178

% 100,0% 100,0%

20% 40% 60% 80%

39%

31%

33%

10%

12%

12%

7%

13%

12%

20%

22%

21%

cy 7 - 9 m-cy 10 - 12 m-cy ponad 1 rok
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lezienie pracy na pełny etat, w której 

 

Największy odsetek uczestników badania (44,2%) spodziewa się, iż po studiach 

będzie zarabiać od 1200 do 1500 zł netto. Dochodów nie przekraczających 1900 zł 

(netto) miesięcznie spodziewa się prawie 85% absolwentów. Ponownie uwidacznia się 

fakt, iż kobiety spodziewają się osiągania niższych zarobków niż mężczyźni.  

zeniu studiów?           
Jeśli Pan(i) obecnie pracuje proszę zaznaczyć wysokość otrzymywanego wynagrodzenia 

Ogółem 
Kobieta 

374 443 

17,2% 15,7% 

1039 1247 
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500 692 

23,0% 24,5% 

158 247 

7,3% 8,7% 
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46 103 
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2178 2824 
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100%

20%

22%

21%

ponad 1 rok



                  

                  

 

 
Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 
55 

 
10. PODSUMOWANIE WYNIKÓW POMIARU POCZĄTKOWEGO 
STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 

 

� Poziom uczestnictwa absolwentów w badaniu losów zawodowych 

 

• W pomiarze początkowym badania losów zawodowych absolwentów, którzy 

ukończyli studia pierwszego stopnia w 2012 roku wzięły udział 2873 osoby, w tym 

1767 osób (61%), które ukończyły studia stacjonarne oraz 1106 osób (39%), 

które ukończyły studia niestacjonarne.  

• Studenci/absolwenci z rocznika 2011/2012 wyrażający zgodę na udział w badaniu 

stanowili 88% wszystkich absolwentów studiów drugiego stopnia z rocznika 

2011/2012 - realizowanych na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

• Odsetek osób wyrażających zgodę na udział w badaniu wzrósł w stosunku do roku 

poprzedniego o ponad 22%. 

• Na udział w badaniu zgodę wyraził największy odsetek studentów: 

� Wydziału Filologicznego (100%), 

� Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii (96%). 

• Najniższy odsetek osób wyrażających zgodę na udział w badaniu odnotowano 

wśród studentów/absolwentów: 

� Międzywydziałowego Instytutu Filozofii (53%), 

� Wydziału Ekonomii (66%), 

� Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (72%). 

 

� Czynniki wpływające na decyzję o wyborze studiów na Uniwersytecie 

Rzeszowskim 

 

• Najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o wyborze studiów na 

Uniwersytecie Rzeszowskim jest oferowanie przez tę uczelnię interesującego 

kierunku (66%), a także bliskość od miejsca zamieszkania (53%). 

• Wybór konkretnego kierunku studiów na UR podyktowany jest głównie 

indywidualnymi zainteresowaniami (54%) oraz przekonaniem o możliwości 

znalezienia zatrudnienia po określonym kierunku studiów (21%). 

• W przypadku ponad 5% studentów decyzja o wyborze kierunku studiów była 

przypadkowa. 
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� Aktywność studentów/absolwentów w trakcie studiów 

 

• Pracę zarobkową w trakcie studiów podejmowało ogółem 70% ankietowanych, 

w tym nieznacznie większy odsetek mężczyzn niż kobiet. 

• Działalność gospodarczą w trakcie studiów prowadziło 1,5% studentów. 

• Podczas studiów w działalność społeczną rozumianą jako udział  

w organizacjach studenckich, charytatywnych i wolontariackich angażowało się 

niemal 25% uczestników badania - mężczyźni z większą częstotliwością. 

• Studia zagraniczne podejmowało zaledwie 3,7% studentów/absolwentów – w tym 

większy odsetek kobiet. 

 

� Zadowolenie z wyboru ukończonego kierunku studiów 

 

• Ponad połowa badanych (57%), którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na 

Uniwersytecie Rzeszowskiem w roku akademickim 2011/2012 deklaruje, że 

z perspektywy czasu jeszcze raz dokonałaby wyboru tego samego kierunku 

studiów. Ponad 21% nie podjęłoby ponownie tej samej decyzji. 

• Bardziej zadowoleni z wyboru kierunku studiów są  studenci studiów 

niestacjonarnych niż stacjonarnych. 

• Najliczniej satysfakcję z dokonanego wyboru kierunku deklarowali 

studenci/absolwenci kierunków: 

� filozofia, 

� edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 

• Największy odsetek niezadowolonych z wybranego kierunku odnotowano wśród 

absolwentów kierunku biologia. 

• Przyczyną niezadowolenia z wyboru kierunku jest przede wszystkim 

niesatysfakcjonująca oferta rynku pracy dla absolwenta tego kierunku (69%) oraz 

program kształcenia, który nie spełnia oczekiwań (33%). 

 

� Plany dotyczące dalszej edukacji 

 

• Ponad 31% absolwentów studiów II stopnia rozważa podjęcie kolejnych studiów 

w przyszłości – wśród nich zdecydowana większość deklaruje kierunku zupełnie 

nowego (71%). 

• Ponad 70% spośród planujących dalsze kształcenia wybiera się na studia 

podyplomowe, a 10,9% na kolejne studia I stopnia. Studia doktoranckie wybrało 

15,8% absolwentów planujących kontynuację edukacji, tj. 4,9% ogółu 

absolwentów studiów II stopnia. 
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• Najczęściej wybierane kierunki dalszej edukacji to: 

� pedagogika (12,8%), 

� administracja (6,1%), 

� ekonomia (4,9%), 

� fizjoterapia (4,2%) 

� prawo (4,2%), 

� logopedia (4,0%). 

• Prawie 60% absolwentów planujących kontynuować naukę chce nadal studiować 

na Uniwersytecie Rzeszowskim. Osoby chcące zmienić uczelnię najczęściej 

wybierają Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Rzeszowską, Wyższą Szkołę 

Informatyki i Zarządzania oraz Wyższą Szkołę Prawa i Administracji. 

 

� Plany i oczekiwania studentów/absolwentów dotyczące podjęcia 

zatrudnienia 

 

• Ponad 30% ankietowanych zadeklarowało, iż rozważa założenie własnej 

działalności gospodarczej, natomiast 19% odrzuca taką możliwość. 

• W ciągu trzech miesięcy od zakończenia edukacji studenci/absolwenci planują 

poszukiwać pracy: 

� na terenie województwa podkarpackiego – 57% absolwentów, 

� na terenie innego województwa/innych województw – 16% absolwentów, 

� poza granicami kraju – 10% absolwentów. 

• Absolwenci, którzy nie ograniczają się do poszukiwania pracy na Podkarpaciu, 

chcą szukać zatrudnienia najczęściej w województwie małopolskim, mazowieckim i 

lubelskim, a za granicą – w Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, 

Holandii i Francji. 

• Niemal 57% absolwentów, planuje zarejestrować się w urzędzie pracy, jeśli nie 

znajdą zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy od ukończenia studiów – 11% nie ma 

zamiaru korzystać ze statusu osoby bezrobotnej, a 19% nie ma takiego prawa ze 

względu na podejmowane zatrudnienie. 

• 1/3 studentów/absolwentów spodziewa się, iż poszukiwanie satysfakcjonującej 

pracy na pełny etat zajmie im od 2 do 6 miesięcy; 3% uczestników badania 

uznało, że wystarczy im miesiąc, a aż 21% że potrzebny jest co najmniej rok. 

Mężczyźni spodziewają się szybszego znalezienia pełnoetatowego zatrudnienia. 

• Zdaniem prawie 85% ankietowanych po studiach będą osiągać dochody nie 

większe niż 1900 zł netto miesięcznie, w tym 44% spodziewa się wynagrodzenia 

w przedziale 1200-1500 zł, a 16% - poniżej 1200 zł netto. Kobiety częściej 

spodziewają się niskich dochodów niż mężczyźni.  
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