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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 różnymi 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 2014 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110523_USTAWA_z_dnia_27_lipca_2005.pdf
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110523_USTAWA_z_dnia_27_lipca_2005.pdf
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2. WSTĘP 

 

Przedmiotem niniejszego 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 ukończonych studiów 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 2013 roku. Etap ten określany jest mianem pomiaru początkowego lub badania 

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

przeprowadzone (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 31 grudnia 2013 

roku pośród studentów/absolwentów 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy 

zakończyli kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Zgodę na udział w badaniu 

losów zawodowych absolwentów wyraziło łącznie 5 389 osób. Etapy badania przedstawia 

Rysunek 1. 
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Rysunek 1.  Etapy procesu badawczego 

 

•Uzyskanie zgody od osób kończących studia na przetwarzanie danych osobowych  
w celu umożliwienia przeprowadzenia badań losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 

•Rozdanie studentom/absolwentom Uniwersytetu Rzeszowskiego (wyrażającym chęć udziału  
w badaniu) ankiety w celu zebrania podstawowych informacji na temat ich aktywności 
zawodowej i społecznej podejmowanej podczas studiów oraz dalszych planów edukacyjnych. 

•Utworzenie bazy danych absolwentów biorących udział w badaniu. 

•Analiza zebranych danych. 

•Przygotowanie raportu wstępnego.   

ETAP 1 Pomiar początkowy  

•Rozesłanie kwestionariusza ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu po co 
najmniej 12 miesiącach od daty ukończenia przez nie studiów. Badanie jest prowadzone za 
pomocą systemu CATI-SUPPORT (ankieta internetowa). 

•Rozesłanie przypomnień z prośbą o wypełnienie ankiety osobom, które nie odesłały 
kwestionariusza przesłanego przez Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

•Podjęcie próby kontaktu telefonicznego z osobami, które nie odpowiedziały na ankietę  
internetową pomimo otrzymanej wiadomości z przypomnieniem. 

•Analiza zebranych danych. 

•Przygotowanie raportu cząstkowego. 

ETAP 2  Badanie CAWI i CATI po roku 

•Rozesłanie kwestionariusza ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu po co 
najmniej 36 miesiącach od daty ukończenia przez nie studiów. Badanie jest prowadzone za 
pomocą sytemu CATI-SUPPORT (ankieta internetowa). 

•Rozesłanie przypomnień z prośbą o wypełnienie ankiety osobom, które nie odesłały otrzymanego 
kwestionariusza. 

•Podjęcie próby kontaktu telefonicznego z osobami, które nie odpowiedziały na ankietę  
internetową pomimo otrzymanej wiadomości z przypomnieniem. 

•Analiza zebranych danych. 

•Przygotowanie raportu cząstkowego. 

ETAP 3  Badanie CAWI i CATI po 3 latach  

•Rozesłanie kwestionariusza ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu po co 
najmniej 60 miesiącach od daty ukończenie przez nie studiów. Badanie jest prowadzone za 
pomocą sytemu CATI-SUPPORT (ankieta internetowa). 

•Rozesłanie przypomnień z prośbą o wypełnienie ankiety osobom, które nie odesłały otrzymanego 
kwestionariusza. 

•Podjęcie próby kontaktu telefonicznego z osobami, które nie odpowiedziały na ankietę  
internetową pomimo otrzymanej wiadomości z przypomnieniem. 

•Analiza zebranych danych. 

•Przygotowanie raportu cząstkowego. 

ETAP 4  Badanie CAWI i CATI po 5 latach  
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W ramach I etapu badania losów 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 2012/2013 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 

2012/2013. Osoby figurujące w bazie zostaną zaproszone do udziału w kolejnych etapach 

badania, tj.: 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 2012/2013 oraz 

uczestnicy I etapu badania losów zawodowych absolwentów tego rocznika - w podziale na 

wydziały i typ studiów.  

  

  

Liczba absolwentów UR  

w roku akademickim 

2012/20131 

Studenci/absolwenci  

rocznika 2012/2013 

uczestniczący w badaniu 

losów zawodowych 

Procentowy 

udział 

badanych  

w ogólnej 

liczbie 

absolwentów 

UR 2012/2013 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjo. 
Ogółem 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjo. 
Ogółem 

Wydział 

Biologiczno-

Rolniczy 
435 125 560 407 59 466 83% 

Wydział 

Ekonomii 
491 250 741 409 189 598 81% 

Wydział 

Filologiczny 
512 217 729 430 170 600 82% 

Wydział 

Matematyczno

- Przyrodniczy 
314 78 392 273 68 341 87% 

Wydział 

Medyczny 
586 423 1009 513 271 784 78% 

Wydział 

Pedagogiczno-

Artystyczny 
575 362 937 505 226 731 78% 

Wydział Prawa 

i Administracji 
599 264 863 470 179 649 75% 

Wydział 

Socjologiczno-

Historyczny 
432 47 479 256 43 402 84% 

Wydział Sztuki 112 20 132 40 5 45 34% 

Wydział 

Wychowania 

Fizycznego 
528 339 867 414 267 681 79% 

Pozawydz. 

Zamiejscowy 

Instytut  

Biotechnologii 

Stosowanej 

i Nauk Podst. 

93 - 93 92 - 92 99% 

Ogółem 4664 2125 6789 3909 1477 5389* 79% 

*liczba ogólna nie jest dokładną sumą wartości z kolumn poprzednich, gdyż w przypadku trzech osób 

nie podano informacji o formie ukończonych studiów. Osoby te nie będą brane pod uwagę w dalszych 

analizach. 

                                                      
1 stan na dzień 30.11.2012 r. wg sprawozdania GUS 
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W roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Rzeszowski opuściło łącznie 6789 

absolwentów, z czego 4664 (tj. 69%) to absolwenci studiów stacjonarnych a 2125 (tj. 31%) to 

absolwenci studiów niestacjonarnych. Zgodę na udział w badaniu losów zawodowych 

absolwentów wyraziło 5389 osób, a więc 79% ogółu absolwentów. Odsetek ten jest niższy od 

wyniku uzyskanego w roku ubiegłym, który wynosił niespełna 86%, jednak znacznie wyższy od 

wyniku sprzed dwóch lat (o 19%). Większą skłonność do wyrażania zgody na udział  

w badaniu mają studenci studiów stacjonarnych (84%) niż niestacjonarnych (69%), jednak 

dysproporcja w tym zakresie zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego okresu 

badawczego.  

Największy odsetek studentów/absolwentów, którzy wyrazili zgodę na objęcie  

badaniami prowadzonymi przez Biuro Karier odnotowano w Pozawydziałowym 

Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych (99%) oraz  na 

Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym (87%). Najniższy poziom ankietyzacji odnosi się do 

Wydziału Sztuki (34%) i dalece odbiega on od wyniku na pozostałych wydziałach, na których 

nie odnotowano wyniku poniżej 75%. 
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5. CHARAKTERYSTYKA STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW ROCZNIKA 2012/2013 

KOŃCZĄCYCH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Tabela 2.  Absolwenci studiów pierwszego stopnia z rocznika 2012/2013 w podziale na 

wydziały, typ studiów oraz zgodę na udział w badaniu losów zawodowych. 

  

  

Liczba absolwentów studiów 

I stopnia w roku 

akademickim 2012/20132 

Studenci/absolwenci studiów 

I stopnia rocznika 2012/2013 

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 

 

303 

 

66 369 293 5 298 81% 

Wydział 

Ekonomii 

 

265 

 

98 363 247 71 318 88% 

Wydział 

Filologiczny 

 

241 

 

41 282 211 39 250 89% 

Wydział 

Matematyczno

- Przyrodniczy 

 

211 

 

32 243 192 28 220 91% 

Wydział 

Medyczny 

 

315 

 

166 481 287 104 391 81% 

Wydział 

Pedagogiczno-

Artystyczny 

 

296 

 

132 428 259 94 353 82% 

Wydział Prawa 

i Administracji 

 

203 

 

120 323 182 82 264 82% 

Wydział 

Socjologiczno-

Historyczny 

 

211 

 

20 231 186 23 209 90% 

Wydział Sztuki 
 

69 

 

12 81 13 2 15 19% 

Wydział 

Wychowania 

Fizycznego 

 

257 

 

73 330 186 63 249 75% 

Pozawydz. 

Zamiejscowy 

Instytut 

Biotechnologii 

Stos. i Nauk 

Podst. 

66 0 66 66 0 66 100% 

Ogółem 2437 760 3197 2122 511 2633 82% 

 

                                                      
2 stan na dzień 30.11.2011 r. wg sprawozdania GUS 
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Studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2012/2013 ukończyło 3197 osób, 

z czego 82% (tj. 2633 osób) wyraziło zgodę na udział w badaniu losów zawodowych 

absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Najwyższe odsetki absolwentów studiów I stopnia 

wyrażających zgodę na udział w badaniu odnotowano w Pozawydziałowym Zamiejscowym 

Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych (100%) choć aż na 8 wydziałach 

zgodę na badanie wyraziło ponad 80% absolwentów. Negatywnie na tym tle wypada 

zaangażowanie w badanie losów absolwentów na Wydziale Sztuki, na którym zaledwie co 

piąty absolwent (19%) zgodził się wypełnić ankietę.   

Najliczniej reprezentowani w grupie badawczej są studenci Wydziału Medycznego 

(stanowią 14,8% respondentów), Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego (13,4%), oraz 

Wydziału Ekonomii (12,1%), co jest konsekwencją nie tylko wysokiego odsetka osób 

wyrażających zgodę na objęcie badaniem, ale przede wszystkim dużej ogólnej liczby osób 

studiujących w tych jednostkach. 

 

Tabela 3.  Wydział, na którym studiowali uczestnicy badania. 

 
Liczebność Procent 

Wydział Medyczny 391 14,8% 

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 353 13,4% 

Wydział Ekonomii 318 12,1% 

Wydział Biologiczno-Rolniczy 298 11,3% 

Wydział Prawa i Administracji 264 10,0% 

Wydział Filologiczny 250 9,5% 

Wydział Wychowania Fizycznego 249 9,5% 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 220 8,4% 

Wydział Socjologiczno-Historyczny 209 7,9% 

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii 

Stosowanej i Nauk Podstawowych 
66 2,5% 

Wydział Sztuki 15 0,6% 

Ogółem 2633 100% 

 

Najliczniejszą grupę wśród uczestników badania stanowili studenci/absolwenci 

kierunków: ekonomia (12,7%) oraz pedagogika (10,5%) a następnie: administracja (7,0%) oraz  

fizjoterapia (6,8%). Najmniejszą grupę stanowią absolwenci filozofii i grafiki (po 5 osób). 
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Tabela 4.  Kierunek studiów ukończony przez uczestników badania. 

 
Liczebność Procent  

Ekonomia 318 12,1% 

Pedagogika 276 10,5% 

Administracja 183 7,0% 

Fizjoterapia 179 6,8% 

Turystyka i rekreacja 134 5,1% 

Wychowanie fizyczne 115 4,4% 

Filologia polska 112 4,3% 

Zdrowie publiczne 89 3,4% 

Matematyka 88 3,3% 

Technologia żywności i żywienie człowieka 88 3,3% 

Europeistyka 81 3,1% 

Ochrona środowiska 72 2,7% 

Biotechnologia 66 2,5% 

Kulturoznawstwo 61 2,3% 

Architektura krajobrazu 60 2,3% 

Informatyka 60 2,3% 

Socjologia 56 2,1% 

Filologia angielska 55 2,1% 

Edukacja techniczno-informatyczna 54 2,1% 

Nauki o rodzinie 54 2,1% 

Filologia rosyjska 51 1,9% 

Rolnictwo 51 1,9% 

Ratownictwo medyczne 48 1,8% 

Historia 44 1,7% 

Pielęgniarstwo 42 1,6% 

Położnictwo 33 1,3% 

Filologia germańska 32 1,2% 

Politologia 30 1,1% 

Biologia 27 1,0% 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 23 0,9% 

Fizyka techniczna 18 0,7% 

Archeologia 13 0,5% 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 10 0,4% 

Filozofia 5 0,2% 

Grafika 5 0,2% 

Ogółem 2633 100,0% 
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Wśród studentów/absolwentów studiów I stopnia z rocznika 2012/2013, którzy wyrazili 

zgodę na udział w badaniu prowadzonym przez Biuro Karier niemal 3/4 stanowią kobiety 

a ponad 80% - studenci studiów stacjonarnych. 

 

Rysunek 2  Rozkład uczestników badania ze względu na kryterium płci. 

 

Rysunek 3  Rozkład uczestników badania ze względu na kryterium formy studiów. 
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6. WYNIKI POMIARU POCZĄTKOWEGO STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW 

STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Z ROCZNIKA 2012/2013 

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 decyzję o wyborze 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 z wynikami odpowiedzi zawarte 

w tabelach uporządkowano według częstości występowania (od najbardziej do najmniej 

popularnych).  

Najczęściej wskazywanym powodem wyboru kształcenia na Uniwersytecie 

Rzeszowskim była dostępność w ofercie uczelni kierunku zgodnego z zainteresowaniami 

przyszłego studenta. Na taki powód wskazywało niemal ¾ ankietowanych. Dla prawie 60% 

ankietowanych najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór Uniwersytetu 

Rzeszowskiego była bliskość tej uczelni od ich miejsca zamieszkania.  

 

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 
1921 73,0% 

Bliskość od mojego miejsca zamieszkania 1548 58,8% 

Atrakcyjność Rzeszowa jako miejsca do studiowania 722 27,4% 

Dobre opinie innych o Uniwersytecie Rzeszowskim  

(przyjaciół, znajomych, rodziny) 
509 19,3% 

Niechęć do studiowania w innym mieście 292 11,1% 

Przyjazna studentom organizacja toku studiów 205 7,8% 

Nie udało mi się zdać na inną uczelnię 198 7,5% 

Prestiż Uniwersytetu Rzeszowskiego 186 7,1% 

Nie miałem/am większego wyboru 125 4,7% 

Łatwość zdania egzaminów wstępnych na Uniwersytet 

Rzeszowski 
61 2,3% 

Inny czynnik 54 2,1% 

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

odpowiedzi. 
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Częściej niż co czwarty absolwent deklarował, iż wybrał Uniwersytet Rzeszowski, ze 

względu na postrzeganie Rzeszowa, jako atrakcyjnego miejsca do studiowania, a co piąty 

sugerował się pozytywnymi opiniami krewnych lub znajomych. Pozostałe czynniki, 

a szczególnie łatwość zdania egzaminów (2,3%) oraz prestiż uczelni (7,1%) były wymieniane 

znacznie rzadziej.  

Analiza odpowiedzi udzielanych w formie otwartej na pytanie o powody wyboru 

studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim wykazała, iż istotnym czynnikiem są także względy 

finansowe, związane z niższymi kosztami utrzymania w Rzeszowie w stosunku do większych 

miast akademickich, a w przypadku osób mieszkających w Rzeszowie lub okolicach – 

z brakiem konieczności wynajmowania mieszkania w innym mieście oraz niższymi kosztami 

dojazdów. Wiele osób zdecydowało się studiować na Uniwersytecie Rzeszowskim, ze względu 

na chęć utrzymywania kontaktu z członkami rodziny lub przyjaciółmi, którzy również podjęli 

studia na tej uczelni.  

Decyzja o wyborze konkretnego kierunku studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim 

w przypadku studentów/absolwentów studiów I stopnia z rocznika 2012/2013 podyktowana 

była przede wszystkim indywidualnymi zainteresowaniami studentów. Taką deklarację złożyło 

niemal ¾ ankietowanych. Niemal co trzeci student zdecydował się na określony kierunek 

studiów ze względu na przekonanie, iż jest na niego zapotrzebowanie na rynku pracy. 

Opiniami innych osób, np. rodziny, przyjaciół czy nauczycieli zasugerowało się 15,3% 

ankietowanych, a kolejne 10,3% spośród ankietowanych zadeklarowało, iż wybór kierunku 

studiów był zupełnie przypadkowy. Warto zwrócić uwagę, iż rozkład odpowiedzi na pytanie 

o powody wyboru konkretnego kierunku studiów jest niemal identyczny do uzyskanego 

w roku ubiegłym, a więc tendencje w tym zakresie są raczej stałe.  

 

Tabela 6.  Co w głównej mierze wpłynęło na Pana(i) decyzję o studiowaniu na obecnie 

ukończonym kierunku? 

 

Liczba 

obserwacji 

Procent 

obserwacji 

Indywidualne zainteresowania 1931 73,4% 

Przekonanie, że kierunek umożliwi zdobycie pracy 846 32,2% 

Sugestie innych osób (rodzina, przyjaciele, nauczyciele) 402 15,3% 

Przypadek 271 10,3% 

Brak miejsca na kierunku, który preferowałem/am bardziej 209 7,9% 

Względna łatwość studiowania na kierunku 126 4,8% 

Inny czynnik 31 1,2% 

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

odpowiedzi. 
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Absolwenci deklarujący inne niż wymienione w ankiecie przyczyny wyboru danego 

kierunku zwracali najczęściej uwagę na zgodność wybranego kierunku z wykonywaną pracą 

zawodową lub z kierunkiem wcześniej ukończonego etapu edukacji (profil szkoły 

średniej/kierunek ukończonych wcześniej studiów). 

6.2 Aktywność studentów/absolwentów w trakcie studiów 

Chcąc zdiagnozować poziom aktywności studentów/absolwentów w dziedzinach 

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

o 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 trakcie studiów zadeklarowało 52,4% uczestników 

badania, jest to wynik o kilka punktów procentowych niższy od uzyskanych w latach 

ubiegłych (2010/2011 i 2011/2012). Częściej pracę zarobkową w trakcie studiów  podejmują 

mężczyźni (60%) niż kobiety (niespełna 50%). 

 

Rysunek 4  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.  

 

Zaangażowanie w działalność społeczną, np. w organizacjach studenckich, 

organizacjach pozarządowych czy wolontariackich zadeklarował co czwarty absolwent 

studiów pierwszego stopnia z rocznika 2012/2013. W przypadku poziomu zaangażowania 

w działalność społeczną nie widać zróżnicowania pomiędzy kobietami i mężczyznami.  
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Rysunek 5  Czy podczas studiów brał(a) Pan(i) udział w działalności społecznej 

(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% 

studentów/absolwentów studiów I stopnia z rocznika 2012/2013. Nieznacznie częściej 

wyjeżdżały kobiety, ale różnica ta jest minimalna.  

   

Rysunek 6  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.  

6.3 Zadowolenie z wyboru ukończonego kierunku studiów 

Aby oszacować poziom zadowolenia studentów z ukończonego na Uniwersytecie 

Rzeszowskim kierunku studiów, w ramach ankiety poproszono o odpowiedź na pytanie: „Czy 

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

Rzeszowskim?”.  
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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 167 380 547 

% 25,1% 19,7% 21,1% 

Raczej tak 
Liczebność 244 745 989 

% 36,7% 38,6% 38,1% 

Trudno powiedzieć 
Liczebność 140 488 628 

% 21,1% 25,3% 24,2% 

Raczej nie 
Liczebność 80 226 306 

% 12,0% 11,7% 11,8% 

Zdecydowanie nie 
Liczebność 34 90 124 

%  5,1% 4,7% 4,8% 

Ogółem 
Liczebność 665 1929 2594 

% 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” (38,1%). 

Zdecydowane przekonanie o tym, iż decyzja o wyborze studiów była słuszna zadeklarowało 

21,1% absolwentów, co oznacza, iż łącznie 59,2% absolwentów podtrzymałaby swoją 

decyzję co do wyboru kierunku studiów. Zdecydowane niezadowolenie z dokonanego 

wyboru zadeklarowało niespełna 5% absolwentów, a prawie 12% uznało, iż raczej nie 

wybrałoby tego samego kierunku. Tym samym, stwierdzić można, iż odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” były niemal czterokrotnie częstsze od „zdecydowanie nie”, a „raczej 

tak” niemal czterokrotnie częstsze od „raczej nie”. Co czwarty ankietowany nie potrafił 

jednoznacznie ocenić tej kwestii i wybrał odpowiedź „trudno powiedzieć”. 

Po uwzględnieniu kryterium płci, widać, iż mężczyźni częściej niż kobiety 

zdecydowanie podtrzymują swoją decyzję o wyborze kierunku studiów, w przypadku 

pozostałych odpowiedzi różnice w odpowiedziach kobiet i mężczyzn są znikome. Podobnie 

jest w przypadku podziału na studia stacjonarne i niestacjonarne: odpowiedź: 

„zdecydowanie tak” wybierali częściej absolwenci studiów stacjonarnych, pozostałe różnice 

są znikome.  
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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 456 91 547 

% 21,8% 18,1% 21,1% 

Raczej tak 
Liczebność 795 194 989 

% 38,0% 38,6% 38,1% 

Trudno powiedzieć 
Liczebność 495 133 628 

% 23,7% 26,5% 24,2% 

Raczej nie 
Liczebność 249 57 306 

% 11,9% 11,4% 11,8% 

Zdecydowanie nie 
Liczebność 97 27 124 

%  4,6% 5,4% 4,8% 

Ogółem 
Liczebność 2092 502 2594 

% 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 archeologię (77% „zdecydowanie tak” i 23% „raczej 

tak”), a następie edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej oraz grafikę i filozofię. 

Warto wspomnieć także o edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz fizyce 

technicznej, gdyż żaden z absolwentów tych kierunków nie udzielił negatywnej odpowiedzi 

na pytanie o chęć ponownego wyboru tego samego kierunku. 

Najniższy odsetek osób zdecydowanie przekonanych o słuszności wyboru kierunku 

studiów (6-8%), w połączeniu z najwyższym odsetkiem osób zdecydowanie niezadowolonych  

(10-15%) dotyczy kierunków: europeistyka, nauki o rodzinie oraz ochrona środowiska. Znaczny 

odsetek osób niezadowolonych z dokonanego wyboru kierunku studiów (13%) odnosi się 

także do filologii germańskiej, jednak tam znacznie wyższy był odsetek osób zdecydowanie 

zadowolonych. 
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Rysunek 7  Czy z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) ponownie ten sam kierunek 

studiów na UR? – rozkład procentowy odpowiedzi wg kryterium kierunku studiów. 
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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 (53,4%). 

W przypadku 47,5% - kierunek nie spełnił oczekiwań, dla 12,1% niezadowolenie jest efektem 

przypadkowego wyboru kierunku, a dla 10,9% - chęci studiowania na innym kierunku, na 

który nie udało się zakwalifikować.  

 

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 
225 53,4% 

Program kształcenia nie spełnił moich oczekiwań 200 47,5% 

Kierunek studiów wybrałem/am przypadkowo 51 12,1% 

Nie dostałem/am się na pożądany przeze mnie kierunek 

studiów 
46 10,9% 

Inny czynnik 20 4,8% 

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

odpowiedzi. 

 

6.4 Plany dotyczące dalszej edukacji 

Ważnym aspektem analizy losów zawodowych absolwentów są informacje na temat 

chęci dalszego podnoszenia kwalifikacji, stąd zapytano studentów/absolwentów studiów 

pierwszego stopnia czy planują podjęcie w przyszłości kolejnych studiów. Osoby, które 

udzieliły pozytywnej odpowiedzi na to pytanie zostały poproszone o określenie na jakim 

kierunku i w jakiej formie chcą się kształcić. Poproszono także o wskazanie uczelni, na której 

absolwenci planują kontynuować edukację.  

Prawie 80% ankietowanych absolwentów zadeklarowało, iż planuje kontynuować 

edukację po ukończeniu studiów I stopnia, przy czym 37% deklarowało, iż „raczej” rozważa 

taką możliwość, a 40%, iż zdecydowanie ma takie plany. Osoby, które nie rozważają 

możliwości podjęcia studiów stanowią zaledwie 7,2% ogółu ankietowanych. Znacznie większą 

skłonność do podjęcia dalszej nauki deklarują kobiety: odsetek osób deklarujących 

zdecydowaną chęć kontynuowania studiów jest niemal o 11% wyższy w przypadku kobiet niż 

w przypadku mężczyzn. 
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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 214 836 1050 

% 32,0% 42,9% 40,1% 

Raczej tak 
Liczebność 251 726 977 

% 37,5% 37,2% 37,3% 

Trudno powiedzieć 
Liczebność 125 277 402 

% 18,7% 14,2% 15,3% 

Raczej nie 
Liczebność 56 91 147 

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

Zdecydowanie nie 
Liczebność 23 20 43 

%  3,4% 1,0% 1,6% 

Ogółem 
Liczebność 669 1950 2619 

% 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 80% 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 1604 80,5% 

Zupełnie nowy kierunek 410 20,6% 

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 

(12,3% spośród planujących kontynuować edukację) oraz pedagogika (12%). Dużą 

popularnością cieszy się także administracja (7,4%) oraz fizjoterapia (6,4%). Hierarchia tych 

czterech najważniejszych kierunków jest analogiczna do roku ubiegłego, a i procenty 

wskazań nie uległy większym zmianom. 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 245 12,3 

pedagogika 238 12,0 

administracja 148 7,4 

fizjoterapia 127 6,4 

filologia polska 83 4,2 

turystyka i rekreacja 74 3,7 

wychowanie fizyczne 72 3,6 

matematyka 71 3,6 

technologia żywności i żywienie człowieka 57 2,9 

zdrowie publiczne 56 2,8 

filologia angielska 48 2,4 

biotechnologia 45 2,3 

ochrona środowiska 44 2,2 

filologia rosyjska 39 2,0 

architektura krajobrazu 35 1,8 

pielęgniarstwo 35 1,8 

kulturoznawstwo 34 1,7 

rolnictwo 32 1,6 

informatyka 30 1,5 

europeistyka 27 1,4 

zarządzanie 26 1,3 

ratownictwo medyczne 25 1,3 

politologia 24 1,2 

położnictwo 24 1,2 

historia 22 1,1 

socjologia 22 1,1 

biologia 20 1,0 

Procenty nie sumują się do 100, ze względu na uwzględnienie w tabeli wyłącznie kierunków 

o częstotliwości wskazań nie mniejszej od 1%. 

 

Charakterystyczne jest, iż zdecydowana większość absolwentów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego planujących kontynuację studiów nie ma zamiaru zmieniać uczelni po 

zakończeniu studiów pierwszego stopnia – na Uniwersytet Rzeszowski, jako miejsce 

kontynuacji studiów wskazało 78% z nich. Wśród innych uczelni najpopularniejsza jest 

Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oraz 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ponownie hierarchia czterech najpopularniejszych 
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odpowiedzi jest zbieżna z wynikami uzyskanymi w roku ubiegłym. Jedenaście osób (2,5%) 

planuje kontynuować studia na uczelniach zagranicznych a aż 13,1% planujących dalszą 

edukację jeszcze nie wybrało konkretnej uczelni. 

 

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

 

Liczba 

obserwacji 

Procent 

obserwacji 

Uniwersytet Rzeszowski 1546 78,0 

Uczelnia inna niż Uniwersytet Rzeszowski: 436 22,0 

w tym: 

Politechnika Rzeszowska 57 13,1 

Uniwersytet Jagielloński 45 10,3 

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 40 9,2 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 27 6,2 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 18 4,1 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 18 4,1 

Uniwersytet Warszawski 16 3,7 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 15 3,4 

Politechnika Krakowska 10 2,3 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 8 1,8 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 8 1,8 

Uniwersytet Wrocławski 8 1,8 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 8 1,8 

Akademia Górniczo-Hutnicza 8 1,8 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 5 1,1 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 5 1,1 

Politechnika Warszawska 5 1,0 

Inne uczelnie krajowe 46 10,6 

Uczelnia za granicą 11 2,5 

Jeszcze nie wiem 44 13,1 

Braki danych 35 10,3 

 

Prawie 94% osób planujących kontynuować swoją ścieżkę edukacyjną deklaruje 

chęć podjęcia uzupełniających studiów magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich. 

Kolejne studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynieryjne) planuje podjąć 5,8% 

ankietowanych, rozpoczęcie studiów podyplomowych rozważa zaledwie 3,2% absolwentów, 

a na studia doktoranckie wybierają się 2 osoby. 
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Rysunek 8  Jaką formę studiów zamierza Pan(i) podjąć? 

 
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 

Badanie realizowane w momencie zakończenia studiów lub tuż przed ich 

zakończeniem nie daje możliwości pozyskania wiedzy na temat sposobów i czasu 

poszukiwania pracy czy poziomu osiąganych zarobków, jednak na tym wstępnym etapie 

badania pytano o plany absolwentów co do miejsca poszukiwania zatrudnienia, chęci 

samozatrudnienia oraz ubiegania się o status osoby bezrobotnej. Pytano również 

o oczekiwania absolwentów co do poziomu osiąganych dochodów oraz czasu uzyskania 

satysfakcjonującego zatrudnienia. 

Studentów poproszono w pierwszej kolejności o udzielenie informacji na temat 

stosunku do założenia własnej działalności gospodarczej. Zwraca od razu uwagę fakt, 

iż ponad połowa absolwentów nie zastanawiała się w ogóle nad taką możliwością i nie ma 

zdania na temat ewentualnego samozatrudnienia. Nad założeniem własnej działalności 

gospodarczej zastanawia się 30,4% absolwentów studiów pierwszego stopnia, a ponad 17% 

całkowicie odrzuca taki pomysł na zatrudnienie. Warto zauważyć, iż tylko 20 osób, tj. mniej niż 

1% ankietowanych absolwentów prowadziło w momencie kończenia studiów pierwszego 

stopnia własną działalność gospodarczą.  

Rozkład odpowiedzi ukazuje istotną statystycznie zależność pomiędzy skłonnością do 

podjęcia własnej działalności gospodarczej a płcią studentów/absolwentów – mężczyźni 

deklarują większą otwartość na podjęcie samozatrudnienia (46% do 25%), rzadziej niż kobiety 

nie mają zdania w tej kwestii (40% do 55%) i częściej niż kobiety są właścicielami firm (1,1% do 

0,7%). 
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Tabela 14  Czy rozważa Pan(i) założenie w przyszłości własnej działalności 

gospodarczej? 

 

Płeć 
Ogółem 

Mężczyzna Kobieta 

Tak 
Liczebność 304 484 788 

% 45,7% 25,2% 30,4% 

Nie 
Liczebność 85 365 450 

% 12,8% 19,0% 17,4% 

Nie wiem 
Liczebność 269 1061 1330 

% 40,5% 55,2% 51,4% 

Prowadzę już działalność gospodarczą 
Liczebność 7 13 20 

% 1,1% 0,7% 0,8% 

Ogółem 
Liczebność 665 1923 2588 

% 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% odpowiedzi.  

 

Mniej niż 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 30,6% absolwentów uznało, iż nie będzie poszukiwać 

zatrudnienia, w tym niemal 16% ze względu na już podejmowane zatrudnienie. Zatrudnienie 

w momencie kończenia studiów deklarują częściej mężczyźni niż kobiety. Należy zauważyć, 

iż niewielka skłonność do poszukiwania pracy w ciągu 3 miesięcy od ukończenia studiów, 

może być konsekwencją chęci podjęcia dalszej edukacji, którą deklarowała przeważająca 

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 307 969 1276 

% 46,2% 50,4% 49,3% 

Nie, ponieważ już pracuję 
Liczebność 144 267 411 

% 21,7% 13,9% 15,9% 

Nie, choć obecnie nie pracuję 
Liczebność 84 295 379 

% 12,7% 15,3% 14,7% 

Nie wiem 
Liczebność 129 392 521 

% 19,4% 20,4% 20,1% 

Ogółem 
Liczebność 664 1923 2587 

% 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% odpowiedzi.  
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Rzadziej niż co dziesiąty student/absolwent studiów pierwszego stopnia z badanego 

rocznika planuje poszukiwać zatrudnienia w województwach innych niż województwo 

podkarpackie. Ponad 44% absolwentów nie wie jeszcze czy ograniczy się w poszukiwaniu 

miejsca pracy wyłącznie do Podkarpacia, czy skieruje swoje poszukiwania na inne rejony 

kraju. Prawie 30% absolwentów pomimo braku zatrudnienia nie ma zamiaru poszukiwać 

pracy poza regionem. 

 

Tabela 16  Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje Pan(i) poszukiwać pracy na 

terenie innego województwa? 

 

Płeć 
Ogółem 

Mężczyzna Kobieta 

Tak 
Liczebność 75 162 237 

% 11,3% 8,5% 9,2% 

Nie, ponieważ już pracuję 
Liczebność 153 295 448 

% 23,1% 15,4% 17,4% 

Nie, choć obecnie nie pracuję 
Liczebność 161 591 752 

% 24,3% 30,9% 29,2% 

Nie wiem 
Liczebność 274 867 1141 

% 41,3% 45,3% 44,3% 

Ogółem 
Liczebność 663 1915 2578 

% 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.  

 

Osoby, które zadeklarowały, iż będą bezpośrednio po zakończeniu edukacji na 

studiach pierwszego stopnia poszukiwać pracy poza Podkarpaciem najczęściej wskazywały 

na województwa sąsiadujące z Podkarpaciem: województwo małopolskie (51,1%) i lubelskie 

(21,1%) oraz bardziej odległe województwo mazowieckie (17,7%)– ze względu na znacznie 

bardziej rozwiniętą ofertę rynku pracy. Ponad 5% ankietowanych wskazało także na 

województwo świętokrzyskie, natomiast pozostałe regiony wymieniane były przez mniej niż 3% 

absolwentów planujących poszukiwać pracy poza Podkarpaciem. 
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Tabela 17.  W jakim województwie planuje Pan(i) poszukiwać pracy? 

 

Liczba 

obserwacji 

Procent 

obserwacji 

Małopolskie 121 51,1% 

Lubelskie 50 21,1% 

Mazowieckie 42 17,7% 

Świętokrzyskie 12 5,1% 

Dolnośląskie 6 2,5% 

Wielkopolskie 6 2,5% 

Śląskie 5 2,1% 

Pomorskie 4 1,7% 

Zachodniopomorskie 4 1,7% 

Łódzkie 1 0,4% 

Podlaskie 1 0,4% 

Kujawsko-Pomorskie 1 0,4% 

Na terenie wszystkich województw/ cała Polska 4 1,7% 

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 – 15,8% planuje wyjazd za granicę w celu poszukiwania pracy. Jest to 

odsetek o 3,5 punktu wyższy niż w roku ubiegłym. Znacząco spadł także w stosunku do roku 

ubiegłego odsetek osób, które są przekonane, iż nie będą wyjeżdżać za granicę na krótko 

po zakończeniu studiów pierwszego stopnia – taką deklarację złożyło niecałe 30% 

ankietowanych (w roku ubiegłym prawie 55%). 

Tabela 18  Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje Pan(i) wyjazd za granicę w celu 

poszukiwania pracy? 

 

Płeć 
Ogółem 

Mężczyzna Kobieta 

Tak 
Liczebność 110 297 407 

% 16,6% 15,5% 15,8% 

Nie, ponieważ już pracuję w Polsce 
Liczebność 131 241 372 

% 19,8% 12,6% 14,5% 

Nie, choć obecnie nie pracuję 
Liczebność 138 499 637 

% 20,9% 26,1% 24,8% 

Nie wiem 
Liczebność 282 874 1156 

% 42,7% 45,7% 44,9% 

Ogółem 
Liczebność 661 1911 2572 

% 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 2,5% odpowiedzi.  
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Najczęstszym krajem docelowym planowanych wyjazdów zagranicznych studentów/ 

absolwentów uczestniczących w badaniu jest Wielka Brytania, na którą wskazało ponad 40% 

rozważających wyjazd zagraniczny w celach zarobkowych. W drugiej kolejności wymieniane 

są: Niemcy (29,3%) i Holandia (12,9%), a następnie Norwegia (6,3%) i Stany Zjednoczone 

(5,3%). Choć zmieniły się pozycje w hierarchii wybieranych państw docelowych, to 

w pierwszej piątce utrzymują się te same kraje co w roku ubiegłym.  

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

 

Liczba 

obserwacji 

Procent 

obserwacji 

Wielka Brytania 161 40,7% 

Niemcy 116 29,3% 

Holandia 51 12,9% 

Norwegia 25 6,3% 

Stany Zjednoczone 21 5,3% 

Francja 19 4,8% 

Austria 16 4,0% 

Irlandia 15 3,8% 

Belgia 10 2,5% 

Włochy 9 2,3% 

Hiszpania 8 2,0% 

Szwajcaria 6 1,5% 

Inne kraje 19 4,8% 

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

odpowiedzi. 

 

Absolwenci zostali zapytani czy w przypadku braku zatrudnienia przez 3 miesiące od 

zakończenia studiów zdecydują się na rejestrację w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. 

Okazuje się, iż 17,6% nie będzie się rejestrować, gdyż albo są już zarejestrowane, albo nie 

mają takiej potrzeby ze względu na podejmowaną pracę/prowadzoną działalność, albo też 

nie mogą się zarejestrować ze względu na inne czynniki, np. pobieranie renty rodzinnej. 

Z możliwości zdobycia statusu osoby bezrobotnej skorzystać chce 30,8% ankietowanych, jeśli 

jednak wyłączymy wspomniane powyżej 17,6%, osób, które nie będą się rejestrować 

z przyczyn obiektywnych, to stwierdzić można, iż plany rejestracji deklaruje 37,4% osób, które 

mają taką możliwość. 
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Tabela 20.  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 

Nie dotyczy - jestem już zarejestrowany 

w PUP 

Liczebność 31 101 132 

% 4,7% 5,3% 5,1% 

Nie dotyczy - obecnie 

pracuję/prowadzę działalność 

gospodarczą 

Liczebność 87 174 261 

% 13,1% 9,0% 10,1% 

Nie dotyczy - nie mogę się 

zarejestrować, ponieważ pobieram 

rentę rodzinną, itp. 

Liczebność 15 47 62 

% 2,3% 2,4% 2,4% 

Tak 
Liczebność 191 607 798 

% 28,7% 31,6% 30,8% 

Nie 
Liczebność 170 443 613 

% 25,6% 23,0% 23,7% 

Nie wiem 
Liczebność 171 551 722 

% 25,7% 28,7% 27,9% 

Ogółem 
Liczebność 665 1923 2588 

% 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 ankietowanych absolwentów studiów pierwszego stopnia 13,7% nie ma 

zamiaru poszukiwać w najbliższym czasie zatrudnienia, gdyż już pracuje zarobkowo lub ma 

umówione miejsce pracy. Pozostałe osoby, zapytane o to, ile ich zdaniem zajmie im 

znalezienie pracy etatowej, w której chciałyby pracować najczęściej wskazywały na 

przedział czasowy od 2 do 6 miesięcy (1/3 ankietowanych), choć należy zauważyć, iż aż ¼ 

ankietowanych spodziewa się w momencie ukończenia studiów, iż znalezienie 

satysfakcjonującego zatrudnienia zajmie dłużej niż rok. Mężczyźni częściej spodziewają się, 

iż szybko znajdą zatrudnienie: 1,3% mężczyzn i tylko 4,6% kobiet wskazało na okres 

poszukiwania wynoszący do 1 miesiąca; z kolei 26,7% mężczyzn i 37,5% kobiet przewiduje, 

iż poszukiwania trwać będą nie mniej niż 10 miesięcy. 
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Tabela 21  Ile Pana(i) zdaniem zajmie Panu(i) znalezienie pracy na pełny etat, w której 

chciał(a)by Pan(i) pracować? 

 

Płeć 
Ogółem 

Mężczyzna Kobieta 

Nie poszukuję pracy, ponieważ już 

pracuję lub prowadzę działalność 

gospodarczą 

Liczebność 100 186 286 

% 15,1% 9,7% 11,1% 

Nie poszukuję pracy. Jeszcze nie 

pracuję, ale mam umówione miejsce 

pracy 

Liczebność 23 43 66 

% 3,5% 2,2% 2,6% 

Do 1 miesiąca 
Liczebność 75 88 163 

% 11,3% 4,6% 6,3% 

Od 2 do 6 miesięcy 
Liczebność 238 635 873 

% 35,8% 33,1% 33,8% 

Od 7 do 9 miesięcy 
Liczebność 51 250 301 

% 7,7% 13,0% 11,6% 

Od 10 do 12 miesięcy 
Liczebność 43 223 266 

% 6,5% 11,6% 10,3% 

Więcej niż 1 rok 
Liczebność 134 496 630 

% 20,2% 25,8% 24,4% 

Ogółem 
Liczebność 664 1921 2585 

% 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.  

 

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.  

Ponad 3/4 ankietowanych uznało, iż ich dochody po studiach nie przekroczą kwoty 

1900 zł netto, z czego większość (tj. 39,2%) spodziewa się wynagrodzenia na poziomie 1200-

1500 zł netto. Uzyskiwanie zarobków powyżej 2300 zł netto przewiduje zaledwie 8,4% 

absolwentów. Rozkład odpowiedzi na to pytanie ujawnił także zróżnicowanie w poziomie 

oczekiwanych zarobków pomiędzy studentami a studentkami. Kobiety znacznie częściej niż 

mężczyźni spodziewają się niskich dochodów, przykładowo: na zarobki do 1500 zł wskazało 

34,2% mężczyzn i aż 60,4% kobiet, a na zarobki powyżej 2300 zł - 15,6% mężczyzn i tylko 

6% kobiet. 
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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 62 310 372 

% 9,4% 16,2% 14,4% 

Od 1 200 do 1 500 zł netto 
Liczebność 164 846 1010 

% 24,8% 44,2% 39,2% 

Od 1 501 do 1 900 zł netto 
Liczebność 180 400 580 

% 27,2% 20,9% 22,5% 

Od 1 901 do 2 300 zł netto 
Liczebność 101 171 272 

% 15,3% 8,9% 10,6% 

Od 2 301 do 2 700 zł netto 
Liczebność 51 70 121 

% 7,7% 3,7% 4,7% 

Powyżej 2 700 zł netto 
Liczebność 52 44 96 

% 7,9% 2,3% 3,7% 

Pracuję, ale nie chcę podać wysokości 

otrzymywanego wynagrodzenia 

Liczebność 51 74 125 

% 7,7% 3,9% 4,9% 

Ogółem 
Liczebność 661 1915 2576 

% 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 2,5% wszystkich udzielonych 

odpowiedzi.  
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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 2013 roku wzięły udział 2633 osoby, w tym 2122 

osoby (80,6%), które ukończyły studia stacjonarne oraz 511 osób (19,4%), które 

ukończyły studia niestacjonarne.  

 Studenci/absolwenci z rocznika 2012/2013 wyrażający zgodę na udział w badaniu 

stanowili 82% wszystkich absolwentów studiów pierwszego stopnia realizowanych na 

Uniwersytecie Rzeszowskim  w tym roku akademickim. 

 Odsetek osób wyrażających zgodę na udział w badaniu utrzymał się na poziomie 

zbliżonym do roku ubiegłego – odnotowano spadek o 2 punkty procentowe. 

 Na udział w badaniu zgodę wyraził największy odsetek studentów: 

 Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk 

Podstawowych (100%), 

 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (91%), 

 Wydziału Socjologiczno-Historycznego (90%). 

 Najniższy odsetek osób wyrażających zgodę na udział w badaniu odnotowano wśród 

studentów/absolwentów: 

 Wydziału Sztuki (19%), 

 Wydziału Wychowania Fizycznego (75%). 

 

 Czynniki wpływające na decyzję o wyborze studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim 

 

 Najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o wyborze studiów na 

Uniwersytecie Rzeszowskim jest oferowanie przez te uczelnię interesującego kierunku 

(73%), a także bliskość od miejsca zamieszkania (59%). 

 Wybór konkretnego kierunku studiów na UR podyktowany jest głównie indywidualnymi 

zainteresowaniami (73%), przekonaniem o możliwości znalezienia zatrudnienia po 

określonym kierunku studiów (32%) oraz opiniami i sugestiami znajomych (15%). 

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

przypadkowa. 

 

 Aktywność studentów/absolwentów w trakcie studiów 

 

 Pracę zarobkową w trakcie studiów podejmowało ogółem 52% ankietowanych, przy 

czym odsetek ten był o 10% wyższy w przypadku mężczyzn (60%) niż kobiet (50%). 

 Działalność gospodarczą w trakcie studiów prowadził niespełna 1% studentów. 
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 Podczas studiów w działalność społeczną,  rozumianą jako udział  

w organizacjach studenckich, charytatywnych i wolontariackich angażował się co 

czwarty ankietowany 

 Studia zagraniczne podejmowało zaledwie 3% studentów/absolwentów. 

 

 Zadowolenie z wyboru ukończonego kierunku studiów 

 

 Ponad połowa badanych (59%), którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na 

Uniwersytecie Rzeszowskiem w roku akademickim 2012/2013 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: 

 archeologia, 

 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,  

 grafika, 

 filozofia, 

 fizyka techniczna, 

 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 

 Największy odsetek niezadowolonych z wybranego kierunku odnotowano wśród 

absolwentów kierunków: 

 europeistyka, 

 nauki o rodzinie, 

 ochrona środowiska. 

 Przyczyną niezadowolenia z wyboru kierunku jest przede wszystkim 

niesatysfakcjonująca oferta rynku pracy dla absolwenta danego kierunku (53%) oraz 

program kształcenia, który nie spełnia oczekiwań (48%). 

 

 Plany dotyczące dalszej edukacji 

 

 Niemal 80% absolwentów studiów I stopnia rozważa podjęcie kolejnych studiów 

w przyszłości, częściej skłonności do kontynuowania edukacji wykazują kobiety niż 

mężczyźni. 

 Zdecydowana większość planujących podejmować dalszą naukę deklaruje chęć 

kontynuacji kierunku, który aktualnie kończy/ukończyła (81%). 

 Najczęściej wybierane kierunki dalszej edukacji są takie same jak w roku ubiegłym. 

Są to: 

 ekonomia (12%), 

 pedagogika (12%), 

 administracja (7%), 

 fizjoterapia (6%). 
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 Aż 78% 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 lub 

magisterskie (94% planujących dalszą naukę), 6% rozważa wybór kolejnych studiów 

pierwszego stopnia a 3% studiów podyplomowych. 

 

 Plany i oczekiwania studentów/absolwentów dotyczące podjęcia zatrudnienia 

 

 Ponad 30% ankietowanych zadeklarowało, iż rozważa założenie własnej działalności 

gospodarczej, natomiast 17% odrzuca taką możliwość. 

 W ciągu trzech miesięcy od zakończenia edukacji studenci/absolwenci planują 

poszukiwać pracy: 

 na terenie województwa podkarpackiego – 49% absolwentów, 

 na terenie innego województwa/innych województw – 9% absolwentów, 

 poza granicami kraju – 16% absolwentów (odsetek ten wzrósł w stosunku do 

roku ubiegłego). 

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

szukać zatrudnienia najczęściej w województwie małopolskim (51%), lubelskim 

(21%)i mazowieckim (18%), a za granicą – w Wielkiej Brytanii (41%), Niemczech (29%), 

Holandii (13%) i Norwegii (6%). 

 Niespełna 31% studentów/absolwentów planuje zarejestrować się w urzędzie pracy, 

jeśli nie znajdą zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy od ukończenia studiów, natomiast 24% 

nie ma zamiaru ubiegać się o status osoby bezrobotnej. Niemal 18% to osoby bez 

prawa ubiegania się o ten status (już zarejestrowani, zatrudnieni, prowadzący 

działalność, pobierający rentę rodzinną, itp.). 

 W opinii największej liczby studentów/absolwentów znalezienie pełnoetatowej 

i satysfakcjonującej pracy zajmie od 2 do 6 miesięcy (34%). Co czwarty ankietowany 

uważa, że potrwa to ponad rok, a zaledwie 6%, że wystarczy im jeden miesiąc. 

Mężczyźni spodziewają się szybszego znalezienia zatrudnienia niż kobiety. 

 Ponad 3/4 ankietowanych podziewa się, iż po studiach będzie osiągać dochody nie 

większe niż 1900 zł netto, w tym 39% spodziewa się wynagrodzenia w przedziale 1200-

1500 zł, a 14% - poniżej 1200 zł netto. Kobiety częściej spodziewają się niskich 

dochodów niż mężczyźni.  
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8. CHARAKTERYSTYKA STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW ROCZNIKA 2012/2013 

KOŃCZĄCYCH STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 

Tabela 233.  Absolwenci studiów drugiego stopnia z rocznika 2012/2013 w podziale na 

wydziały, typ studiów oraz zgodę na udział w badaniu losów zawodowych. 

  

  

Liczba absolwentów studiów 

II stopnia w roku 

akademickim 2012/20133 

Studenci/absolwenci studiów 

II stopnia rocznika 2012/2013 

uczestniczący w badaniu 

Procentowy 

udział 

badanych w 

ogólnej liczbie 

absolwentów 

studiów II st. 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjo. 
Ogółem 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjo. 
Ogółem 

Wydział 

Biologiczno-

Rolniczy 
132 

 

59 

 

191 114 54 168 88% 

Wydział 

Ekonomii 

 

226 

 

 

152 

 

378 162 118 280 74% 

Wydział 

Filologiczny 

 

271 

 

 

176 

 

447 219 131 350 78% 

Wydział 

Matematyczno

- Przyrodniczy 

 

103 

 

 

46 

 

149 81 40 121 81% 

Wydział 

Medyczny 

 

271 

 

 

257 

 

528 226 167 393 74% 

Wydział 

Pedagogiczno-

Artystyczny 

 

279 

 

230 509 246 132 378 74% 

Wydział Prawa 

i Administracji 

 

396 

 

144 540 288 97 385 71% 

Wydział 

Socjologiczno-

Historyczny 

 

221 

 

27 248 170 20 193 78% 

Wydział Sztuki 43 8 51 27 3 30 59% 

Wydział 

Wychowania 

Fizycznego 
271 

 

266 

 

537 228 204 432 80% 

Pozawydz. 

Zam. Instytut 

Biotechnologii 

Stos. i Nauk 

Podst. 

 

27 

 

- 27 26 - 26 96% 

Ogółem 2240 1365 3605 1787 966 2756* 76% 

* liczba ogólna nie jest dokładną sumą wartości z kolumn poprzednich, gdyż w przypadku trzech osób 

nie podano informacji o formie ukończonych studiów.  

                                                      
3 stan na dzień 30.11.2012 r. wg sprawozdania GUS 
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Studia drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013 ukończyło 3605 osób. 

Spośród nich 2756 osób - czyli 76% - wyraziło zgodę na udział w badaniu losów zawodowych 

absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oznacza to, iż odsetek absolwentów studiów 

II stopnia wyrażających zgodę na udział w badaniu realizowanym przez Biuro Karier spadł 

istotnie w stosunku do poprzedniego roku akademickiego – o 12 punktów procentowych.  

Najwyższe odsetki osób wyrażających zgodę na udział w badaniu  odnotowano 

w Pozawydziałowym Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk 

Podstawowych (96%), a następnie na Wydziale Biologiczno-Rolniczym (88%). Najsłabiej 

wypadła ankietyzacja wśród studentów/absolwentów Wydziału Sztuki, na którym tylko 59% 

potencjalnych respondentów wyraziło zgodę na udział w badaniu ankietowym. 

Najliczniej reprezentowani w grupie badawczej są studenci Wydziału Wychowania 

Fizycznego (stanowią 15,7% respondentów), Wydziału Medycznego (14,3%), Wydziału Prawa 

i Administracji (14%) oraz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego (13,7%). Jest to 

konsekwencją nie tylko wysokiego odsetka osób wyrażających zgodę na objęcie badaniem, 

ale przede wszystkim dużej ogólnej liczby studentów studiów II stopnia na tych wydziałach.   

 

Tabela 24.  Wydział, na którym studiowali uczestnicy badania. 

 
Liczebność Procent 

Wydział Wychowania Fizycznego 432 15,7 

Wydział Medyczny 393 14,3 

Wydział Prawa i Administracji 385 14,0 

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 378 13,7 

Wydział Filologiczny 350 12,7 

Wydział Ekonomii 280 10,2 

Wydział Socjologiczno-Historyczny 193 7,0 

Wydział Biologiczno-Rolniczy 168 6,1 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 121 4,4 

Wydział Sztuki 30 1,1 

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii 

Stosowanej i Nauk Podstawowych 
26 0,9 

Ogółem 2756 100,0 

 

Najliczniejszą grupę wśród uczestników badania stanowili studenci/absolwenci 

kierunku pedagogika (aż 12,8%), a następnie: ekonomia (10,2%) oraz prawo (9,6%). 
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Tabela 25.  Kierunek studiów ukończony przez uczestników badania. 

 
Liczebność Procent  

Archeologia 10 0,4 

Biologia 25 0,9 

Biotechnologia 26 0,9 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 22 0,8 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 19 0,7 

Edukacja techniczno-informatyczna 14 0,5 

Ekonomia 280 10,2 

Europeistyka 121 4,4 

Filologia angielska 99 3,6 

Filologia germańska 94 3,4 

Filologia polska 99 3,6 

Filologia rosyjska 58 2,1 

Filozofia 12 0,4 

Fizjoterapia 206 7,4 

Fizyka techniczna 9 0,3 

Grafika 11 0,4 

Historia 40 1,5 

Informatyka 7 0,3 

Kulturoznawstwo 27 1,0 

Matematyka 91 3,3 

Ochrona środowiska 95 3,4 

Pedagogika 356 12,8 

Pielęgniarstwo 143 5,2 

Politologia 47 1,7 

Położnictwo 43 1,6 

Prawo 264 9,6 

Rolnictwo 48 1,7 

Socjologia 57 2,1 

Turystyka i rekreacja 196 7,1 

Wychowanie fizyczne 236 8,6 

Brak danych 1 0,1 

Ogółem 2756 100% 

 

 

Wśród studentów/absolwentów studiów II stopnia z rocznika 2012/2013, którzy wyrazili 

zgodę na udział w badaniu prowadzonym przez Biuro Karier ponad 3/4 stanowią kobiety, a 

 64,9% stanowią studenci studiów stacjonarnych, co jest wynikiem nieznacznie wyższym niż 

w poprzednim okresie badawczym. 
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Rysunek 9  Rozkład uczestników badania ze względu na kryterium płci. 

 

Rysunek 10  Rozkład uczestników badania ze względu na kryterium formy studiów. 
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9. WYNIKI POMIARU POCZĄTKOWEGO STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW 

STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA Z ROCZNIKA 2012/2013 

9.1 Czynniki wpływające na decyzję o wyborze studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim 

 

Studentów kończących studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim 

zapytano o to, co wpłynęło na ich decyzję by rozpocząć studia na Uniwersytecie 

Rzeszowskim oraz na konkretnym kierunku studiów. Ankietowane osoby miały możliwość 

wyboru odpowiedzi z zaproponowanej listy, a także dopisania innych czynników, 

adekwatnych do ich sytuacji. Odpowiedzi w tabelach uporządkowano według częstości ich 

występowania (od najbardziej do najmniej popularnych), co powinno ułatwić analizę 

uzyskanych wyników.  

Odpowiedzi udzielone przez ankietowanych pokazują, iż zarówno w porównaniu 

z wynikami dla studiów pierwszego stopnia, jak i w porównaniu z wynikami z lat ubiegłych 

hierarchia najważniejszych czynników decydujących o wyborze uczelni nie ulega zmianie. 

Najczęstszą przyczyną wyboru uczelni, wskazywaną przez 2/3 studentów, jest fakt 

prowadzenia przez Uniwersytet Rzeszowski kierunku, który był interesujący dla danego 

kandydata.  

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 
1894 68,9% 

Bliskość od mojego miejsca zamieszkania 1479 53,8% 

Atrakcyjność Rzeszowa jako miejsca do studiowania 620 22,5% 

Dobre opinie innych o Uniwersytecie Rzeszowskim (przyjaciół, 

znajomych, rodziny) 
480 17,5% 

Niechęć do studiowania w innym mieście 271 9,9% 

Prestiż Uniwersytetu Rzeszowskiego 213 7,7% 

Przyjazna studentom organizacja toku studiów 202 7,3% 

Nie udało mi się zdać na inną uczelnię 158 5,7% 

Nie miałem/am większego wyboru 136 4,9% 

Łatwość zdania egzaminów wstępnych na Uniwersytet 

Rzeszowski 
76 2,8% 

Inny czynnik 68 2,5% 

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

odpowiedzi. 
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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. Dla prawie co czwartego absolwenta czynnikiem 

decydującym o wyborze uczelni jest postrzeganie Rzeszowa jako atrakcyjnego miejsca do 

studiowania. Łatwość dostania się na studia na Uniwersytecie Rzeszowskim, czy też problem 

z dostaniem się na bardziej preferowaną uczelnię to przyczyny wskazywane przez niewielki 

odsetek absolwentów.  

Wśród innych czynników, nie ujętych w ankiecie, osoby uczestniczące w badaniu 

wymieniały najczęściej korzystne warunki finansowe studiowania na Uniwersytecie 

Rzeszowskim (24 osoby), tj. niższe niż na innych uniwersytetach czesne, a także niższe niż 

w innych miastach koszty utrzymania w Rzeszowie. Dla części osób wybór miejsca studiów 

podyktowany był posiadaniem zatrudnienia w Rzeszowie lub w najbliższych okolicach oraz 

chęcią dołączenia do studiujących już bliskich/znajomych. 

Wybór konkretnego kierunku studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim to w przypadku 

¾ studentów/absolwentów studiów drugiego stopnia z badanego rocznika efekt 

indywidualnych zainteresowań. Dla 1/3 ankietowanych czynnikiem decydującym o wyborze 

było przekonanie o korzystnej sytuacji absolwentów danego kierunku na rynku pracy. Co 

ósmy student kierował się opiniami/sugestiami innych osób, np. rodziny, przyjaciół czy 

nauczycieli.  

 

Tabela 27.  Co w głównej mierze wpłynęło na Pana(i) decyzję o studiowaniu na obecnie 

ukończonym kierunku? 

 

Liczba 

obserwacji 

Procent 

obserwacji 

Indywidualne zainteresowania 2050 74,6% 

Przekonanie, że kierunek umożliwi zdobycie pracy 939 34,2% 

Sugestie innych osób (rodzina, przyjaciele, nauczyciele) 337 12,3% 

Przypadek 195 7,1% 

Względna łatwość studiowania na kierunku 129 4,7% 

Brak miejsca na kierunku, który preferowałem/am bardziej 126 4,6% 

Inny czynnik 58 2,1% 

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

odpowiedzi. 

 

Jako dodatkowe przyczyny wyboru określonego kierunku studiów wskazywano przede 

wszystkim na potrzebę podniesienia kwalifikacji zawodowych wynikającą z wymogów 

wykonywanej pracy zawodowej oraz w drugiej kolejności – na chęć kontynuowania kierunku 

rozpoczętego na studiach pierwszego stopnia.  
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9.2 Aktywność studentów/absolwentów w trakcie studiów 

 

W celu poznania poziomu aktywności studentów/absolwentów w dziedzinach 

mogących mieć wpływ na ich późniejsze losy zawodowe, zapytano ich o 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 trakcie studiów zadeklarowało 67,8% uczestników 

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

studentów/absolwentów studiów II stopnia z rocznika 2011/2012 - tj.: 69,7%. Nieznacznie 

częściej skłonność do podejmowania pracy zarobkowej wykazują mężczyźni, jednak nie jest 

to różnica istotna statystycznie. 

 

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.  

 

Działalność społeczna, taka jak zaangażowanie w pracę organizacji studenckich, 

organizacji pozarządowych czy pracę wolontariacką cieszy się znacznie mniejszą 

popularnością, jednak deklarację zaangażowania w tego typu działania złożyła ponad ¼ 

ankietowanych. Odsetek zaangażowanych społecznie mężczyzn jest wyższy o niemal 

5 punktów procentowych od analogicznego odsetka kobiet.   
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Rysunek 12  Czy podczas studiów brał(a) Pan(i) udział w działalności społecznej 

(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 1,3% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

 

Z możliwości studiowania poza granicami kraju skorzystało zaledwie 4,1% 

studentów/absolwentów studiów II stopnia z rocznika 2012/2013.  

   

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 ukończonego kierunku studiów 

 

Osoby, które wyraziły zgodę na udział w badaniu ankietowym zostały poproszone 

o opinię, czy gdyby miały ponownie możliwość podjęcia decyzji o wyborze uczelni 

i konkretnego kierunku studiów podtrzymałyby swoją decyzję sprzed kilku lat. Prawie 20% 

absolwentów zadeklarowało, iż nie wybrałoby ponownie tego samego kierunku na 

Uniwersytecie Rzeszowskim (w tym 6,3% wskazało odpowiedź „zdecydowanie nie”), co jest 

odsetkiem wysokim, jednak opinie o podtrzymaniu swojej decyzji były znacznie częstsze. 

Niemal 1/4 ankietowanych uznała, iż zdecydowanie wybraliby ponownie tę samą uczelnię, 

a 1/3, iż raczej dokonaliby takiego wyboru. Oceny tej kwestii nie różnicują kobiet i mężczyzn.  
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Tabela 28.  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 174 478 652 

% 26,7% 23,1% 24,0% 

Raczej tak 
Liczebność 199 741 940 

% 30,6% 35,8% 34,5% 

Trudno powiedzieć 
Liczebność 141 458 599 

% 21,7% 22,1% 22,0% 

Raczej nie 
Liczebność 90 270 360 

% 13,8% 13,0% 13,2% 

Zdecydowanie nie 
Liczebność 47 124 171 

%  7,2% 6,0% 6,3% 

Ogółem 
Liczebność 651 2071 2722 

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

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

zostały uwzględnione w zestawieniu, gdyż stanowią zaledwie 1,2% wszystkich odpowiedzi.  

 

Po uwzględnieniu podziału na studia stacjonarne i niestacjonarne widać, iż wyższy 

poziom zadowolenia z dokonanego wyboru kierunku studiów i uczelni deklarują absolwenci 

studiów niestacjonarnych.  

 

Tabela 29.  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 383 269 652 

% 21,7% 28,2% 24,0% 

Raczej tak 
Liczebność 596 344 940 

% 33,7% 36,1% 34,5% 

Trudno powiedzieć 
Liczebność 401 198 599 

% 22,7% 20,8% 22,0% 

Raczej nie 
Liczebność 262 96 358 

% 14,8% 10,1% 13,2% 

Zdecydowanie nie 
Liczebność 125 46 171 

%  7,1% 4,8% 6,3% 

Ogółem 
Liczebność 1767 953 2720 

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

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

zostały uwzględnione w zestawieniu, gdyż stanowią zaledwie 1,3% wszystkich odpowiedzi.  
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Osoby, które zadeklarowały, iż nie zdecydowałyby się ponownie na ten sam kierunek 

studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim zostały poproszone o wskazanie przyczyn swojego 

niezadowolenia. Najczęściej wymieniane powody to: problemy ze znalezieniem 

satysfakcjonującej pracy przez osoby z tego typu wykształceniem (70%), a w drugiej 

kolejności fakt, iż program studiów nie spełnił oczekiwań z nim związanych (35,6%). 

 

Tabela 30.  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 
373 70,5% 

Program kształcenia nie spełnił moich oczekiwań 185 35,6% 

Nie dostałem/am się na pożądany przeze mnie kierunek 

studiów 
44 8,5% 

Kierunek studiów wybrałem/am przypadkowo 38 7,3% 

Inny czynnik 29 5,6% 

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

odpowiedzi. 

 

Wśród czynników dodatkowych, nie uwzględnionych w ankiecie, wymieniano także 

zmianę zainteresowań studenta w trakcie studiów, złą organizację toku studiów, złe 

traktowanie studentów przez pracowników administracyjnych dziekanatu, niski poziom 

wiedzy i zaangażowania kadry naukowej oraz zbyt teoretyczny charakter studiów.  

 

Najwyższy odsetek osób zdecydowanie zadowolonych z wyboru kierunku na UR 

odnotowano wśród absolwentów kierunków: położnictwo (52%), pielęgniarstwo (47%), grafika 

(45%) i archeologia (44%). Uwzględniając łącznie odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej 

tak” wymienić warto także pozytywny wynik uzyskany na biotechnologii oraz edukacji 

artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Na uwagę zasługuje również kierunek informatyczny, 

którego żaden absolwent nie wybrał odpowiedzi negatywnej. Najwyższe odsetki osób, które 

zdecydowanie nie podtrzymałyby swojej decyzji o wyborze studiów stwierdzono wśród 

absolwentów archeologii (22%), biologii (16%) i kulturoznawstwa (15%). Wyniki te ukazują, 

bardzo niejednolite opinie absolwentów archeologii o wybranym kierunku. Uwzględniając 

łącznie odpowiedzi zdecydowanie i umiarkowanie negatywne, najniższy poziom 

zadowolenia z wybranego kierunku studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim deklarują 

absolwenci biologii (44% opinii negatywnych), europeistyki (40%) oraz kulturoznawstwa (37%).  
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Rysunek 14  Czy z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) ponownie ten sam kierunek 

studiów na UR? – rozkład procentowy odpowiedzi wg kryterium kierunku studiów. 
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edukacja art.-sztuka muzyczna

edukacja art.-sztuki plastyczne

biotechnologia

biologia

archeologia

zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie
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9.4 Plany dotyczące dalszej edukacji 

 

Podobnie jak w przypadku studentów/absolwentów studiów pierwszego stopnia 

z rocznika 2012/2013, także osoby kończące studia drugiego stopnia zostały zapytane 

o plany w zakresie dalszej edukacji. Jak można się spodziewać, plany tego typu są znacznie 

rzadsze i mają odmienną formę niż w przypadku studiów pierwszego stopnia.  

O ile w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia niemal 80% uczestników 

badania zadeklarowało, iż planuje kontynuować edukację,  tyle  w przypadku absolwentów 

studiów II stopnia taką możliwość rozważa niespełna 25% ankietowanych. Ponad 1/3 

absolwentów nie zastanawiała się jeszcze nad tą kwestią i wskazało odpowiedź „trudno 

powiedzieć”. Dokładnie co dziesiąty ankietowany absolwent zdecydowanie odrzuca pomysł 

dalszej edukacji, co nie jest, w tym przypadku, odsetkiem wysokim.  

 

Tabela 31.  Czy rozważa Pan(i) podjęcie w przyszłości studiów? - rozkład odpowiedzi ze 

względu na płeć respondentów. 

 

Płeć 
Ogółem 

Mężczyzna Kobieta 

Zdecydowanie tak 
Liczebność 66 120 186 

% 10,1% 5,8% 6,8% 

Raczej tak 
Liczebność 110 385 495 

% 16,8% 18,5% 18,1% 

Trudno powiedzieć 
Liczebność 192 766 958 

% 29,4% 36,8% 35,0% 

Raczej nie 
Liczebność 203 619 822 

% 31,1% 29,7% 30,1% 

Zdecydowanie nie 
Liczebność 82 191 273 

%  12,6% 9,2% 10,0% 

Ogółem 
Liczebność 653 2081 2734 

% 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.  

 

Niemal 2/3 absolwentów deklarujących chęć podjęcia dalszych studiów 

(po zakończeniu studiów II stopnia) zamierza kontynuować edukację na kierunku innym niż, 

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

 

Liczba 

obserwacji 

Procent 

obserwacji 

Kontynuacja kierunku, który aktualnie kończę 212 35,6 

Zupełnie nowy kierunek 390 65,4 

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

jednym kierunku.  

 

Największy odsetek studentów planuje kontynuować studia na kierunku: pedagogika 

(12% wszystkich rozważających dalszą edukację), a następnie na administracji (6%), prawie 

(5%) lub ekonomii (4%). Kierunki wskazywane przez ankietowanych zostały zamieszczone 

w tabeli nr 33 w kolejności odpowiadającej częstotliwości ich wyboru, uwzględniono jednak 

wyłącznie kierunki wskazywane przez co najmniej 1% ankietowanych.  

Tabela 33.  Jaki kierunek studiów planuje Pan(i) podjąć? 

 

Liczba 

obserwacji 

Procent 

obserwacji 

pedagogika 76 12% 

administracja 40 6% 

prawo 30 5% 

ekonomia 29 4% 

filologia ang. 21 3% 

praca socjalna 20 3% 

fizjoterapia 19 3% 

wychowanie fizyczne 18 3% 

socjologia 17 3% 

logopedia 16 2% 

dietetyka 14 2% 

grafika 12 2% 

matematyka 12 2% 

pielęgniarstwo 12 2% 

ratownictwo medyczne 12 2% 

zdrowie publiczne 11 2% 

biologia 10 2% 

filologia germańska 10 2% 

ochrona środowiska 10 2% 

finanse/rachunkowość/bankowość 10 2% 

filologia pol. 9 1% 

psychologia 9 1% 

turystyka i rekreacja 8 1% 

BHP 8 1% 

marketing/zarządzanie 8 1% 
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politologia 7 1% 

archeologia 6 1% 

edukacja art. w zakresie sztuk plastycznych 6 1% 

filologia ros. 6 1% 

informatyka 6 1% 

położnictwo 6 1% 

europeistyka 5 1% 

rolnictwo 5 1% 

architektura krajobrazu 4 1% 

edukacja techniczno-informatyczna 4 1% 

historia 4 1% 

Procenty nie sumują się do 100, ze względu na uwzględnienie w tabeli wyłącznie kierunków 

o częstotliwości wskazań nie mniejszej od 1% (23% stanowią inne kierunki wymieniane przez 

pojedynczych absolwentów). 

 

Studenci/absolwenci studiów II stopnia z rocznika 2012/2013 planujący kontynuować 

edukację, na miejsce dalszych studiów wybierają najczęściej Uniwersytet Rzeszowski (59,3%). 

Wśród pozostałych 40,7% absolwentów najpopularniejsze uczelnie to Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Jagielloński. 

Prawie co czwarty absolwent planujący kontynuację nauki w momencie realizacji badania 

nie podjął jeszcze decyzji o miejscu dalszej edukacji, a prawie 4% zdecydowało się na studia 

poza granicami kraju.  

 

Tabela 34.  Na jakiej uczelni planuje Pan(i) studiować? 

 

Liczba 

obserwacji 

Procent 

obserwacji 

Uniwersytet Rzeszowski 382 59,3 

Uczelnia inna niż Uniwersytet Rzeszowski: 262 40,7 

w tym: 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 22 8,4% 

Politechnika Rzeszowska 21 8,0% 

Uniwersytet Jagielloński 18 6,9% 

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe 10 3,8% 

Uniwersytet Warszawski 10 3,8% 

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 9 3,4% 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 8 3,1% 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 6 2,3% 

Inne uczelnie krajowe 61 23,3% 

Uczelnia za granicą 10 3,8% 

Jeszcze nie wiem 64 24,4% 

Braki danych 23 8,8% 
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Najpopularniejszą formą dalszej edukacji wśród absolwentów studiów II stopnia są 

studia podyplomowe, na które wskazało 65% osób planujących kontynuację edukacji. 

Niemal co czwarty rozważający dalszą naukę myśli o studiach doktoranckich, a co piąty 

o powrocie na studia I lub II stopnia.  

 

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

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

odpowiedzi. 

 

9.5 Plany i oczekiwania studentów/absolwentów dotyczące podjęcia zatrudnienia 

 

W ramach prowadzonego przez Biuro Karier badania losów zawodowych 

absolwentów 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 

wysokości uzyskiwanych dochodów. 

Studentów poproszono w pierwszej kolejności o udzielenie informacji na temat 

stosunku do założenia własnej działalności gospodarczej. Wyniki pokazują, iż 61 osób, tj. 2,2% 

uczestników badania prowadziło w momencie realizacji ankiety własną działalność 

gospodarczą. Ponad 30% ankietowanych zadeklarowało, iż rozważa założenie własnej 

działalności gospodarczej, natomiast 16,8% odrzuca takie rozwiązanie. Zwraca uwagę fakt 

bardzo dużej liczby osób nie mających sprecyzowanego poglądu w tej dziedzinie – połowa 

uczestników badania wybrała odpowiedź „nie wiem” (49,8%). Uzyskane dane pokazują 

zależność pomiędzy skłonnością do podjęcia własnej działalności gospodarczej a płcią 

studentów/absolwentów – mężczyźni deklarują znacznie większą otwartość na podjęcie 

samozatrudnienia (11% więcej wskazań na „tak” i 8% mniej wskazań na „nie” niż w przypadku 

kobiet). 

7,0% 

12,5% 

23,6% 

65,0% 
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studia II stopnia

studia I stopnia
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Tabela 35  Czy rozważa Pan(i) założenie w przyszłości własnej działalności 

gospodarczej? 

 

Płeć 
Ogółem 

Mężczyzna Kobieta 

Tak 
Liczebność 307 542 849 

% 47,3% 26,1% 31,1% 

Nie 
Liczebność 66 392 458 

% 10,2% 18,9% 16,8% 

Nie wiem 
Liczebność 245 1113 1358 

% 37,8% 53,6% 49,8% 

Prowadzę już działalność gospodarczą 
Liczebność 31 30 61 

% 4,8% 1,4% 2,2% 

Ogółem 
Liczebność 649 2077 2726 

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

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

zostały uwzględnione w zestawieniu, gdyż stanowią 1,1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

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. W momencie realizacji badania 28% 

respondentów posiadało zatrudnienie, stąd osoby te nie planowały poszukiwania pracy 

w regionie. Osoby, które nie posiadają pracy, ale jednocześnie nie planują jej poszukiwać 

stanowią niemal 10% absolwentów studiów II stopnia, należy jednak zauważyć, iż w grupie tej 

mieścić się mogą m.in. osoby chcące kontynuować edukację. 

 

Tabela 36  Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje Pan(i) poszukiwać pracy na 

terenie województwa podkarpackiego? 

 

Płeć 
Ogółem 

Mężczyzna Kobieta 

Tak 
Liczebność 305 1116 1421 

% 46,9% 53,7% 52,1% 

Nie, ponieważ już pracuję 
Liczebność 189 573 762 

% 29,1% 27,6% 27,9% 

Nie, choć obecnie nie pracuję 
Liczebność 72 186 258 

% 11,1% 9,0% 9,5% 

Nie wiem 
Liczebność 84 202 286 

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

Ogółem 
Liczebność 650 2077 2727 

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

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

zostały uwzględnione w zestawieniu, gdyż stanowią 1,1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  
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Niespełna 17% absolwentów studiów II stopnia z badanego rocznika planuje 

poszukiwać zatrudnienia w województwach innych niż województwo podkarpackie w ciągu 

3 miesięcy od zakończenia studiów. Zbliżony odsetek deklaruje, iż nie będzie poszukiwać 

zatrudnienia poza Podkarpaciem, pomimo, iż nie posiada obecnie pracy. Pozostali (65%) 

to osoby, które posiadają już zatrudnienie lub nie mają sprecyzowanych planów w kwestii 

poszukiwania pracy. 

 

Tabela 37  Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje Pan(i) poszukiwać pracy na 

terenie innego województwa? 

 

Płeć 
Ogółem 

Mężczyzna Kobieta 

Tak 
Liczebność 113 341 454 

% 17,4% 16,5% 16,7% 

Nie, ponieważ już pracuję 
Liczebność 187 593 780 

% 28,8% 28,7% 28,7% 

Nie, choć obecnie nie pracuję 
Liczebność 120 372 492 

% 18,5% 18,0% 18,1% 

Nie wiem 
Liczebność 230 762 992 

% 35,4% 36,8% 36,5% 

Ogółem 
Liczebność 650 2068 2718 

% 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 1,5% wszystkich udzielonych 

odpowiedzi.  

 

Zdecydowanie największą popularnością absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego  

cieszy się województwo małopolskie, na które wskazało ponad 61% ankietowanych 

planujących szukać zatrudnienia poza Podkarpaciem. W dalszej kolejności wymieniano 

województwo mazowieckie (14,4%), oraz lubelskie (13,3%). Niespełna 4% ankietowanych 

deklarowało, iż nie ogranicza terytorialnie swoich poszukiwań miejsca pracy i szuka we 

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

 

Liczba 

obserwacji 

Procent 

obserwacji 

Małopolskie 267 61,2% 

Mazowieckie 63 14,4% 

Lubelskie 58 13,3% 

Świętokrzyskie 27 6,2% 

Dolnośląskie 21 4,8% 

Śląskie 17 3,9% 

Pomorskie 14 3,2% 

Wielkopolskie 9 2,1% 

Zachodniopomorskie 5 1,1% 

Łódzkie 4 0,9% 

Warmińsko-Mazurskie 3 0,7% 

Kujawsko-Pomorskie 2 0,5% 

Opolskie 2 0,5% 

Na terenie wszystkich województw/ cała Polska 16 3,7% 

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, czego dowodzi fakt, iż 12,3% z nich planuje wyjazd za granicę w celu 

poszukiwania pracy. Możliwość taką odrzuca ponad 45% ankietowanych, w tym 26,6% 

z powodu posiadania zatrudnienia, a 19,1% pomimo braku zatrudnienia. Aż 42% 

absolwentów nie ma jeszcze sprecyzowanych 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 91 242 333 

% 14,1% 11,7% 12,3% 

Nie, ponieważ już pracuję w Polsce 
Liczebność 171 549 720 

% 26,5% 26,7% 26,6% 

Nie, choć obecnie nie pracuję 
Liczebność 129 387 516 

% 20,0% 18,8% 19,1% 

Nie wiem 
Liczebność 254 882 1136 

% 39,4% 42,8% 42,0% 

Ogółem 
Liczebność 645 2060 2705 

% 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 2,0% wszystkich udzielonych 

odpowiedzi.  
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Najpopularniejszym kierunkiem zagranicznych wyjazdów zarobkowych jest Wielka 

Brytania (32% wskazań)oraz Niemcy (31% wskazań), a następnie Holandia, Norwegia i Francja 

(po 8-10% wskazań). 

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

 

Liczba 

obserwacji 

Procent 

obserwacji 

Wielka Brytania 98 32% 

Niemcy 97 31% 

Holandia 32 10% 

Norwegia 28 9% 

Francja 26 8% 

Austria 19 6% 

Włochy 15 5% 

Stany Zjednoczone 12 4% 

Szwecja 12 4% 

Belgia 11 4% 

Irlandia 8 3% 

Hiszpania 6 2% 

Szwajcaria 5 2% 

Inne kraje 14 5% 

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

odpowiedzi. 

 

Z możliwości zarejestrowania w urzędzie pracy, w sytuacji braku zatrudnienia po 

3 miesiącach od zakończenia studiów planuje skorzystać połowa ankietowanych 

absolwentów, natomiast ponad 9% nie chce ubiegać się o status bezrobotnego, pomimo 

posiadania takiego prawa. Prawie 29% to osoby, które nie planują rejestracji z PUP, gdyż ich 

aktualna sytuacja to uniemożliwia. Są to osoby, które posiadają zatrudnienie (20,4%), są już 

zarejestrowane (7%) lub nie mają prawa do statusu osoby bezrobotnej z powodu pobieranej 

renty rodzinnej lub podobnych świadczeń (1,4%). Pozostali, tj. 12,2% absolwentów, nie mieli 

w momencie wypełniania ankiety sprecyzowanych planów co do rejestracji w urzędzie 

pracy.  
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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 

Nie dotyczy - jestem już zarejestrowany 

w PUP 

Liczebność 35 153 188 

% 5,4% 7,5% 7,0% 

Nie dotyczy - obecnie 

pracuję/prowadzę działalność 

gospodarczą 

Liczebność 123 425 548 

% 19,0% 20,8% 20,4% 

Nie dotyczy - nie mogę się 

zarejestrować, ponieważ pobieram 

rentę rodzinną, itp. 

Liczebność 7 31 38 

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

Tak 
Liczebność 298 1034 1332 

% 45,9% 50,7% 49,6% 

Nie 
Liczebność 97 156 253 

% 14,9% 7,7% 9,4% 

Nie wiem 
Liczebność 89 240 329 

% 13,7% 11,8% 12,2% 

Ogółem 
Liczebność 649 2039 2688 

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

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

zostały uwzględnione w zestawieniu, gdyż stanowią 2,5% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

Co czwarty student/absolwent studiów II stopnia z rocznika 2012/2013 zadeklarował 

w momencie realizacji badania, iż nie poszukuje zatrudnienia, przy czym wynikało to z faktu 

posiadania pracy (prowadzenia działalności gospodarczej) (21,2%) lub posiadania 

umówionego miejsca pracy (2,4%). Osoby poszukujące pracy, spodziewają się, 

iż poszukiwanie zatrudnienia na etat, które będą chcieli przyjąć zajmie im od 2 do 6 miesięcy 

(30,4%), ale zwraca uwagę wysoki odsetek osób, które spodziewają się poszukiwania 

zatrudnienia przez co najmniej rok. Jeśli pominie się osoby, które nie poszukują pracy, to 

stwierdzić można, iż 5% poszukujących zatrudnienia widzi szansę na jego znalezienie w ciągu 

miesiąca, 40% w czasie od 2 do 6 miesięcy, 26% w ciągu 7-12 miesięcy, a 29% sądzi, iż będzie 

szukać dłużej niż rok. Mężczyźni nieznacznie częściej spodziewają się szybszego znalezienia 

zatrudnienia niż kobiety, jednak różnica ta jest znacznie mniejsza niż w przypadku 

absolwentów studiów I stopnia. 
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Tabela 42  Ile Pana(i) zdaniem zajmie Panu(i) znalezienie pracy na pełny etat, w której 

chciał(a)by Pan(i) pracować? 

 

Płeć 
Ogółem 

Mężczyzna Kobieta 

Nie poszukuję pracy, ponieważ już 

pracuję lub prowadzę działalność 

gospodarczą 

Liczebność 136 435 571 

% 20,9% 21,2% 21,2% 

Nie poszukuję pracy. Jeszcze nie 

pracuję, ale mam umówione miejsce 

pracy 

Liczebność 25 40 65 

% 3,8% 2,0% 2,4% 

Do 1 miesiąca 
Liczebność 50 62 112 

% 7,7% 3,0% 4,2% 

Od 2 do 6 miesięcy 
Liczebność 217 602 819 

% 33,4% 29,4% 30,4% 

Od 7 do 9 miesięcy 
Liczebność 38 225 263 

% 5,8% 11,0% 9,7% 

Od 10 do 12 miesięcy 
Liczebność 45 227 272 

% 6,9% 11,1% 10,1% 

Więcej niż 1 rok 
Liczebność 139 457 596 

% 21,4% 22,3% 22,1% 

Ogółem 
Liczebność 650 2048 2698 

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

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

zostały uwzględnione w zestawieniu, gdyż stanowią 2,1% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

Chcąc stworzyć w ramach prowadzonych badań możliwość porównania 

spodziewanego poziomu osiąganych zarobków (w momencie ukończenia edukacji) 

z rzeczywistym poziomem uzyskiwanych wynagrodzeń (po roku od zakończenia studiów),   

poproszono uczestników o oszacowanie poziomu zarobków, jaki uzyskają podejmując 

zatrudnienie. Należy podkreślić, iż pytanie nie odnosi się do poziomu aspiracji 

studentów/absolwentów lecz dotyczy realnej oceny poziomu dochodów możliwych do 

osiągnięcia na rynku pracy. Uzyskane wyniki pokazują, iż absolwenci bardzo realistycznie 

podchodzą do warunków płacowych dostępnych dla nich na rynku pacy, gdyż ¾ z nich 

deklaruje spodziewany dochód na poziomie nie przekraczającym 1900 zł netto, w tym 

najliczniejsza grupa (38% ogółu) spodziewa się zarobków w granicach 1200-1500 zł „na rękę”. 

Na wynagrodzenie powyżej 2300 zł wskazało jedynie 8,8% ankietowanych.  
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Tabela 43.  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 60 282 342 

% 9,3% 13,7% 12,7% 

Od 1 200 do 1 500 zł netto 
Liczebność 162 863 1025 

% 25,1% 42,0% 38,0% 

Od 1 501 do 1 900 zł netto 
Liczebność 156 483 639 

% 24,1% 23,5% 23,7% 

Od 1 901 do 2 300 zł netto 
Liczebność 82 165 247 

% 12,7% 8,0% 9,1% 

Od 2 301 do 2 700 zł netto 
Liczebność 49 66 115 

% 7,6% 3,2% 4,3% 

Powyżej 2 700 zł netto 
Liczebność 73 44 117 

% 11,3% 2,1% 4,3% 

Pracuję, ale nie chcę podać wysokości 

otrzymywanego wynagrodzenia 

Liczebność 64 151 215 

% 9,9% 7,4% 8,0% 

Ogółem 
Liczebność 646 2054 2700 

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

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

zostały uwzględnione w zestawieniu, gdyż stanowią 2% wszystkich udzielonych odpowiedzi.  

 

Odpowiedzi na pytanie o oczekiwaną wysokość dochodów pokazują, po raz kolejny, 

silną zależność z kryterium płci, gdyż kobiety spodziewają się niższych dochodów niż 

mężczyźni. Przykładowo 56% kobiet spodziewa się zarobków do 1500 zł, a wśród mężczyzn 

odsetek ten wynosi 34%. Podobnie 6,3% kobiet oczekuje zarobków powyżej 2300 zł, a wśród 

mężczyzn odsetek ten wynosi 18,9%. 
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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 drugiego stopnia w 2013 roku wzięło udział 2756 osób, w tym 1787 

osób (64,9%), które ukończyły studia stacjonarne oraz 966 osób (35,1%), które 

ukończyły studia niestacjonarne.  

 Studenci/absolwenci z rocznika 2012/2013 wyrażający zgodę na udział w badaniu 

stanowili 76% wszystkich absolwentów studiów drugiego stopnia z tego rocznika. 

 Odsetek osób wyrażających zgodę na udział w badaniu spadł w stosunku do roku 

poprzedniego o 12%. 

 Na udział w badaniu zgodę wyraził największy odsetek studentów: 

 Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk 

Podstawowych (96%), 

 Wydziału Biologiczno-Rolniczego (88%).  

 Najniższy odsetek osób wyrażających zgodę na udział w badaniu odnotowano wśród 

studentów/absolwentów Wydziału Sztuki – tylko 59%. 

 

 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 

(68,9%), a także bliskość od miejsca zamieszkania (53,8%). Duże znaczenie ma także 

stosunkowo niski koszt studiów, tj. wysokość czesnego i koszt utrzymania w Rzeszowie. 

 Wybór konkretnego kierunku studiów na UR podyktowany jest głównie indywidualnymi 

zainteresowaniami (74,6%) oraz przekonaniem o możliwości znalezienia zatrudnienia 

po określonym kierunku studiów (34,2%). 

 Wśród dodatkowych czynników najczęściej wymieniano potrzebę podniesienia 

kwalifikacji zawodowych wynikającą z wymogów wykonywanej pracy zawodowej. 

 

 Aktywność studentów/absolwentów w trakcie studiów 

 

 Pracę zarobkową w trakcie studiów podejmowało ogółem 67,8% ankietowanych. 

 Działalność gospodarczą w trakcie studiów prowadził niespełna 2,2% studentów. 
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 Podczas studiów w działalność społeczną rozumianą jako udział  

w organizacjach studenckich, charytatywnych i wolontariackich angażowało się 

26,6% uczestników badania, w tym większy odsetek mężczyzn iż kobiet.  

 Studia zagraniczne podejmowało zaledwie 4,1% studentów/absolwentów. 

 

 Zadowolenie z wyboru ukończonego kierunku studiów 

 

 Ponad połowa badanych (58%), którzy ukończyli studia drugiego stopnia na 

Uniwersytecie Rzeszowskiem w roku akademickim 2012/2013 deklaruje, 

że z perspektywy czasu jeszcze raz dokonałaby wyboru tego samego kierunku 

studiów. 

 Prawie 20% absolwentów zadeklarowało, iż nie wybrałoby ponownie tego samego 

kierunku na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

 Bardziej zadowoleni z wyboru kierunku studiów są studenci studiów niestacjonarnych 

niż stacjonarnych. 

 Najliczniej satysfakcję z dokonanego wyboru kierunku deklarowali 

studenci/absolwenci kierunków: 

 położnictwo (52%),  

 pielęgniarstwo (47%),  

 grafika (45%). 

 Najniższy poziom zadowolenia z wybranego kierunku studiów na Uniwersytecie 

Rzeszowskim deklarują absolwenci: 

 biologii (44%),  

 europeistyki (40%)  

 kulturoznawstwa (37%).  

 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 25% absolwentów studiów II stopnia rozważa podjęcie kolejnych studiów 

w przyszłości – wśród nich dominują osoby, chcące kształcić się na kierunku innym niż 

dotychczas (65,4%). 

 Najczęściej wybierane kierunki dalszej edukacji to: 

 pedagogika (12%), 

 administracja (6%), 

 prawo (5%) 

 ekonomia (4%). 
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 60% absolwentów planujących kontynuować naukę chce nadal studiować na 

Uniwersytecie Rzeszowskim. Osoby chcące zmienić uczelnię najczęściej wybierają 

Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, Politechnikę Rzeszowską, oraz Uniwersytet 

Jagielloński. 

 Studenci wybierają w zdecydowanej większości studia podyplomowe (65%)                     

a w drugiej kolejności doktoranckie (24%). Niemal 20% planuje ponownie rozpocząć 

studia I lub II stopnia.  

 Plany i oczekiwania studentów/absolwentów dotyczące podjęcia zatrudnienia 

 

 31% ankietowanych zadeklarowało, iż rozważa założenie własnej działalności 

gospodarczej, natomiast 17% 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 – 17% absolwentów, 

 poza granicami kraju – 12% 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 Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Norwegii. 

 Połowa studentów/absolwentów planuje zarejestrować się w urzędzie pracy, jeśli nie 

znajdzie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy od ukończenia studiów. 9% nie ma zamiaru 

ubiegać się o status osoby bezrobotnej, pomimo posiadania takiego prawa.  

 W opinii największej liczby studentów/absolwentów znalezienie pełnoetatowej 

i satysfakcjonującej pracy zajmie od 2 do 6 miesięcy (30%), a 22% uważa, że potrwa to 

ponad rok. Mężczyźni spodziewają się nieznacznie szybszego znalezienia zatrudnienia 

niż kobiety. 

 W opinii 3/4 ankietowanych po studiach będą oni osiągać dochody nie większe niż 

1900 zł netto, w tym 38% spodziewa się wynagrodzenia w przedziale 1200-1500 zł. 

Kobiety  spodziewają się niższych dochodów niż mężczyźni.  
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