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1. Wprowadzenie*

Geograficzne opracowania mogą i powinny
dotyczyć problemów aktualnych i pożytecznych
(Stanisław Leszczycki, 1968, s. 16)

1.1. Problem badawczy
Tranzycja, czyli przechodzenie absolwentów poszczególnych szczebli edukacji do zatrudnienia, jest uważana za jeden z bardziej złożonych procesów
zachodzących we współczesnym społeczeństwie. Decydują o tym jego wielorakie uwarunkowania i konsekwencje (Teichler, 1997, 2009, 2011; Allen,
Van der Velden, 2007; Wolbers, 2007; Jacob, Weiss, 2008; Rożnowski, 2009;
Allen, Coenen, 2010; Camelli i in., 2011; Schomburg, 2011).
Rozwój społeczno-gospodarczy, rozpatrywany zarówno w skali lokalnej,
jak i globalnej, w zasadniczy sposób był i jest uzależniony od dostępu ludności do edukacji i do pracy. Procesy transformacji, integracji europejskiej
i globalizacji nasiliły korelację pomiędzy wykształceniem a jakością otrzymywanej pracy. Ten, ujęty w ramy wiodących teorii rynku pracy i ujawniony w praktyce związek, ukształtował w społeczeństwie przekonanie o trafności inwestowania w budowanie swojego kapitału wiedzy i kompetencji
jako gwarancji relatywnie szybkiego znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia.
Nieograniczony niemal dostęp do kształcenia na poziomie wyższym oraz
rosnące ambicje społeczeństwa w zakresie ukończenia studiów przyniosły
dynamiczny wzrost liczby absolwentów tego szczebla edukacji. W konsekwencji na rynku pracy wystąpiła i trwa nadal wysoka podaż pracowników
legitymujących się dyplomami uczelni wyższych. Wymienione czynniki powodują, że tempo, charakter i prawdopodobieństwo powodzenia w wejściu
na rynek pracy populacji absolwenckiej są obarczone rosnącym ryzykiem.
Zagadnienie tranzycji ma charakter interdyscyplinarny i sytuuje się na
pograniczu socjologii, psychologii, ekonomii, geografii oraz dydaktyki szko* Badania finansowane częściowo ze środków ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego jako projekt badawczy nr NN 114 076739.
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ły wyższej. Z geograficznego punktu widzenia badania realizowane w tym
nurcie tematycznym powinny prowadzić do wykrycia zmian w strukturach
społecznych, zidentyfikowania mechanizmów procesów społecznych i prognozowania ich dalszego przebiegu. Funkcjonowanie człowieka na rynku
pracy, rozpatrywane wielokierunkowo z wykorzystaniem wiedzy z zakresu wymienionych dyscyplin naukowych, uznaje się za istotę nowoczesnej
geografii społecznej i drogę do wiązania badań geograficznych z praktyką.
Takie postępowanie badawcze daje możliwość pogłębionej analizy i oceny
procesów zachodzących na styku rynku pracy i edukacji jako podstawy diagnozy specyfiki współczesnego społeczeństwa oraz formułowania prognoz
dotyczących kierunków dalszych przemian społecznych, które „uzasadniają
potrzebę rozwoju geografii społecznej” (Otok, 1987, s. 15).
Tranzycja jest procesem złożonym. Jej charakter wynika przede wszystkim ze specyfiki rynku pracy, kondycji gospodarczej regionu, rynku usług
edukacyjnych i aspiracji społeczeństwa. Absolwenci szkół wyższych tworzą
szczególną populację osób wchodzących na rynek pracy, bo zbudowanie
kapitału umożliwiającego pozyskanie atrakcyjnego zatrudnienia wymagało
od nich lub od ich rodzin największych inwestycji prywatnych (edukacja
płatna) lub publicznych (edukacja bezpłatna). Tymczasem po zdobyciu wykształcenia trafiają na coraz większe trudności – spada odsetek zarówno
osób zatrudnionych na stanowiskach wykorzystujących kompetencje nabyte na danym kierunku czy szczeblu edukacji, jak i pracujących w ogóle. Ten
niepożądany stan powoduje szereg konsekwencji. W przypadku populacji
absolwenckich trudności w płynnym przejściu z edukacji do pracy mogą
przede wszystkim spowodować różnego rodzaju opóźnienia: uzyskania
samodzielności, realnej dorosłości, stania się produktywnym i inwestującym członkiem społeczeństwa (w wymiarze materialnym i autotelicznym),
podjęcia decyzji o zawarciu małżeństwa czy o posiadaniu potomstwa. Negatywnym rezultatem wymienionych retardacji może być zubożenie społeczeństwa, spadek przyrostu naturalnego, spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, malejące zainteresowanie studiowaniem na danym kierunku
i nasilanie się sceptycyzmu wobec instytucji uczelni wyższej. Trudności
w pozyskaniu i utrzymaniu pracy podnoszą ryzyko deterioracji kapitału
edukacyjnego skumulowanego na danym szczeblu kształcenia oraz zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów zdrowotnych.
Skala i waga niepożądanych następstw opóźnień w płynnej tranzycji
absolwentów uzasadniają i jednocześnie prowokują podjęcie pogłębionego
i wieloaspektowego namysłu nad przyczynami, mechanizmami oraz skutkami tego procesu. Znaczące implikacje skutków niepowodzenia przejścia
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na rynek pracy w wymiarze jednostkowym oraz społecznym generują pytania o kierunki działań zmierzających do poprawy płynności tranzycji omawianej populacji i ułatwiania pozyskiwania zatrudnienia odpowiadającego
kompetencjom oraz aspiracjom młodzieży. W odniesieniu do absolwentów
studiów na kierunku geografia rozpoznanie rezultatów tranzycji wydaje
się jednym z podstawowych działań zmierzających do ich utrzymania się
w ofercie edukacyjnej jednostek geograficznych, i tym samym zmniejszenia
obaw o dalszy spadek prestiżu geografii jako nauki. W obecnych uwarunkowaniach rynku usług edukacyjnych kwestia zainteresowania młodzieży
podejmowaniem studiów na tym kierunku może być ważniejsza niż starania
o to, aby prace badawcze geografów miały znaczenie społeczne i aplikacyjne
(Johnston, 2005 za: Lisowski, 2008b).
Istotą podjętego w pracy problemu jest rozpoznanie tranzycji populacji
nowo promowanych absolwentów szkół wyższych na przykładzie absolwentów studiów na kierunku geografia. Analiza specyfiki tego procesu zmierza
do wskazania czynników odpowiadających za pomyślność lub niepowodzenie tranzycyjne. W rezultacie problematyka zakreślona tematem pracy ma
charakter wielowątkowy i obejmuje współoddziałujące na siebie sfery:
• edukacji akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem studiów na kierunku geografia w warunkach transformacji ustrojowej i gospodarczej,
integracji, globalizacji i w obliczu spadku jej roli w zapewnianiu wysokiej
pozycji na rynku pracy;
• rynku pracy w kontekście przekształcania struktur zatrudnienia, kształtowania się nowych stosunków pracy;
• przemian społecznych, będących zarówno czynnikami, jak i konsekwencjami procesu zmian w relacji między podażą a popytem na rynku pracy
(ryc. 1).
Przeobrażenia społeczno-gospodarcze wpływają w znaczący sposób
na zmiany, jakie zachodzą na uniwersytetach. Obecnie poważną transformację idei, roli i miejsca szkół wyższych w społeczeństwie oraz koncepcji
kształcenia na poziomie akademickim wywołała zmiana modelu gospodarki
z centralnie sterowanego na rynkowy. Nadanie wiedzy wymiaru kapitału,
który ma duże znaczenie dla jakości życia jednostki i całych społeczeństw,
spowodowało przeobrażenie modelu uniwersytetu z instytucji skupionej na
eksplorowaniu i poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna o świecie w fabrykę
innowacji, która dokonuje transferu wiedzy w ramach świadczenia usług
edukacyjnych.
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Ryc. 1. Konceptualizacja pracy
Źródło: opracowanie własne

Skala i specyfika tych zmian nie omija także studiów na kierunku
geografia, których charakter pozostaje w ścisłym związku z kondycją geografii jako dyscypliny naukowej (Suliborski, Wójcik, 2011). Podobnie jak
geografia, która w dużej mierze pełni funkcje kulturotwórczo-informacyjne, a szansę na podniesienie swego statusu dostrzega m.in. w rozszerzeniu funkcji technicznych (Lisowski, 2008a,b, 2012), tak kierownicy jednostek geograficznych wdrażają nowe koncepcje i programy nauczania na
kierunku geografia, by mógł on dalej funkcjonować. Liczba osób chcących
studiować geografię w Polsce stale spada (Tracz, Hibszer, 2013), mimo że
oferta edukacyjna jest nieustannie poszerzana o nowe specjalności, kształcenie koncentruje się na wypracowaniu licznych kompetencji i sprecyzowaniu uległa sylwetka absolwenta. Wydaje się jednak, że zmiany są wdrażane
nierzadko na podstawie intuicyjnych przesłanek, bez pogłębionej weryfikacji ich rezultatów w zakresie przygotowywania młodych ludzi do dorosłego
życia. Przyjmowane w ten sposób rozwiązania, wprowadzane z nadzieją
na odniesienie przez absolwentów sukcesu zawodowego, są nierzadko drastycznie rewidowane w praktyce na rynku pracy. Rezultatem tej weryfikacji
są przemiany społeczne. Tempo i kierunki wewnętrznego różnicowania społeczeństwa w gospodarce rynkowej wynikają przede wszystkim z kondycji
rynku pracy i jakości edukacji.
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Przeobrażenia struktur społecznych, zachodzące pod wpływem dynamicznego wzrostu liczby osób podejmujących kształcenie na poziomie wyższym, przynoszą zmiany w układzie warstw społecznych. Wykształcenie jest
faktorem gradacji społeczeństwa, dlatego posiadanie dyplomu uniwersyteckiego powinno wyznaczać jednostce wysokie miejsce w hierarchii społecznej. Wykształcenie jest także zasadniczym komponentem dostosowania się
człowieka do zmian, a te są podstawowym deskryptorem ewolucji, kształtowania się obrazu współczesnego społeczeństwa i gospodarki oraz najlepszą
strategią odpowiedzi na nie. Osoby, które potrafią właściwie odpowiadać
na wyzwania, czyli dostosować się do zmian przez poszerzanie swych kompetencji, co zapewnia elastyczność na rynku pracy, są beneficjentami tych
zmian. Ci, którzy nie umieją przyjąć i aktywnie odnieść się do przekształceń, przegrywają. Sposób konfrontacji człowieka ze zmiennością wyznacza
granice społeczne (Rembowska, 2013).
Bardzo duże zainteresowanie społeczeństwa zdobyciem wyższego wykształcenia i wzrost aspiracji wobec przyszłości zawodowej, która determinuje pozycję społeczną, skutkowały dynamicznym przyrostem liczby
osób legitymujących się posiadaniem dyplomu. Nadwyżka osób o formalnie wysokich kompetencjach zaburzyła przewidywalny dotychczas proces
przemieszczania się absolwentów ku wyższym mikrostrukturom społecznym, które odbywało się poprzez dostęp do atrakcyjnych ofert pracy i płacy. Była to także jedna z przyczyn narastającego problemu bezrobocia (we
wszystkich jego typach) pośród nowo promowanych absolwentów. W krajach o gospodarce rynkowej bezrobocie stało się trwałym zjawiskiem strukturalnym, także wśród pracowników posiadających wyższe wykształcenie
(Kurzynowski, 2001; Firlit-Fesnak, Szylko-Skoczny, 2008). Globalizacja,
postęp techniczny oraz przemiany gospodarcze, demograficzne i instytucjonalne również mają antyzatrudnieniowy charakter. Powszechne i długotrwałe trudności z pozyskaniem i utrzymaniem pracy oraz niskie prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia stwarzają realne zagrożenie dla
porządku życia społecznego.
Procesy te kreują również sposób kształtowania się stosunków pracy
oraz deregulują rynek pracy. Nadwyżka osób z wyższym wykształceniem
umożliwia pracodawcom stawianie kandydatom do pracy wygórowanych
oczekiwań, zatrudnianie poniżej kwalifikacji i za zaniżoną płacę. Rośnie
częstotliwość nawiązywania stosunku pracy z zastosowaniem elastycznych
form zatrudnienia, które pozwalają obniżyć koszty, ale nie zawsze są korzystne dla pracowników. Z elastycznymi formami zatrudnienia wiąże się
obniżenie bezpieczeństwa socjalnego pracowników, ograniczenie pionowej
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ruchliwości społecznej (awanse), uniemożliwianie projektowania ścieżki
kariery. Te formy pracy wpływają na nową organizację przestrzeni i kreują,
odmienne od dotychczasowych, typy relacji społecznych.
Obecnie praca w coraz większym stopniu określa pozycję społeczną
człowieka, warunkuje jego dalszy rozwój i funkcjonowanie, organizuje
przestrzeń, styl i jakość życia. Współczesnym wyzwaniem dla funkcjonowania człowieka w środowisku jest zatem umiejętność odnalezienia się na
rynku pracy. Rezultat tego procesu jest podstawowym czynnikiem różnicującym i dezintegrującym społeczeństwo. Przemiany zachodzące w tych
trzech współoddziałujących na siebie obszarach: edukacji wyższej, rynku
pracy i struktur społecznych, są dynamiczne, głębokie, wieloaspektowe
i niewystarczająco zbadane. Stanowią tym samym problem ważki społecznie i badawczo, wykazują duży potencjał utylitarny, wymagający teoretycznego i empirycznego zgłębienia. Rosnące trudności z pozyskiwaniem
danych umożliwiających dokonywanie tego typu naukowych analiz spowodowały, że w XX w. dostrzega się lukę, przede wszystkim w zakresie
rozpoznania struktury zatrudnienia, mechanizmów funkcjonowania populacji absolwenckiej na rynku pracy oraz efektywności usług edukacyjnych
w kontekście pozyskiwania satysfakcjonującej pracy po ukończeniu studiów geograficznych.

1.2. Procesy kształtujące współczesną rolę i charakter
funkcjonowania szkolnictwa wyższego w społeczeństwie
Współwystępujące procesy globalizacji, informatyzacji i integracji kreują
i nieustannie zmieniają czynniki rozwoju oraz wpływają na wielokierunkowe przemiany społeczne. Jedną z bardziej wrażliwych na działanie wymienionych procesów sfer życia społecznego i jednocześnie pozostającą
z nimi w wyraźnym sprzężeniu zwrotnym jest edukacja, w tym kształcenie
na poziomie wyższym (m.in.: Dach, 2008; Woźnicki, 2008; Gęsicki, 2013;
Plewka, 2013; Wołk, 2013).
Modele uniwersytetu zawsze kształtowały się w określonych warunkach
gospodarczych, społecznych i kulturowych. Konteksty, najpierw średniowiecznego miasta, potem państwa narodowego i obecnie globalnego kapitalizmu, kształtują obecny charakter tej instytucji i edukacji przez nią prowadzonej (Trzcionkowski, 2014). Wizja współczesnego uniwersytetu, a zatem
i kształcenia na poziomie wyższym, dynamicznie ewoluuje zgodnie z wymogami społeczeństwa postmodernistycznego – zakres badań i oferta edukacyj-
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na są w znacznej mierze reakcją na potrzeby społeczeństwa. Podkreśla się
tzw. społeczną odpowiedzialność uczelni i potrzebę przekształcania uniwersytetu w kierunku instytucji służącej otoczeniu (Leja, 2008).
We współczesnej Polsce w zasadniczy sposób ramy do gruntownych
przemian uwarunkowań procesu kształcenia na etapie akademickim wyznaczyła transformacja z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Przełom ten w odniesieniu do edukacji wiąże się głównie z jej nową
fazą, czyli pojawieniem się gospodarki informacyjnej, opartej na kapitale
wiedzy. Ta przemiana spowodowała, że wiedza została potraktowana jako
jeden z kluczowych czynników rozwoju gospodarczego. Wiedza zawsze była
potrzebna w procesie produkcji, ale nigdy nie zajmowała w nim tak znaczącego miejsca jak obecnie, gdy stała się wręcz jego podstawowym czynnikiem.
W takim modelu gospodarki, w odróżnieniu od wcześniejszych koncepcji
jej rozwoju opartych na czynnikach produkcji (pracy, ziemi, kapitale), to
wiedzę przejawiającą się umiejętnościami i kwalifikacjami człowieka uznaje
się za zasadniczą gwarancję większej wydajności pracownika, jego szybszego
dostosowywania się do zmian oraz łatwiejszej absorpcji innowacji (Makulska, 2012). Najistotniejszym komponentem w strukturach wielkich korporacji są centra badawczo-rozwojowe (tzw. B + R). Warunkują one pozycję
przedsiębiorstwa na rynku. Ludzie, poprzez kolejne szczeble edukacji, stają
się coraz bardziej wartościowymi „nośnikami wiedzy”, a zasobność wiedzy
jest dla nich źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. W tej sytuacji
zapotrzebowanie na pracę dotyczy przede wszystkim pracy wysoko wykwalifikowanej, podczas gdy ogólny popyt na pracę maleje (Sadowski, 2005).
Wpływ wiedzy jest tak mocny, że nie ujawnia się tylko w zmianach sposobu funkcjonowania gospodarki, ale i w przekształceniach struktury
społecznej. Wykształcenie zostało uznane za zasadniczy mechanizm awansu społecznego oraz materialnego, a „rozwój i przekształcenia dokonują się
pod dominującym wpływem nauki. Oddziaływanie postępu naukowego staje
się głównym czynnikiem rozwoju gospodarki, znacznie przeważającym nad
innymi czynnikami” (Chojnicki, Czyż, 2006, s. 423). Konstytutywną rolę
edukacji wyższej w tym procesie podkreśla Kazimierz Denek, stwierdzając,
że edukacja uniwersytecka w rozwoju społeczno-gospodarczym jest dla
niego tym, czym dla społeczeństwa postindustrialnego była ropa naftowa
(Denek, 2013).
Znacząca w całym procesie kreowania nowych uwarunkowań funkcjonowania szkolnictwa wyższego była ewolucja w podejściu społeczeństwa
do pracy. W stosunkowo niedalekiej przeszłości pracę pojmowano głównie
w kategoriach przymusu fizycznego, ekonomicznego lub instytucjonalnego.
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Dopiero niedawno w Polsce na nowo praca została uznana za ważny element
rozwoju człowieka i społeczeństwa i stała się wartością samą w sobie. Nastąpił wzrost znaczenia pracy jako źródła realizacji kluczowych potrzeb człowieka, i to zarówno potrzeb podstawowych, jak i wyższego rzędu (spełnienie
aspiracji, satysfakcja). Pracę postawiono najwyżej w hierarchii ważności, bo
decyduje ona w znacznym stopniu o jakości życia, szczególnie w sytuacji,
gdy znaczna część społeczeństwa ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia (Sala, 2008; Łysik, 2011). Nasilające się procesy globalizacji powodują,
że cechą określającą pracę i współczesną gospodarkę oraz społeczeństwo
jest zmienność (Giddens, Sutton, 2012). Za deskryptory współczesnej pracy uznaje się, prócz płynności i niepewności, dysponowanie nowymi (i nieustannie aktualizowanymi) umiejętnościami, szeroki zakres zadań, obciążenie psychiczne i wielokulturowe środowisko jej wykonywania (Łysik, 2011).
Duża dynamika rynku pracy i warunków pracy skutkuje pojawianiem
się nowych rozwiązań o charakterze organizacyjnym i merytorycznym, nieznanych dotychczas pracownikom, co powoduje u nich obciążenie emocjonalne i wymaga dużej odporności na stres. Niestabilność rynków pracy sprawia, że ryzyko utraty lub zmiany zatrudnienia stało się nieodłączną cechą
życia zawodowego współczesnego pracownika na każdym etapie kariery
i w każdej profesji. Z tego powodu stabilność zawodowa w dużej mierze
została zamieniona na niestałość i płynną zmienność (Wołk, 2013).
Dlatego uznano, że w XXI w. to w dużym zakresie edukacja powinna odpowiadać na wyzwania zmieniającego się świata i transformację społeczno-gospodarczą (Delors, 1998). Mechanizmy te były przesłankami do
przemian w modelu edukacji akademickiej, pojawienia się nowego sposobu myślenia społeczeństwa o roli edukacji w kreowaniu swoich warunków
bytu oraz w podejściu do pracy i kariery. W nowoczesnym społeczeństwie
wykształcenie jest jednym z zasadniczych czynników awansu społecznego
i materialnego, decydującym o dostępie do pracy spełniającej aspiracje materialne oraz autoteliczne. Wiedza została potraktowana dualnie: jako czynnik rozwoju gospodarczego i jako produkt. Będąc produktem, jest mierzalna
(wymierna) i może być przedmiotem obrotu rynkowego. W taki sposób wykształcenie wyższe nabrało ekonomicznej – kapitałowej wartości i jest traktowane jako swoista inwestycja w przyszłą pozycję podmiotu na rynku pracy; pojmowana jako koszt umiejscowienia w wyższych warstwach społecznych (Sztompka, 2012). Pokłosiem tych procesów jest dynamiczny wzrost
zainteresowania społeczeństwa podjęciem edukacji uniwersyteckiej w celu
zbudowania kapitału wiedzy oraz transformacja modelu uniwersytetu.
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Podejście rynkowe do kształcenia ujawniło się na wszystkich jego poziomach (Niezgoda, 2011). Do całego procesu edukacji – od etapu przedszkolnego po uniwersytecki – duża część populacji podchodzi jak do długofalowej,
absorbującej środki materialne i pozamaterialne, inwestycji w usytuowanie
podmiotu w stratyfikacji społecznej. Wyrazem takiej strategii działania jest
m.in. powszechność licznych zajęć dodatkowych o charakterze edukacyjnym, które rodzice wybierają dla swoich dzieci już w wieku przedszkolnym,
a potem kontynuują tę ścieżkę, wykupując korepetycje. Przekonanie o zasadności tych działań uwidacznia się w dążeniu do zapisania potomstwa do
jak najlepszej szkoły, a następnie starania się o jak najwyższe wyniki testów
i egzaminów zamykających poszczególne szczeble edukacji. Ocenia się poziom usług edukacyjnych i podejmuje decyzję o wyborze takiej a nie innej
szkoły, biorąc pod uwagę „trafność inwestycji”. Przesłanką do wytężonych
działań prowadzonych za zgodą lub nawet przy braku akceptacji dziecka
w tym zakresie jest zapewnienie mu w przyszłości jak najlepszej pozycji na
rynku pracy. Jest to stosunkowo nowe zjawisko w Polsce, które – oprócz
kreowania nowych uwarunkowań edukacji wyższej – ma intensywnie gradacyjny wpływ na struktury społeczne.
Znaczącym czynnikiem kształtującym obecnie funkcjonowanie uniwersytetów była integracja Polski z europejskim obszarem szkolnictwa wyższego i związana z nią tzw. bolonizacja, która w dużej mierze zmieniła wzorce
funkcjonowania instytucji uczelni wyższej i wprowadziła nową koncepcję
edukacji na tym szczeblu. Uniwersytet w tradycyjnym ujęciu był centrum
życia intelektualnego danej miejscowości, ale oddziaływał kulturowo, wychowawczo na całe społeczeństwo. Współcześnie – zwłaszcza w dokumentach UE – dominuje stanowisko o służebnej roli uniwersytetów względem
praktycznych celów gospodarczych i potrzeb społeczeństwa (Chmielecka,
2003). W zapisach Deklaracji bolońskiej położono duży nacisk na kwestie
przyszłości zawodowej absolwentów szkół wyższych. Zobowiązano poszczególne kraje do reformowania swoich systemów edukacji akademickiej,
m.in. w zakresie podnoszenia szans absolwentów na rynku pracy. O konieczności troszczenia się o pomyślne przechodzenie absolwentów na rynek pracy
mówili także rektorzy wielu uniwersytetów europejskich (Banaszak, 2012).
Idea wolnego rynku (przenoszona do edukacji wprost ze świata biznesu), liberalizacja edukacji i imperatyw konkurencyjności były kolejnymi
bodźcami do zmian w edukacji wyższej (Musiał, 2011). W okresie gospodarki centralnie sterowanej szkolnictwo wyższe było kontrolowane przez
państwo, które finansowało jego wydatki. Nie istniały przesłanki do pozanaukowego konkurowania uczelni między sobą, dlatego nie mają one trady-
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cji, doświadczenia, a nieraz i przekonania o zasadności tego typu działań.
Obecnie uniwersytety muszą rywalizować ze sobą na wielu płaszczyznach,
w tym zwłaszcza o środki finansowe na kształcenie studentów i prowadzenie badań naukowych, o kandydatów do studiowania i o samodzielnych,
zwłaszcza tytularnych pracowników naukowych. Coraz większa potrzeba
konkurowania uczelni między sobą rodzi do pewnego stopnia konieczność
traktowania ich i zarządzania nimi jak przedsiębiorstwami (Romero, del
Ray, 2004; Hemsley-Brown, Oplatka, 2006; Marginson, 2006). Wprowadzenie do edukacji wyższej mechanizmów rynkowych skutkowało użyciem w odniesieniu do edukacji terminu „usługa” (Drapińska, 2011). Spojrzenie na
szkolnictwo wyższe jako na miejsce świadczenia usług znalazło wyraz
w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo szkolnictwie wyższym, w której
do podstawowych zadań uczelni zaliczono „prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych” (art. 13
ust. 1 pkt 3). W warunkach gospodarki rynkowej ważnym elementem
budującym jakość tej usługi jest – jak czytamy nieco wcześniej w ustawie
– „kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej”
(art. 13 ust. 1 pkt 1).
Dlatego szkoły i uczelnie wyższe jako dostawcy usług edukacyjnych
konkurują na wolnym rynku (Mazurkiewicz, 2012). Rywalizacja szkół wyższych ma jednak charakter swoisty i zdecydowanie odmienny od konkurowania przedsiębiorstw i wielu innych instytucji. Zasadniczą przyczyną tej
sytuacji jest specyfika działalności uniwersytetów – to, że w ich funkcjonowaniu ważną rolę odgrywają (lub powinny odgrywać) wartości wyższe
i misja społeczna. To powoduje, iż niemożliwe jest przyjęcie strategii działań, która odnosiłaby się tylko do płaszczyzny ekonomicznej i miałyby na
celu jedynie osiągnięcie jak najwyższych zysków materialnych. W przypadku uczelni wyższych, w odróżnieniu od zdecydowanej większości przedsiębiorstw i innych instytucji, rywalizowanie odbywa się w znacznym stopniu
w wymiarze społecznym. Pozycja uniwersytetów na rynku usług jest zdeterminowana przez czynniki pozaekonomiczne, jak np. reputacja, prestiż
i spodziewany przez otoczenie szeroko pojęty status społeczny absolwenta.
Konkurowanie uczelni między sobą jest spotęgowane dynamicznie nasilającymi się trudnościami w pozyskaniu kolejnych kandydatów do studiowania (Doucouliagos, Abbott, 2007). Jednym z przejawów rywalizacji między uczelniami wyższymi są przygotowywane i z różną intensywnością oddziałujące na dokonywane przez młodzież wybory studiów rankingi uczelni
wyższych. Ich wpływ na stopień zainteresowania podejmowaniem studiów
na danej uczelni/kierunku rośnie wraz ze wzrostem ryzyka osiągnięcia eko-
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nomicznych i społecznych profitów płynących z posiadania wyższego wykształcenia (Marginson, 2004, 2006). Dla uczelni charakterystyczna jest
„niemożność bezpośredniej i jednoznacznej weryfikacji ich pozycji konkurencyjnej”, która w świecie biznesu jest wyznaczana przez pozycję rynkową
(Siwiński, 2013, s. 130). W branży usług edukacyjnych, w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych, ważnym wyznacznikiem tej pozycji jest sytuacja absolwentów poszczególnych uczelni na rynku pracy.
Scharakteryzowane uwarunkowania społeczno-gospodarcze i presja
globalizmu spowodowały, że w Polsce (i nie tylko) dokonuje się transformacja uniwersytetu z modelu kartezjańskiego do postkartezjańskiego
(Jałowiecki, 1998). W pierwszym z wymienionych modeli nauka jest uprawiana dla czystego poznania i realizacji wewnętrznych celów środowiska
naukowego. Badania prowadzone są w ramach ściśle wytyczonych dyscyplin, a członkowie zespołów badawczych, funkcjonujący w hierarchicznym
układzie, działają we własnym kręgu uczonych i sami dokonują oceny wartości wyników pracy badawczej.
W modelu postkartezjańskim głównym celem nauki jest jej aplikacyjny
charakter, a wytwory/wyniki badań są kierowane do określonych odbiorców. Uwaga przesuwa się z celów wewnętrznych na zewnętrzne, czyli na
zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. Ich wielość, a także i złożony charakter warunków życia społecznego indukują potrzebę badań interdyscyplinarnych. Zaczynają się rozwijać nauki pogranicza. To z kolei uruchamia zmiany modelu powiązań między naukowcami w procesie badawczym
z hierarchii wertykalnej w kierunku hierarchii horyzontalnej, bo znaczącą
rolę zaczyna odgrywać współpraca międzynarodowa. Konstruowanie międzynarodowych grup badaczy-ekspertów jest elementem tworzenia jednolitego systemu kształcenia (np. w UE). Wskazane uwarunkowania wywołują
potrzebę i zarazem stwarzają klimat do wykształcenia znacznie bardziej
różnorodnych kompetencji i wśród naukowców, i wśród studentów. Na skutek takiego funkcjonowania modelu edukacji wyższej powinny powstawać
żywe relacje między nauką a przedsiębiorstwami, między uczelnią wyższą
a różnymi typami instytucji życia publicznego.
Obecnie rynek pracy, powstały w wyniku scharakteryzowanych wcześniej procesów, poniekąd wymusza radykalne przemieszczanie się jednostki
uczącej się do innych obszarów aktywności edukacyjnej, w których poszukuje ona wsparcia umożliwiającego pomyślną realizację kariery zawodowej
(Wołk, 2013). Duże znaczenie w procesie efektywnego dostosowania się
człowieka dorosłego do tak nieprzewidywalnych i będących pod wpływem
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szeregu złożonych procesów przemian przypisuje się edukacji realizowanej
przez całe życie (ang. lifelong learning) (Dach, 2008; Musiał, 2011).
Ustawiczne kształcenie umożliwia gromadzenie i powiększanie zasobów
sprzyjających pozyskaniu lub utrzymaniu pracy zawodowej, znacznie ogranicza zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Zostało ono
uznane za aktualną i przyszłą potrzebę człowieka i gospodarki (Kurzynowski,
2001; Firlit-Fesnak, Szylko-Skoczny, 2008; Sztompka, 2012) oraz wymóg cywilizacyjny. UNESCO wytyczyło cztery podstawowe filary edukacji, tj.:
• uczyć się, aby wiedzieć (opanowanie niezbędnych wiadomości i narzędzi
wiedzy – koncentracji, pamięci, myślenia);
• uczyć się, aby działać (oddziaływać na swoje środowisko, stosować wiedzę w działaniach praktycznych, posiadać kwalifikacje);
• uczyć się, aby żyć wspólnie (uczestniczyć i współpracować, nabywać
umiejętności współpracy, realizacji wspólnych celów i projektów);
• uczyć się, aby być (kształtowanie samodzielnego myślenia, niezależnych
sądów, podejmowanie decyzji, kreatywność) (Delors, 1998, s. 102).
Głównym zadaniem edukacji XXI w. stało się nie tylko kształtowanie
osobowości, ale przede wszystkim ułatwianie pokonywania barier oraz dostosowanie się do tempa szybkiego rozwoju współczesnego świata. Takie
spojrzenie na procesy przemian społecznych ujawnia nowe wyzwania i zadania stawiane edukacji oraz wyznacza kierunki zmian w całym systemie
edukacji – także na poziomie wyższym. Uniwersytety mają do odegrania
ważną rolę w kształceniu i dokształcaniu osób dorosłych, często posiadających doświadczenie zawodowe. Takie osoby szukają na uczelni wyższej nie
tyle rozwoju intelektualnego (jako wartości samej w sobie), co przynajmniej
częściowego rozwiązania konkretnych problemów, będących częścią uwarunkowań otoczenia i wymagań ich środowiska pracy. Dlatego zadaniem
uczelni jest stworzenie oferty edukacyjnej, która będzie pozwalała na łączenie nauki z pracą zawodową, jak również wypracowanie odpowiednich
standardów zapewnienia jakości świadczonych usług edukacyjnych. Kształcenie ustawiczne, w tym na etapie wyższym, powinno przybierać orientację
egzystencjalno-społeczną, tj. stwarzać szansę na minimalizowanie negatywnych skutków problemów gospodarczych w życiu podmiotu (Solarczyk-Ambrozik, 2002) (ryc. 2).
Z tych powodów funkcjonowanie szkoły wyższej pozostaje obecnie
w ścisłym związku z procesami społeczno-gospodarczymi i odbywa się
w coraz ściślejszej korelacji z sytuacją na rynku pracy. Pominięcie przez
uczelnię aspektu przyszłości zawodowej absolwentów w budowaniu strate-
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gii rozwoju, misji i wizji tej instytucji może stanowić poważne zagrożenie
dla jej dalszego działania.

Ryc. 2. Procesy kształtujące relacje uczelnia wyższa–rynek pracy
Źródło: opracowanie własne

1.3. Rynek pracy w badaniach z zakresu
geografii społeczno-ekonomicznej
Problematyka rynku pracy, rozumiana jako relacja między podażą a popytem, oraz zagadnienia dotyczące zatrudnienia, bezrobocia i innych czynników wpływających na zróżnicowanie rynku pracy wraz z mechanizmami
i konsekwencjami tego procesu od dawna interesowały specjalistów wielu dyscyplin naukowych, głównie ekonomistów, socjologów i geografów.
W Polsce dział geografii zajmujący się badaniem społeczeństwa, a więc i rynku pracy, ewoluował od geografii handlowej (w połowie XIX w.) poprzez
antropogeografię (w I połowie XX w.), geografię ekonomiczną oraz geografię społeczno-ekonomiczną (w II połowie ubiegłego stulecia) ku geogra-
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fii społecznej i geografii ekonomicznej (Rajman, 1989; Lisowski, 2008a,b,
2012; Wójcik, Suliborski, 2014).
Rynek pracy jest elementarnym podsystemem terytorialnego systemu
społecznego (Chojnicki, 1988). W badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, których przedmiotem poznania są: „struktury przestrzenne
zjawisk i procesów ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych, rozpatrywane w określonym kontekście” (Lisowski, 2012, s. 175),
szeroko pojęty rynek pracy wraz z problemami jego funkcjonowania cieszył się zmienną (ilościowo i tematycznie) naukową popularnością wśród
przedstawicieli tej dyscypliny. Kluczowym bodźcem do zainteresowania się
zagadnieniami rynku pracy w Polsce była najpierw dyskusja nad przedmiotem i metodami badań w geografii społecznej oraz włączenie się do prac
badawczych geografów specjalistów z zakresu socjologii (Lisowski, 2008a).
Od początku lat 90. XX w. częstsze podejmowanie problematyki rynku
pracy w badaniach geograficznych pozostawało w ścisłym związku z procesami transformacji gospodarczej, globalizacji i integracji ze strukturami
unijnymi (Parysek 1993, 2007; Chojnicki 1999; Zioło, 1999; Rogacki, 2007;
Stryjakiewicz, 2007; Fierla, 2011).
Na świecie w latach 80. XX w., pod wpływem zaobserwowanych przez
geografów nowych i coraz silniejszych zmian uwarunkowań rynku pracy,
specyfiki pracy będącej rezultatem postępu technicznego oraz wynikających z nich przemian struktur społecznych, wyodrębniono z geografii społecznej geografię pracy (am. labor geography). Kluczowymi problemami badawczymi geografów pracy uczyniono zmiany pionowe (struktury płci, wieku,
struktury zawodowe, stanu cywilnego), poziome (ruchy migracyjne, stopień
mobilności) oraz przemiany na płaszczyźnie systemów wartości, aspiracji,
percepcji i jakości życia. W następnym dziesięcioleciu obszary zainteresowania tej nowej dziedziny wiedzy przesuwały się w kierunku zagadnień związanych z procesami globalizacji i internacjonalizacji pracy. Były one rozpatrywane w związku z przemianami struktur społecznych. Geografowie pracy
koncentrowali też badawczą uwagę na tym, jak i w jakim stopniu nowe formy
pracy, rozwój branży IT czy lawinowy postęp technologiczny przekształcają
struktury społeczne. Badaniami obejmowano ponadto nowe typy relacji społecznych, będące rezultatem zmian specyfiki pracy, np. zatrudnienia w korporacjach czy on-line. Obecnie coraz częściej badania z zakresu geografii
pracy są prowadzone w ścisłym związku z tematyką z zakresu geografii potrzeb i jakości życia. Analizy dotyczą przestrzennego zróżnicowania stopnia
zaspokajania potrzeby dostępu do pracy, warunków pracy w kontekście aspi-
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racji i zadowolenia w mniej uprzywilejowanych – ze względu na rasę, płeć,
narodowość – strukturach społecznych (Rutherford, 2009).
Tematyka rynku pracy w badaniach polskich geografów społeczno-ekonomicznych obejmowała trzy główne zagadnienia. Zgłębiano różnorodne
problemy pojawiające się na rynku pracy, jego zróżnicowanie przestrzenne
i konsekwencje z nich płynące, a także eksplorowano struktury społeczno-zawodowe oraz ruchliwość ludności wynikającą z uwarunkowań lokalnych
i specyfiki krajowego rynku pracy (ryc. 3). Wszystkie wymienione obszary badawcze były podstawą do pogłębionych analiz rynku pracy w różnych
skalach jego funkcjonowania (krajowej, lokalnej lub regionalnej). Prace odzwierciedlają zarówno podejście analityczne, opisowe, jak i syntetyczne –
wyjaśniające, nie ujawnia się wyraźna tendencja do dominacji którejś z tych
koncepcji w czasie. W związku z tym, że rynek pracy jest pojęciem ściśle
skorelowanym z gospodarką rynkową, w publikacjach geograficznych dostrzega się, że inaczej był on ujmowany w badaniach sprzed r. 1989, a inaczej po transformacji społeczno-ustrojowej. Do momentu transformacji geografowie społeczno-ekonomiczni skupiali badawczą uwagę na cechach i dynamice zmian struktur społeczno-zawodowych oraz ruchliwości ludności
wynikającej z niezgodności przestrzennego rozmieszczenia zasobów miejsc
pracy i pracowników (siły roboczej). Nowe warunki społeczno-ustrojowe
w Polsce po r. 1989 uruchomiły szereg procesów społeczno-gospodarczych,
a wśród nich tworzenie się rynku pracy będącego rezultatem podaży i popytu na pracę. Dlatego geografowie w swoich badaniach zaczęli się zajmować cechami, strukturą i dynamiką nowych procesów tak ukształtowanego
rynku pracy w różnych skalach przestrzennych. Do procesów tych należy
bezrobocie i ruchliwość społeczna, wynikająca tym razem z uwarunkowań
lokalnych i specyfiki krajowego rynku pracy, problemu bezrobocia i dążenia
ludności do podniesienia poziomu oraz jakości życia.
W okresie gospodarki centralnie sterowanej nurtem badawczym cieszącym się największą popularnością była problematyka zasobów pracy oraz
powstawania, struktury, funkcjonowania rynków pracy w różnych skalach
układów przestrzennych (lokalnej, regionalnej i krajowej). Początkowo zajmowano się głównie zagadnieniami przemian struktur społeczno-zawodowych, w tym zwłaszcza problematyką dwuzawodowości ludności wiejskiej1
(Dobrowolska, 1963), rolą miejskich rynków pracy w zmianie struktur zatrudnienia w dużych i średnich miastach (Lewiński, 1965), i w przekształBadawcze zainteresowanie dwuzawodowością ujawniło się także w latach 80.
XX w. (m.in. Sonta, 1982; Mazur, 1983).
1
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caniu wiejskich struktur społeczno-zawodowych (Dobrowolska, Rajman,
1965) strukturami w okręgach lub zakładach przemysłowych jako czynnikami rozwoju badanych obszarów (Zioło, 1974). W późniejszym czasie zintensyfikowano badania nad zmianami struktury zatrudnienia w poszczególnych
sektorach gospodarki w skali lokalnej, regionalnej i krajowej (Jędruszczak,
1972; Frenkel, 1981; Grabowska, 1981). Przemiany te rozpatrywano także
z perspektywy wybranych problemów, zwłaszcza stagnacji w zatrudnieniu
(Józefowicz, 1967), koncentracji pracowników wysoko kwalifikowanych
(Rajman, 1972) i zatrudnienia kobiet (Stefańska, 1979). Potem rosnącym
zainteresowaniem zaczęły cieszyć się wybrane zagadnienia zasobów pracy,
jak na przykład procesy ich starzenia się (Kotowska, 1990), tematyka siły
roboczej w gospodarstwach domowych (Wiatrak, 1990), zmiany zasobów
powodowane migracjami zagranicznymi (Liberska, 1977; Dzienio, Drzewieniecka, 1992).
RYNEK PRACY

PROBLEMY

• drenaż mózgów
• koncentracja pracowników
wysoko kwalifikowanych
• nadwyżka zasobów pracy,
bezrobocie
• problemy zawodowe kobiet
• siła robocza w gospodarstwach domowych
• stagnacja w zatrudnieniu
• starzenie się siły roboczej

STRUKTURY

• destynacje zawodowe
geografów
• dwuzawodowość
• struktury przestrzenne cech
społeczno-zawodowych
ludności
• struktury zatrudnienia
(wg sekcji, sektorów,
działów gospodarki)
• struktury zatrudnienia
i zasoby pracy w różnych
typach jednostek
osadniczych (wieś, miasto)

MOBILNOŚĆ

• dojazdy do pracy
• migracje zarobkowe

Ryc. 3. Tematyka rynku pracy w badaniach geografów społeczno-ekonomicznych
Źródło: opracowanie własne

Wspomniana niezgodność przestrzennego rozmieszczenia zasobów
miejsc pracy i pracowników jako czynnika powodującego konieczność dojazdów do pracy była drugim bardzo istotnym nurtem badawczym. W aspekcie rynku pracy2 dojazdy najpierw były analizowane głównie jako funkcja
2
Liczne prace dotyczyły nie tyle rynku pracy, co codziennej ruchliwości wahadłowej jako cechy systemów osadniczych (por. Lijewski, 1967; Dziadek, 1979; Dzieciuchowicz, 1979; Gawryszewski, Potrykowska, 1980; Namysłowski, 1978; Kaczmarek, Mikuła, 2010; Bul, 2013; Śleszyński, 2013).
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popytu na pracę kształtowanego przede wszystkim przez dynamikę i strukturę zapotrzebowania ośrodków lub wybranych zakładów przemysłowych
(Dobrowolska, 1959; Dobrowolska, Rajman, 1964; Herma, 1966; Lijewski,
1967; Bobek, 1968; Jagielski, 1969). Podejmowano badania struktury społeczno-zawodowej jako podstawy do określania skłonności do przesiedleń
(Olędzki, 1967). Dojazdy do pracy rozpatrywano z perspektywy ich znaczenia dla gospodarki narodowej (Kitowski, 1988), jako wewnętrzną granicę
rynku pracy (Runge, 1991). W latach 90. XX w. dojazdy do pracy potraktowano jako miernik mobilności siły roboczej (np. Churski, 2010; Kaczmarek,
Mikuła, 2010; Bul, 2013), jedną z konsekwencji transformacji gospodarczej
(Pakulska, 1994) oraz podstawę do wyznaczania zasięgu lokalnych rynków
pracy (Śleszyński, 2012a,b).
Nowe warunki polityczno-gospodarcze były ważnym bodźcem do dalszej eksploracji przemian struktur zatrudnienia, ale tym razem z perspektywy nasilających się procesów zmian systemu gospodarowania, globalizacji oraz integracji w różnych skalach przestrzennych, np. w województwie
i w aglomeracji poznańskiej (Czyż, Churski, 1993; Churski, 1999; 2010),
w Polsce południowo-wschodniej (Zioło, 1999) czy na Pomorzu Środkowym (Rydz, 1999, 2001, 2006; Szmielińska-Pietraszek, Szymańska, 2009).
Dokonano analizy demograficznych uwarunkowań krajowego rynku pracy
(Runge, 1990), struktury tradycyjnego rynku pracy (Runge, 1996), przestrzennego, hierarchicznego, strukturalnego i funkcjonalnego wymiaru
oraz społeczno-gospodarczych determinant rynku pracy w województwie
śląskim (Runge, 1995, 1996, 2010), zatrudnienia w usługach (Werwicki,
1992), analizy regionalnego i lokalnych rynków pracy na Dolnym Śląsku
(Hasińska, 1993) i rynku pracy na Dolnym Śląsku jako narzędzia do dokonania oceny konkurencyjności tego obszaru (Brezdeń i in., 2012). Podjęto
też badania dotyczące szacowania liczby pracujących w granicach administracyjnych miasta jako podstawy do analiz rzeczywistego stanu aktywności
społeczno-ekonomicznej ludności (Śleszyński, 2010).
W ostatnim czasie dokonano także analizy wiejskich rynków pracy
w Polsce i rozpatrzono je w aspekcie znaczenia zasobów pracy wsi (Heffner,
2012), problemów kształtowania się rynków pracy na obszarach wiejskich
(Ciok, Ilnicki, 2012), uwarunkowań demograficznych dla tego rynku w województwie świętokrzyskim (Kamińska, 2012).
Transformacja gospodarcza w Polsce stała się inspiracją do podjęcia
badań poświęconych zagadnieniu bezrobocia. To wówczas nowe społeczne
zjawisko było podstawą do charakterystyki i typologii krajowego oraz regionalnych rynków pracy (Gawryszewski, 1993; Parysek, 1993). Bezrobo-
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cie było także analizowane w powiązaniu z wybranymi cechami gospodarki
(Adamczak, Grobelny, 1993; Zioło, 1993; Nowosielska, 1995; Gołębiewska, 1997), w poszczególnych regionach kraju (Jaroszewska, 1993; Kitowski, 1993; Marczyńska-Witczak, 1993; Guzik, 1995).
Zachwianie równowagi między podażą i popytem na rynku pracy było
też rozważane przez geografów społecznych jako kluczowa determinanta
mobilności pracowników, tj. migracji zagranicznych. Czynnik pracy był
rozpatrywany jako element uruchamiający masowe migracje międzykontynentalne, międzynarodowe i wewnątrzkrajowe pracowników (Maryański,
1969), co skutkowało różnorodnymi konsekwencjami zarówno dla nich samych, jak i dla ogólnej sytuacji na rynku pracy (Liberska, 1977; Rymarczyk,
1986). Zagadnieniem, które w tym nurcie cieszyło się szczególnym zainteresowaniem, była sytuacja Polaków jako nielegalnych robotników. Dokonano charakterystyki nielegalnego robotnika oraz warunków jego pracy i rozpoznano mechanizm funkcjonowania tego rynku pracy (Mydel, Fassmann,
1997). Prowadzono ponadto badania poświęcone tradycji zarobkowych wyjazdów zagranicznych na Podhalu (Górz, 1994, 2003).
Przedmiotem badań geografów społecznych w całym analizowanym
okresie był także rynek pracy intelektualnej i pozycja społeczna pracowników wysoko kwalifikowanych, czyli absolwentów szkół wyższych. Prowadzono głównie analizy struktury zatrudnienia absolwentów geografii wybranych uczelni (Anioł i in., 1971; Augustyniak i in., 1974; Rajman, 1975;
Klatka, Zawadzka, 1976; Stachowski, 1982; Biernat, 1997; Lisowski, 1999;
Piróg, 2006; Tracz, Stanuch, 2011). Dokonano diagnozy destynacji zawodowych geografów w Polsce w skali kraju (Więckowski, 1978), struktury
zatrudnienia absolwentów szkół wyższych z Polski południowo-wschodniej
(Rajman i in., 1982) oraz relacji między przekształceniami gospodarczymi
a rynkiem pracy dla osób z wysokim kapitałem intelektualnym, rozpatrywanej z perspektywy globalnych i krajowych tendencji na rynku pracy intelektualnej (Hryniewicz, Jałowiecki, 1994; Piróg 2013b).

1.4. Cele, metody i strategia badań
Głównym celem pracy było wyjaśnienie uwarunkowań, mechanizmów,
przebiegu i determinant procesu tranzycji absolwentów uczelni wyższych
w Polsce na przykładzie absolwentów kierunku geografia.
Realizacji celu głównego służyły następujące cele szczegółowe, które
jednocześnie odnoszą się do czterech podstawowych funkcji, jakie powinna
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spełniać geografia społeczno-ekonomiczna, czyli funkcji informacyjno-diagnostycznej, teoretyczno-wyjaśniającej, prognostycznej oraz planistyczno-decyzyjnej (Chojnicki, 1999).
W aspekcie teoretyczno-wyjaśniającym celem pracy było dokonanie:
• analizy specyfiki tranzycji absolwentów szkół wyższych w świetle procesów społeczno-gospodarczych oraz w kontekście teorii rynku pracy z wyjaśnieniem mechanizmów przechodzenia z etapu edukacji do
zatrudnienia;
• syntezy dotychczasowych wyników badań poświęconych uwarunkowaniom, procesom i czynnikom odpowiedzialnym za tranzycję z etapu edukacji wyższej do zatrudnienia.
W zakresie informacyjno-diagnostycznym cel szczegółowy objął:
• rozpoznanie charakteru tranzycji młodzieży kończącej studia w Polsce
na kierunku geografia jako jednego ze wskaźników efektywności kształcenia akademickiego w kontekście uzyskiwania zatrudnienia lub samozatrudnienia na stanowiskach odpowiadających kwalifikacjom i oczekiwaniom absolwentów;
• ustalenie czynników determinujących status nowo promowanego absolwenta uczelni wyższej na rynku pracy na przykładzie absolwentów kierunku geografia;
• określenie zestawu zmiennych warunkujących tempo i charakter tranzycji.
W sferze prognostycznej celem pracy było skonstruowanie statystycznego modelu, który z wysoką trafnością pozwala przewidywać rezultaty
tranzycji absolwentów, tj. przynależność do populacji osób pracujących lub
pozostających bez pracy. Model ten stanowi wyrażenie koncepcji teoretycznych w postaci matematycznej, co jest uznawane za cechę charakterystyczną
rozwoju geografii społecznej (Domański, 1990), jak i wiąże (poprzez aspekt
prognozy) geografię z praktyką społeczną. Predykcja zaś jest wskazywana
jako jedna z podstawowych funkcji nowoczesnej geografii (Chojnicki, 1999).
W aspekcie planistyczno-decyzyjnym celem opracowania było zaproponowanie strategii działań możliwych do realizacji przez uczelnie wyższe
i zgodnych z ich specyfiką, które mogą optymalizować sytuację przyszłych
absolwentów kierunku geografia na rynku pracy. Funkcjonowanie jednostek
geograficznych w warunkach nasilającej się konkurencyjności, zarówno na
rynku pracy, jak i na rynku usług edukacyjnych, indukuje pilną potrzebę
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podjęcia prac służących zwiększaniu prawdopodobieństwa powodzenia
tranzycji absolwentów. Działania te mogą być źródłem podnoszenia konkurencyjności tego kierunku studiów na rynku usług akademickich i powinny
sprzyjać rozwojowi geografii jako nauki.

1.

2.

3.
4.
5.

W pracy sformułowano następujące pytania badawcze:
Jaka jest rzeczywista sytuacja absolwentów geografii na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów oraz czy spełniły się oczekiwania absolwentów w tym zakresie?
Które czynniki determinują pomyślność tranzycji absolwentów szkół
wyższych w świetle studiów literatury teoretycznej i wyników dotychczasowych badań?
W jaki sposób można dokonywać predykcji rezultatów procesu tranzycji?
Jak przebiegał proces przejścia geografów na rynek pracy i które zmienne
warunkowały pomyślność tego procesu?
Które strategie i narzędzia działania jednostek akademickich prowadzących studia na kierunku geografia mogą przyczynić się do podnoszenia
konkurencyjności absolwentów na rynku pracy?

Ze względu na wytyczone cele i problemy badawcze praca z metodologicznego punktu widzenia prezentuje nurt teoretyczno-empiryczny, a jej
zakres mieści się w geografii społecznej, która zajmuje się strukturami
społecznymi, procesami społecznymi i ich przestrzennym zróżnicowaniem
(Otok, 1987; Rajman, 1989; Tkocz, 2005; Lisowski, 2012). W niniejszej
pracy uwagą objęto struktury absolwentów studiów na kierunku geografia
w skali ogólnokrajowej i w podziale ze względu na ukończoną uczelnię. Stanisław Otok wyraźnie stwierdza, że geografia społeczna obejmuje nie tylko
badania stratyfikacji struktur społecznych i ich korelacji ze środowiskiem
geograficznym, ale „poszukuje dróg i mechanizmów optymalizowania tych
związków z punktu widzenia racjonalnego zaspokajania potrzeb człowieka”
(Otok, 1987, s. 17). Relacja absolwent uczelni wyższej – rynek pracy jest egzemplifikacją wspomnianego oddziaływania, zaś teoretyczne i empiryczne
eksploracje tranzycji geografów mają na celu wskazanie strategii podnoszących efektywność tego procesu.
Biorąc pod uwagę nurty badań w geografii światowej, podjęta problematyka wpisuje się w zakres geografii pracy. Kwestie zaliczone do podstawowych problemów badawczych w geografii pracy na świecie w polskiej geografii społecznej wchodzą w zakres zainteresowań geografii potrzeb,
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geografii jakości życia i geografii usług. Zwiększanie satysfakcji z warunków życia, które pozostaje w ścisłym związku z zaspokajaniem kluczowych
potrzeb, jest ważnym elementem rozwoju społecznego. Do podstawowych
czynników umożliwiających realizację potrzeb i – tym samym – do składników gwarantujących satysfakcję z warunków życia, zalicza się dostęp do
pracy i odpowiednie warunki pracy (Rajkiewicz, 1979; Otok, 1987; Tkocz,
2005). Wykształcenie jest tym czynnikiem, który powinien zapewniać osiągnięcie satysfakcji z sytuacji bytowej, m.in. poprzez atrakcyjne (finansowo
i merytorycznie) zatrudnienie. Uczelnie wyższe jako instytucje świadczące
usługi edukacyjne mają doniosłe znaczenie w kreowaniu podaży pracowników o określonych kompetencjach na rynku pracy (Potrykowski i in., 1991).

Ryc. 4. Usytuowanie problematyki pracy w strukturze geografii społeczno-ekonomicznej
Źródło: opracowanie własne

Tak sformułowane cele, pytania badawcze i orientacja metodologiczna
pracy wymagały przeprowadzenia pogłębionych studiów literatury z różnych dyscyplin naukowych, zwłaszcza z dziedziny demografii, dydaktyki
szkoły wyższej, ekonomii, geografii społecznej, socjologii, psychologii oraz
podyktowały podjęcie badań empirycznych (ryc. 5).
Studia literatury przedmiotu pozwoliły na teoretyczne wyjaśnienie
uwarunkowań i mechanizmów oraz wyodrębnienie głównych czynników
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SFERA TEORETYCZNO-METODOLOGICZNA
• Ustalenia terminologiczne, specyfika i typologie procesu tranzycji absolwenckich
Mechanizmy
i uwarunkowania
tranzycji
absolwenckich

• Rynek pracy w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej
• Edukacyjno-społeczny kontekst tranzycji
• Losy zawodowe, przechodzenie absolwentów szkół wyższych na rynek pracy
(Polska, wybrane kraje)
• Teoretyczno-modelowe i procesowe ujęcie tranzycji

SFERA EMPIRYCZNA

Absolwenci studiów geograficznych na rynku pracy w świetle dotychczasowych
badań
• Destynacje zawodowe geografów (literatura przedmiotu: Polska, wybrane kraje)
• Przyszłość zawodowa geografów w koncepcji kształcenia (źródło: materiały
źródłowe jednostek geograficznych, literatura przedmiotu: Polska, wybrane
kraje)
• Zmiany uwarunkowań przechodzenia absolwentów na rynek pracy (źródła:
materiały GUS-u, literatura przedmiotu)
Oblicza
tranzycji
absolwenckich
we
współczesnym
świecie

Rzeczywista sytuacja absolwentów kierunku geografia na rynku pracy – badania
własne
Testowanie narzędzi badawczych (czerwiec–grudzień
100 studentów
2010)
i 50 absolwentów UP
w Krakowie
ankieta papierowa
I etap badań właściwych (maj–czerwiec 2011)
1347 studentów
CEL: zarejestrowanie dalszych planów respondentów,
kończących geografię
dotyczących rozwoju kariery (w tym zamiaru
(stacjonarną)
na 12 uczelniach
poszukiwania źródła zarobkowania), sposobów
poszukiwania pracy, pożądanych miejsc i warunków
ankieta papierowa
pracy, chęci samozatrudnienia
II etap badań właściwych (styczeń–luty 2012)
CEL: zdiagnozowanie realnej sytuacji konkretnych
absolwentów geografii na rynku pracy w nawiązaniu
do ich wcześniejszych oczekiwań, planów, ewolucji
strategii pozyskania pracy i oczekiwań oraz szeroko
pojętej percepcji odbytych studiów geograficznych
z perspektywy kilkumiesięcznych doświadczeń
na rynku pracy
Ilościowo-jakościowa analiza procesu

Podmiotowe determinanty tranzycji

Predykcja rezultatów tranzycji, opracowanie modelu

597 absolwentów (osób,
dla których priorytetem
było pozyskanie pracy)
ankieta on-line

375 absolwentów
wynikowa baza danych
(spersonalizowana)
375 absolwentów
wynikowa baza danych
(spersonalizowana)
literatura przedmiotu
analiza dyskryminacyjna

SFERA APLIKACYJNA
•

Implikacja wyników badań do optymalizacji narzędzi badawczych

•

Opracowanie strategii działań możliwych do realizacji przez uczelnie
wyższe i zgodnych z ich specyfiką, podnoszących konkurencyjność
przyszłych absolwentów kierunku geografia na rynku pracy

WNIOSKI

Ryc. 5. Plan postępowania badawczego
Źródło: opracowanie własne
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odpowiadających za przebieg i charakter procesu tranzycji absolwentów
uczelni wyższych na rynek pracy. Badania empiryczne umożliwiły z kolei
rozpoznanie specyfiki tranzycji absolwentów kierunku geografia oraz – przy
zastosowaniu analiz matematycznych – wypracowanie modelu predykcji rezultatów tranzycji dla tej populacji absolwenckiej.
Badania empiryczne zostały przeprowadzone w latach 2010–2012
i miały charakter ogólnopolski. Był to sondaż diagnostyczny, który opierał
się na wykorzystaniu klasycznej w badaniach społecznych techniki badań
ankietowych w formie ankiety papierowej (I etap badań) i ankiety online
(II etap badań) (zob. załącznik 1, 2).
Badania rozpoczęto od opracowania i przetestowania narzędzi badawczych na populacji ponad 100 studentów kończących studia geograficzne na
UP w Krakowie (kwestionariusz służący do badań oczekiwań wobec rynku
pracy u progu wejścia na ten rynek) i 50 absolwentów geografii także UP
w Krakowie (kwestionariusz diagnozujący realną sytuację osób na rynku
pracy) w maju i czerwcu 2010 r. Narzędzia były tak skonstruowane, aby
umożliwiały m.in. dokonanie ilościowej i jakościowej analizy procesu przechodzenia na rynek pracy. Badania te miały posłużyć do weryfikacji jakości
i trafności zaprojektowanego arkusza do realizacji badań właściwych. Uzyskane wyniki nie zostały uwzględnione w analizach właściwych.
Pierwszy etap badań właściwych, który odbył się w maju i czerwcu
2011 r., był adresowany do osób kończących stacjonarne studia geograficzne
w roku akademickim 2010/2011 na wszystkich 14 uczelniach kształcących
geografów w Polsce. Wysłano oficjalne pisma do kierowników poszczególnych jednostek geograficznych z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań sondażowych pośród studentów kierunku geografia w czasie
najbliższym momentowi zakończenia studiów (ostatnie zajęcia, dni obron
prac licencjackich, magisterskich). Pisemną zgodę na zrealizowanie takich
badań uzyskano od władz 12 spośród 14 uczelni i na każdej z nich wykonano badania w okresie maja–czerwca 2011 r. Były to (w porządku alfabetycznym): Akademia Pomorska w Słupsku, UAM w Poznaniu, UG, UJ, UJK
w Kielcach, UŁ, UMCS w Lublinie, UMK w Toruniu, UP w Krakowie, UŚ,
UW, Uniwersytet Wrocławski (ryc. 6).
W I etapie Autorka (z pomocą kierowników i pracowników naukowych
danych jednostek3) spotykała się na każdej z 12 uczelni ze studentami na
wcześniej ustalonych, osobnych zebraniach lub cotygodniowych zajęciach
3
Autorka pragnie podziękować Kierownikom jednostek geograficznych oraz Koleżankom i Kolegom – pracownikom tych jednostek za pomoc i życzliwość w toku prowadzenia badań.
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kameralnych i, wyjaśniając cele badań, prosiła o udział w sondażu. Badanie
miało charakter poufny, a nie anonimowy, gdyż na wypełnionym arkuszu
respondenci byli proszeni o wpisanie swojego adresu e-mail (ewentualnie
numeru telefonu). W ten sposób pozyskano ankiety od 13474 osób, co stanowi około 78%5 wszystkich osób kończących studia stacjonarne na kierunku
geografia w roku akademickim 2010/2011. Indagowani byli przedstawicielami wszystkich typów studiów wyższych, tj. pierwszego stopnia (licencjat),
drugiego stopnia (studia uzupełniające magisterskie), a także studiów jednolitych magisterskich, które w momencie badania funkcjonowały jeszcze
na niektórych uczelniach. Celem tego etapu badań było m.in. zarejestrowanie dalszych planów respondentów, dotyczących: rozwoju kariery (w tym
zamiaru poszukiwania źródła zarobkowania), sposobów poszukiwania pracy, pożądanych miejsc i warunków pracy, chęci samozatrudnienia, oceny,
percepcji i satysfakcji ze studiów w kontekście poszukiwania pracy.

Ryc. 6. Przestrzenny zasięg badań
Źródło: opracowanie własne
4

kuszy.

Na podstawie kryterium rzetelności do dalszych analiz zakwalifikowano 1120 ar-

Stwierdzono to na podstawie informacji pozyskanych w dziekanatach poszczególnych jednostek geograficznych.
5
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W II etapie badań, który przeprowadzono po upływie około pół roku od
momentu ukończenia studiów przez respondentów, rozesłano ankietę w wersji elektronicznej do wszystkich osób, które w pierwszym etapie zadeklarowały, iż po zakończeniu studiów planują niezwłocznie poszukiwać pracy.
Wykonanie badania właśnie po około sześciu miesiącach od dnia formalnego
zakończenia kształcenia podyktowane zostało ustaleniami, że ten okres najczęściej jest stosowany do poznania tempa i charakteru procesu przechodzenia z etapu edukacji do etapu pracy zawodowej (Müller, Gangl, 2003a,b).
Chęć poszukiwania pracy wyraziło w pierwszym etapie badań 597 ankietowanych i do wszystkich tych osób skierowano elektroniczne zaproszenie do
wzięcia udziału w sondażu (spersonalizowany link z hasłem indywidualnym,
koniecznym do zalogowania w bazie). Celem tego etapu było zdiagnozowanie
realnej sytuacji konkretnych absolwentów geografii na tym rynku w nawiązaniu do ich wcześniejszych oczekiwań, planów, ewolucji strategii pozyskania
pracy i oczekiwań wobec pracy przez osoby, którym nie udało się znaleźć
zatrudnienia, oraz szeroko pojętej percepcji odbytych studiów geograficznych
z perspektywy kilkumiesięcznych doświadczeń na rynku pracy.
Zebrany materiał statystyczny, zestawiony w dwóch bazach danych
(I i II etap badań), posłużył do wygenerowania wynikowej bazy danych,
która była relacyjnym połączeniem obu, gdzie podstawą relacji jeden-do-jednego był atrybut adresu mailowego, podawany w każdym z badań.
Adres mailowy stanowił niepowtarzalny klucz identyfikujący ankiety tej
samej osoby biorącej udział w badaniu w momencie kończenia przez nią
studiów geograficznych i po około pół roku od finalizacji studiów. Połączone bazy poddano kontroli formalnej i merytorycznej w celu wykrycia
ewentualnych błędów i nieścisłości. W zakresie formalnym sprawdzono
kompletność zbioru. W zakresie merytorycznym wykonano kontrolę logiczną i arytmetyczną. Ta spersonalizowana zbiorowość absolwentów stanowiła grupę badawczą do dalszych pogłębionych analiz statystycznych ilościowych i jakościowych.
Cele pracy określają jej układ. Książkę rozpoczyna prezentacja przesłanek do podjęcia tematu badań, usytuowanie problematyki w strukturze
badań z zakresu geografii społecznej oraz przedstawienie metodologicznej
płaszczyzny opracowania. Znajdują się tu także rozważania dotyczące kluczowych procesów, tj.: transformacji gospodarczej, integracji europejskiej,
globalizacji, kształtujących współczesny obraz szkolnictwa wyższego, powodujących ewolucję roli uniwersytetu w rozwoju społeczno-gospodarczym
i nadających kierunek zmian w relacji uczelnia–rynek pracy.
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Rozdział drugi ma charakter teoretyczno-wyjaśniający procesy przechodzenia populacji absolwentów szkół wyższych na rynek pracy. Przedstawiono w nim skutki oddziaływań wymienionych wcześniej procesów
na różne sposoby tranzycji absolwenckich. W sposób pogłębiony ukazano
specyfikę przechodzenia osób z wyższym wykształceniem z etapu edukacji
do zatrudnienia z perspektywy teorii rynku pracy, powstałych na gruncie
nauk ekonomicznych, socjologicznych oraz psychologicznych. Dokonano
analizy koncepcji zatrudnialności jako swoistego podejścia uczelni do kwestii przyszłości zawodowej absolwentów w obecnych uwarunkowaniach
rynku pracy i rynku usług edukacyjnych. W rozdziale znajduje się także
przegląd dotychczasowego stanu badań losów zawodowych absolwentów
szkół wyższych, te właśnie badania uważa się bowiem za jedyną rzetelną
drogę do poznania sytuacji absolwentów na rynku pracy i oceny dotychczasowych rozwiązań (programowych, instytucjonalnych) służących optymalizacji procesu przechodzenia na ten rynek (Bleasdale, 1977; Hogg, 1995;
Ciepucha, 2000; Jeruszka, 2011). Szczególną uwagę poświęcono wynikom
badań dotyczycących sytuacji zawodowej absolwentów kierunku geografia
w Polsce i wybranych krajach. W ten sposób, na podstawie studiów literatury podmiotu, ustalono stan wiedzy o tranzycji w populacji osób z wyższym
wykształceniem, ze szczególnym uwzględnieniem głównych prawidłowości
tego procesu.
Rozdział trzeci zawiera diagnozę sytuacji geografów na rynku pracy.
Ponieważ tranzycje absolwenckie zachodzą w określonej rzeczywistości
społeczno-ekonomicznej, rozdział rozpoczyna charakterystyka (czasowa
i przestrzenna) uwarunkowań wchodzenia polskich absolwentów na rynek
pracy w ostatnim dwudziestoleciu. W tym zakresie uwagą objęto dynamikę
liczby oraz zmiany kierunkowe absolwentów szkół wyższych, które decydują o natężeniu i specyfice kompetencyjnej podaży pracowników. Przeanalizowano także skalę bezrobocia rejestrowanego ogółem oraz w populacji
absolwenckiej. Następnie ukazane zostały rezultaty empirycznej eksploracji
procesu przechodzenia nowo promowanych absolwentów geografii. Wykonano je zgodnie ze współczesnymi zaleceniami metodologicznymi, dotyczącymi opisu i oceny procesu przechodzenia na rynek pracy, czyli uwzględniono takie jego składowe, jak: możliwości wykorzystania zgromadzonego
kapitału edukacyjnego w pracy zawodowej, strategie poszukiwania zatrudnienia, poziom realizacji planów i aspiracji oraz subiektywna satysfakcja
absolwenta (Teichler, 1999; Raffe, 2008; Gajderowicz i in., 2012).
Próbie ustalenia czynników, które wpływają na rezultaty tranzycji, poświęcono rozdział czwarty. Punktem wyjścia do rozważań w tym rozdziale
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był fakt, że w świetle teorii rynku pracy występuje szereg determinant warunkujących pomyślność przechodzenia absolwentów szkół wyższych z etapu
edukacji do zatrudnienia. Najczęściej w studiach tranzycji badaniom poddaje
się te zmienne, których charakterystyki są zależne od podmiotu, czyli od absolwenta: jakość kapitału edukacyjnego, poziom opanowanych kompetencji,
metody i zaangażowanie w poszukiwanie pracy oraz ambicje i aspiracje absolwentów (Teichler, 2000; Try, 2005; Lindberg, 2008). W rozdziale tym zawarto syntezę poglądów na temat wpływu wybranych czynników (które zostały
zweryfikowane przez wielu badaczy) na charakter tranzycji oraz empirycznie
określono ich trafność wobec populacji absolwentów kierunku geografia.
Realizacji celów prognostycznych oraz odpowiedzi na pytanie, w jaki
sposób można dokonywać predykcji rezultatów tranzycji, służy piąty rozdział pracy. Postępowanie w tym zakresie oparto na założeniu, że istotą
tranzycji jest łączne i jednoczesne współdziałanie wielu zmiennych, które
w rezultacie dzielą badaną populację na naturalne podzbiory – w tym przypadku podzbiór absolwentów pracujących i podzbiór absolwentów pozostających bez pracy. Dlatego na podstawie analizy dyskryminacyjnej krokowej
ustalono hierarchię czynników najintensywniej wpływających na pomyślność lub niepowodzenie tego procesu oraz wypracowano model służący predykcji statusu absolwenta szkoły wyższej.
Szósty rozdział pracy ma charakter aplikacyjny i jest próbą wsparcia
jednostek geograficznych w zakresie efektywnego planowania oraz realizowania polityki rozwoju studiów na kierunku geografia. Ukazane w nim
zostały działania i narzędzia, które mogą być zastosowane przez uczelnie
wyższe do zapewnienia konkurencyjnej pozycji przyszłych absolwentów na
rynku pracy. Są to m.in.: audyt planów i programów, wprowadzanie innowacyjnych metod kształcenia, kursów przygotowujących młodzież do zaplanowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego czy troska o markę oraz
wizerunek danego kierunku studiów. Wymienione propozycje, będące wynikiem studiów literatury przedmiotu, wzbogacono o analizę wskazówek
absolwentów geografii (zebranych w toku badań własnych), dotyczących
koniecznych prac naprawczych w tym zakresie.
Książkę zamykają wnioski końcowe, wynikające zarówno z badań teoretycznych, jak i empirycznych.
Autorka wyraża głębokie przekonanie, że niniejsza praca poprzez swój
teoretyczno-empiryczny charakter, mimo niewątpliwych niedoskonałości,
wypełnia lukę w badaniach procesu przechodzenia polskich absolwentów
szkół wyższych na rynek pracy na przykładzie absolwentów kierunku geo-
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grafia i poszerza stan wiedzy z zakresu geografii społecznej oraz polityki
społecznej w tym zakresie. Praca uzupełnia ponadto wiedzę na temat determinant pomyślności tranzycji. Może być także zachętą do podjęcia praktycznych działań mających na celu prognozowanie skutków tranzycji absolwentów pod wpływem oddziaływania wymienionych zmiennych niezależnych
oraz zwiększanie efektywności pracy szkoły wyższej w zakresie optymalizowania jakości kształcenia i pozyskiwania pracy przez jej absolwentów.

2. Przechodzenie absolwentów szkół wyższych
na rynek pracy
Badania nad procesami tranzycji często są
teoretycznie eklektyczne i fragmentaryczne1
(David Raffe, 2008, s. 278)

2.1. Oblicza tranzycji absolwenckich
Przechodzenie osób młodych na rynek pracy jest określane mianem tranzycji. Choć termin ten jest powszechnie stosowany do opisu tego procesu
na świecie, w kontekście rynku pracy w Polsce zaczyna dopiero funkcjonować. Jednym z pierwszych badaczy, który zastosował w Polsce termin
„tranzycja” we wskazanym znaczeniu, był Bohdan Rożnowski. W swojej
monografii poświęconej analizie kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy
młodzieży tranzycją nazwał „przejście między światami” (pracy i edukacji)
(Rożnowski, 2009, s. 13).
„Tranzycja” to termin wywodzący się z języka angielskiego (transition
– przemiana, przejście, zmiana) o polisemicznym charakterze. Najczęściej
odnosi się do procesu wkraczania na rynek pracy osób kończących wybrany szczebel edukacji. W ujęciu klasycznym tranzycję rozumiano jako okres
między zakończeniem przez absolwentów danego etapu edukacyjnego
a momentem pozyskania przez nich pełnoetatowego zatrudnienia (Hannan,
Werquin, 1999; Allen, Van der Velden, 2007). Bank Światowy, definiując
tranzycję, majoryzuje finalne korzyści płynące z pomyślnego jej zakończenia, tj. podjęcia pracy: „[tranzycja to] przejście ze świata edukacji do pracy,
polegające na zmianach o charakterze socjoekonomicznym, odbywające się
głównie w wieku 15–24 lat, kiedy jednostki w sposób nasilony rozwijają
swoje umiejętności, które mają powodować, iż staną się one produktywnymi członkami społeczeństwa” (Bank Światowy, 2013, tłumaczenie własne).

1
„Transition-system research often appears theoretically eclectic and fragmented”
(tłumaczenie własne).
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Tranzycja jest też pojmowana jako przejście osób młodych z jednej sytuacji egzystencjalnej do drugiej – osoby te, kończąc edukację, symbolicznie zamykają okres młodości i, wchodząc na rynek pracy, stają się dorosłe
(Fischer, Cooper, 1990). Łączy się to z podjęciem nowych ról i zadań życiowych, zostało więc nazwane „wejściem w dorosłość”, którego kluczowym
elementem jest pozyskanie pracy, zapewniającej podmiotowi samodzielność
finansową (Bańka, 2006a,b; Rożnowski, 2009).
W psychologii tranzycja jest rozpatrywana jako okres rozwojowy człowieka w wieku 18–30 lat, tzw. wschodząca/wczesna dorosłość (ang. emerging adulthood), inny od fazy adolescencji czy wczesnej dorosłości, charakteryzujący się m.in. wzmożonym eksperymentowaniem na rynku pracy.
Ujawnia się on w bardzo częstych zmianach planów zawodowych, w podejmowaniu rozmaitych prac zarobkowych, którym przyświecają diametralnie
różne motywy (od oczekiwania szybkiego wzbogacenia się po chęć zmiany
środowiska i określenia własnej drogi życiowej czy podjęcia działań charytatywnych) (Arnett, 2000). Etap wschodzącej dorosłości cechuje najwyższy wskaźnik tranzycji rozwojowych, wśród których wejście na rynek pracy
jest jedną z najtrudniejszych (Nicolson, 1984). Obecnie wejście na rynek
pracy jest rozumiane nie jako jednorazowy akt podjęcia pracy, lecz jako
długi i rozciągnięty w czasie (trwający nierzadko do 30. roku życia) proces
transformacji od młodzieńczej zależności do dorosłej niezależności finansowej i rodzinnej (Roberts, 1997). Z tego powodu tranzycja bywa określana
sekwencją procesów akumulacji kompetencji życiowych, czyli gromadzenia
tzw. kapitału kariery, umożliwiającego samodzielne życie w poczuciu bezpieczeństwa w permanentnej zmianie społecznej (Bańka, 2006a,b).
Termin „tranzycja” jest także stosowany w badaniach poświęconych
wchodzeniu na rynek pracy osób niepełnosprawnych i wówczas jest rozumiany jako proces specjalistycznego przygotowywania i wejścia na rynek
pracy tej populacji absolwenckiej (Halpern, 1994).
Klasyczne definiowanie tranzycji było wystarczające do opisu przechodzenia na rynek pracy absolwentów nieakademickich szczebli kształcenia
(np. zawodowego). Do końca lat 80. XX w. proces tranzycji rozpatrywano
niemal wyłącznie w odniesieniu do osób kończących szkoły zawodowe
i średnie, gdyż absolwenci uniwersytetów sprawnie wchodzili na rynek pracy (Teichler, 1999). Wraz z intensywnym upowszechnianiem się edukacji
akademickiej wzrastała niepewność pozyskania pracy przez osoby z wyższym wykształceniem. Na świecie już w latach 80. XX w. (a w Polsce pod
koniec lat 90.) wzmagały się trudności z przechodzeniem na rynek pracy
nowo promowanych absolwentów szkolnictwa wyższego (por. rozdział 3).
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Populacja ta zaczęła doświadczać (z różnym natężeniem) problemów krótko- lub długookresowego bezrobocia, pozyskiwania pracy niekorelującej
najpierw z ukończonym kierunkiem, a potem i poziomem wykształcenia,
zatrudniania na bardzo krótki okres i w ramach niestabilnych umów o pracę
(Plugor, 2009; Teichler, 2009). W zaistniałych warunkach granica między
etapem edukacji a etapem zatrudnienia coraz bardziej się rozmywała. Upowszechniał się zwyczaj łączenia pracy ze studiowaniem, głównie ze względu
na konieczność pozyskiwania środków na kształcenie lub przekonania studentów o niezbędności kumulowania wszelkich kompetencji zawodowych
w celu podniesienia swojej konkurencyjności na rynku pracy po zakończeniu studiów. Ta płynność granicy między etapem edukacyjnym a pracą
nasilała się wraz z dynamicznym wzrostem liczby osób kończących szkoły
wyższe (Halaby, 1994).
Absolwenci z dyplomem ukończenia wyższego szczebla edukacji przyjmowali (i nadal przyjmują) różne strategie zachowań w obliczu wyzwań
stawianych im przez rynek pracy. W konsekwencji proces tranzycji stawał
się coraz bardziej złożony, nieoczywisty i wielopostaciowy (OECD, 2000).
Dotychczasowe rozumienie terminu nie wyczerpywało wszystkich jego odmian. Konieczne okazały się przeformułowanie definicji oraz próba ustalenia, kiedy kończy się ten złożony i wielowariantowy proces. Wspomniany
proces przechodzenia absolwentów na rynek pracy najczęściej jest płynny
– rozmywa się w czasie lub prolonguje moment realnego wejścia w świat
pracy.
W XXI w. kluczowymi przyczynami wydłużania (tzw. prolongowania)
wejścia na rynek pracy w przypadku osób z wyższym wykształceniem są
następujące czynniki:
1. Znaczne zwiększenie się liczby absolwentów o wysokich formalnych
kwalifikacjach i duża nadwyżka podaży takich pracowników w stosunku
do liczby oferowanych miejsc pracy.
Wybitni absolwenci tych kierunków, na których umiejętności występuje
wysoki popyt na rynku pracy, są zauważani i rekrutowani przez pracodawców jeszcze podczas studiów. Pozostali, często także bardzo dobrzy
specjaliści, nie znajdują pracy w obszarze swoich zainteresowań merytorycznych po studiach, ale są świadomi wartości opanowanych kompetencji i mają duży potencjał intelektualny, wysokie aspiracje oraz nierzadko
kapitał wsparcia (w tym finansowego) rodziny i nie podejmują pracy odległej od kwalifikacji oraz oczekiwań. Aktywnie starają się oni zwiększyć
swoją atrakcyjność na rynku pracy. Chęć zdobycia wielu kwalifikacji,
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dzięki którym młody człowiek zwiększy prawdopodobieństwo zatrudnienia, wydłuża proces jego edukacji i prolonguje – często na bardzo długo
– moment podjęcia przezeń pracy (Jacob, Weiss, 2008).
2. Nieetyczne działania pracodawców, polegające na tym, że w warunkach
dużej nadwyżki podaży absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy
proponują im bardzo niskie płace.
Absolwenci, napotykając na znaczne trudności w pozyskaniu zatrudnienia, które zapewniłoby im wystarczające środki finansowe do rozpoczęcia samodzielnego życia, kontynuują kształcenie lub podejmują kolejne
studia, mając nadzieję, że dodatkowe formalne kwalifikacje podniosą
wysokość ich wynagrodzeń (Wolbers, 2007).
3. Filozofia życiowa, cele, priorytety pokolenia kończącego edukację wyższą, które noszą znamiona schyłku modelu kariery zawodowej yuppies,
dominującego w latach 80. XX w. w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych.
Dłuższe obcowanie z gospodarką rynkową, zachęcającą m.in. do konsumpcyjnego stylu życia, zaczęło sprawiać, że młodzież coraz ostrożniej
podchodzi do kariery i poświęceń z nią związanych, a nawet marginalizuje znaczenie pracy zawodowej w swoim życiu (tzw. pokolenie good
enough). W wielu wysoko rozwiniętych krajach popularne staje się odsuwanie w czasie poszukiwania stałej i satysfakcjonującej pracy poprzez
decyzję o długiej podróży (tzw. gap year), odbywanej po formalnym zakończeniu studiów, a przed momentem podjęcia pełnego zaangażowania
się w zdobycie stałego zatrudnienia (Maguire, Thompson, 2007).
4. Rosnące trudności w pozyskaniu pracy w ogóle lub zatrudnienia na podstawie dłuższej umowy.
Wygaśnięcie krótkoterminowej umowy sprzyja potraktowaniu zakończonego zatrudnienia jako epizodu i nakłania absolwentów do powrotu
do kształcenia w nadziei oraz przekonaniu, że kolejne studia zmienią
na korzyść ich sytuację na rynku pracy. Ponadto niejednokrotnie młodzież, kończąc studia wyższe i widząc, jakie trudności z pozyskaniem
zatrudnienia mają inne osoby znajdujące się w podobnej sytuacji, postanawia, nie tyle z wewnętrznej potrzeby, co z woli pozostania w znanym
jej świecie edukacji, kontynuować kształcenie, np. na drugim kierunku
albo nawet na studiach doktoranckich. Absolwent czuje się bezpiecznie
w realiach szkoły wyższej, do wymagań której zdążył się zaadaptować.
W odróżnieniu od przestrzeni edukacji rynek pracy jest dla młodych osób
światem dużo trudniejszym, nie tylko ze względu na element nowości
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(obcości), ale także ze względu na charakterystykę – zwłaszcza bardzo
dużą elastyczność i dynamikę zmian (Bańka, 2006a,b).
Powodem rozmywania się procesu tranzycji jest przede wszystkim
nakładanie się i zastępowanie w czasie obu aktywności, tj. wykonywania
pracy zarobkowej lub niezarobkowej (najczęściej w niepełnym wymiarze
godzin, odległej od profilu wykształcenia, dorywczej) oraz studiowania.
Wówczas absolwent sam nie potrafi wskazać momentu, który był dla niego
prawdziwym wejściem na rynek pracy. Subiektywnie dla części osób może
to być samodzielność finansowa, a dla innych – pierwsze doświadczenie
własnego wkładu w zgromadzenie środków na realizowanie marzeń itp.
(Jacob, Weiss, 2008). Zastępowalność ta oznacza okresową rezygnację
z edukacji w momencie pozyskania w toku studiów atrakcyjnej pracy i powrót na studia w sytuacji utraty pracy.
Takiej „rozmytej” tranzycji szczególnie służą następujące strategie jednoczesnego funkcjonowania młodzieży na rynku pracy i kształcenia się:
• dual system students – równoległe (obok edukacji) wykonywanie często
pełnoetatowej pracy, głównie przez studentów niestacjonarnych;
• working students – priorytetyzowanie procesu edukacji akademickiej
i podejmowanie pracy w częściowym wymiarze godzin lub prac dorywczych – dotyczy głównie studentów uczących się w trybie ciągłym i jednocześnie pracujących;
• studying workers – wykonywanie pracy po zakończeniu kształcenia
wyższego i jednoczesne kontynuowanie edukacji, najczęściej w formie
dokształcania, doskonalenia zawodowego, w celu dalszego podnoszenia
swoich kwalifikacji i konkurencyjności na rynku pracy (Wolbers, 2003).
Należy zaznaczyć, że niepokojącą konsekwencją i nowym obliczem niepomyślnego przejścia absolwentów na rynek pracy jest obserwowany w każdym niemal regionie świata wzrost liczby osób z wyższym wykształceniem,
zaliczanych do tzw. pokolenia NEET (ang. generation NEET Not in Education, Employment, or Training) (Maguire, Thompson, 2007), w Polsce
nazwanego „pokoleniem ani-ani”, którego przedstawiciele ani się nie uczą,
ani nie pracują. Przyczyny tego niepożądanego zjawiska są złożone. Zalicza
się do nich m.in. instrumentalne podejście uczniów/studentów do edukacji i traktowanie jej wyłącznie w kategorii środka do zdobycia formalnych
kwalifikacji, koniecznych do wykonywania wymarzonej pracy. W sytuacji
trudności w pozyskaniu takiej pracy młodzi ludzie stają się pasywni, szybko
się poddają i nie szukają twórczych alternatyw. Innym powodem jest kryzys ekonomiczny, który mocno dotyka osoby wchodzące na rynek pracy i,
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dotkliwie doświadczając je w procesie poszukiwania zatrudnienia, trwale
zniechęca do dalszego wysiłku w tym zakresie (Szcześniak, Rondon, 2011).
Konsekwencją objęcia badaniami tranzycyjnymi osób legitymujących
się wyższym wykształceniem, które cechuje opisana wielopostaciowość
przejścia na rynek pracy, był postulat poszerzania zakresu badań tego procesu oraz ustalenia, kiedy można uznać je za pomyślnie zakończone. Obowiązującą definicję, uwzględniającą moment pomyślnego zakończenia procesu przejścia na rynek pracy, sprecyzowali Walter Müler i Marcus Gangl.
Stwierdzili oni, że
tranzycja to proces przechodzenia na rynek pracy nowo promowanych absolwentów2, polegający na poszukiwaniu zatrudnienia lub podjęciu własnej działalności
gospodarczej (samozatrudnienia), zachodzący między zakończeniem kształcenia
lub dokształcania, często połączonego z pracą tymczasową, i sfinalizowany w momencie podjęcia stałej pracy, traktowanej przez podmiot jako jego kluczowa aktywność. Okresem tranzycyjnym najczęściej nazywa się pierwsze sześć miesięcy po
dniu formalnego zakończenia kształcenia. Po tym czasie osoba nieposiadająca nadal zatrudnienia lub taka, która nie rozpoczęła własnej działalności gospodarczej,
klasyfikowana jest jako ta, która doznała niepowodzenia tranzycyjnego (Müler,
Gangl, 2003b, s. 20–21, tłumaczenie własne).

Tak zdefiniowany proces tranzycji jest przedmiotem badań empirycznych, których wyniki zawarto w niniejszej pracy.

2.2. Zatrudnialność w koncepcji geograficznego kształcenia
akademickiego w wybranych krajach
Za podstawowe czynniki wpływające na procesy tranzycji uznaje się
stopień oraz charakter włączenia idei zatrudnialności (ang. employability) w proces kształcenia. Choć termin „zatrudnialność” upowszechnił się
w wielu dyscyplinach naukowych dopiero w ostatnich latach, to w nomenklaturze rynku pracy funkcjonuje już od połowy lat 50. XX w. Wówczas
oznaczał pełne zatrudnienie i zachęcanie osób bezrobotnych do wejścia na
rynek pracy. Za główne czynniki oddziałujące na wysoką aktywność osób

Nowo promowany absolwent, tj. osoba, która ukończyła dany szczebel edukacji
w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
2
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w wieku produkcyjnym na rynku pracy uznawano właściwą postawę podmiotu wobec pracy i wartość przypisywaną pracy przez jednostkę.
Zmiany na rynku pracy spowodowały jednak ewolucję znaczeniową
omawianego terminu. Definiując zatrudnialność w latach 80. XX w., zaczęto skupiać uwagę na nowych zmiennych, tj. na wiedzy oraz umiejętnościach
warunkujących pozyskanie pracy, mogących czynić daną osobę pożądanym
pracownikiem i w ten sposób maksymalizować jej szanse na zatrudnienie.
W następnej dekadzie zatrudnialność stała się głównie instrumentem polityki kadrowej w przedsiębiorstwach, pozwalającym na osiągnięcie jak najwyższej produktywności wynikającej z płynności przepływu pracowników
w ich obrębie.
Obecnie zatrudnialność oznacza pozyskanie i utrzymanie pracy oraz
umiejętność rozwijania kariery zawodowej. Choć za równoprawnych kreatorów tego procesu uważa się państwo, pracodawcę i pracobiorcę, to odpowiedzialność za jego rezultat spada w coraz większym stopniu na pracownika (Forrier, Sels, 2003). Nasilające się trudności w pomyślnym przejściu absolwentów na rynek pracy kazały baczniej przyjrzeć się zatrudnialności tej
populacji i uczynić ją jednym ze wskaźników jakości edukacji akademickiej.
W niektórych krajach europejskich, np. w Wielkiej Brytanii, wskaźniki
osiągnięć (performance indicators), konstruowane w oparciu o zatrudnienie absolwentów w czasie około sześciu miesięcy od formalnego zakończenia
studiów, są wykorzystywane jako poważny komponent oceny jakości pracy
uczelni (Teichler, 2000). Różne grupy interesariuszy zaczęły formułować
jednoznaczne oczekiwania wobec uczelni wyższych, aby podjęły one działania w celu podnoszenia poziomu zatrudnialności absolwentów oraz płynnej
i satysfakcjonującej (merytorycznie/finansowo) tranzycji osób z wyższym
wykształceniem (Fulton, 1984). Dlatego termin „zatrudnialność”, wcześniej rezerwowany przede wszystkim do analiz popytu/podaży na rynku pracy, zaczął być uwzględniany podczas dyskusji i prób pomiaru efektywności pracy szkoły wyższej (Bielecki, 2011). Niełatwa sytuacja absolwentów
studiów wyższych na rynku pracy zaowocowała wyraźną tendencją nawiązywania (zarówno w programach studiów, jak i metodach kształcenia) do
potrzeb pracodawców i mierzenia efektywności tych działań przez poznanie
sytuacji absolwentów na rynku pracy (Taylor, 1986; Harvey, 2000, 2005;
Cranmer, 2006; Teichler, 2011). Także w zapisach Deklaracji bolońskiej
położono nacisk na kwestię możliwości zatrudnienia absolwentów szkół
wyższych (Bologna, 1999). W celu ułatwiania im poszukiwania zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy przyjęto system czytelnych i porównywalnych stopni oraz wdrożono suplement do dyplomu. Zobowiązano po-
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szczególne kraje do reformowania swoich systemów edukacji akademickiej,
m.in. w zakresie podnoszenia szans absolwentów na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem studiów pierwszego stopnia i studiów doktoranckich. Konieczność troski o wejście absolwentów na rynek pracy podnosili
także rektorzy wielu uczelni europejskich (Banaszak, 2012).
Wśród strategii wdrażania idei zatrudnialności / zdolności do zatrudnienia na szczeblu instytucjonalnym uczelni wyższej można wyróżnić następujące modele:
• zachowawczy – odnosi się do sytuacji, w której uczelnia kształci studentów, nie nawiązując w koncepcjach kształcenia (efekty kształcenia, sylwetka absolwenta, programy kursów, metodyka realizacji zajęć, kształcenie praktyczne, współpraca ze środowiskiem pracodawców) do diagnoz
rynku pracy, zwłaszcza w zakresie potrzeb pracodawców; nie bada też
losów swoich absolwentów w celu modernizacji własnej wizji kształcenia
ani nie rozwija kompetencji wyróżniających swoich absolwentów;
• ewolucyjny – dotyczy uczelni, na których odbywa się (w różnym tempie)
transformacja programów kształcenia w kierunku priorytetyzacji efektów kształcenia, poszerzania i pogłębiania kompetencji absolwentów, ale
uczelnia nie projektuje tych działań dla jasno określonych obszarów zatrudnienia i profesji; współpraca ze światem biznesu odbywa się w sposób tradycyjny, tj. w toku kursowych praktyk zawodowych;
• profesjonalny – możliwy do zastosowania i praktycznie wykorzystywany głównie na uczelniach kształcących do wykonywania ustanowionych
zawodów, np. lekarz, nauczyciel, inżynier, prawnik; wizja kształcenia
skoncentrowana jest na profesjonalnym transferze wiedzy i umiejętności
do konkretnych miejsc (stanowisk) pracy; stale rozwijana jest współpraca z pracodawcami, zarówno w obszarze projektowania, jak i realizacji
oraz oceny efektów kształcenia; praktycznego nabywania umiejętności
(praktyki zawodowe, staże) (Pavlin, 2010).
Głównym przedstawicielem zwolenników profesjonalnego typu wdrażania idei zatrudnialności do koncepcji studiów geograficznych był Ben
Chalkley. Swoje stanowisko oparł na stwierdzeniu, że geografia jest tą dyscypliną naukową, która bada szeroko rozumiane problemy współczesnego
świata. Zajmując się tymi zagadnieniami w kategoriach badawczych, nie
może odcinać się od problemu bezrobocia ani ujawniać „obłudnego dualizmu”. Zdaniem tego badacza, dualizm ten przejawia się w wybiórczym
podejściu geografów do zagadnień rynku pracy i bezrobocia, tj. czynieniu
ich interesującym i popularnym kierunkiem badań, bez zgłębiania sytuacji
własnych absolwentów na tym rynku i negacji potrzeby realizowania takie-
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go programu studiów geograficznych, który wzmacniałby szanse studentów na odniesienie sukcesu na rynku pracy. Chalkley, przeciwstawiając się
ignorowaniu tej problematyki przez naukowców, nazywał obecny stan unikaniem odpowiedzialności, a nawet zaprzeczaniem idei badań geograficznych (Chalkley, 1995). Kolejnym argumentem przemawiającym za potrzebą
wdrażania idei zatrudnialności do akademickiego kształcenia geograficznego jest duże znaczenie pozycji absolwentów danego kierunku studiów na
rynku pracy w ocenie kondycji i prestiżu danej dyscypliny naukowej (Jenkins, Healey, 1995). Kwestionowanie zasadności projektowania studiów
geograficznych w nawiązaniu do zmian na rynku pracy przyniosło wiele niekorzystnych konsekwencji, w tym bardzo utrudnioną percepcję absolwenta
geografii przez społeczeństwo jako osoby wyposażonej w konkretne kompetencje, umożliwiające jej różnorodne destynacje zawodowe. W powszechnej
opinii absolwent ten ma kwalifikacje przede wszystkim (a niekiedy jedynie)
do pracy w zawodzie nauczyciela (Frazier, 1994). Istnieje zatem zwiększone zapotrzebowanie na takie koncepcje studiów geograficznych, które
promowałyby specjalistów gotowych rozwiązywać problemy środowiskowe
i przestrzenne oraz współpracować z przedstawicielami wielu innych dyscyplin. Tym samym absolwenci byliby promowani jako kompetentni praktycy
w wielu dziedzinach życia (Kneale, Chalkley, 2001; Rooney i in., 2006).
Termin „zatrudnialność” jest różnie interpretowany, a następnie w rozmaity sposób dostosowywany do akademickiej praktyki edukacyjnej. W krajach Ameryki Północnej i w Australii preferuje się przygotowanie studentów
zgodne z trendami zmian na rynku pracy (Jenkins, Healey, 1995). W Europie realizowanie idei zatrudnialności na szczeblu akademickim nie jest
tak oczywiste. W obrębie studiów geograficznych dość bogate doświadczenie w tym zakresie ma Wielka Brytania. Formalnie „zatrudnialność” definiowana jest tam jako zestaw osiągnięć, umiejętności i cech osobowych,
które znacznie zwiększają konkurencyjność absolwentów na rynku pracy,
tj. pozwalają im pozyskać zatrudnienie w wybranym przez siebie zawodzie,
co przynosi wielopłaszczyznowe zyski samym absolwentom oraz pracodawcom, społeczeństwu i gospodarce kraju (Lyon, 2013). Zdaniem wielu
brytyjskich geografów, takie rozumienie zatrudnialności wyznacza uczelni
jedynie instrumentalną i służebną rolę, która miałaby skupiać się na zaspokajaniu interesów absolwenta i społeczeństwa. Poglądu tego nie podzielają
wszystkie państwowe uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii, dlatego znacznie
częściej stosują one określenie „zdolność do zatrudnienia”, rozumiane jako:
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• rozwijanie w toku studiów geograficznych (poprzez dostarczanie studentom różnorodnych naukowych doświadczeń) rozległego zestawu umiejętności i wiadomości, które mogą być cenne dla pracodawcy;
• pobudzanie chęci do samokształcenia;
• wzbogacenie programu studiów o zajęcia służące nabyciu umiejętności
autoreklamy i zarządzania własną karierą zawodową.
W praktyce akademickiej zdolność do zatrudnienia powinna być wdrażana w życie głównie poprzez wykorzystanie nowatorskich rozwiązań
metodycznych na kursach obligatoryjnych oraz proponowanie studentom
specjalistycznych kursów uzupełniających (nieobowiązkowych) (Gedye,
Chalkley, 2006). Powszechne jest korzystanie w tym procesie ze wsparcia
doradców – praktyków i czynienie ich opinii ważną przesłanką do szczegółowych działań – w skali całej uczelni i w obrębie poszczególnych kierunków kształcenia (Croot, Gedye, 2006).
W krajach Europy Południowej, np. we Włoszech i w Hiszpanii, nie
wprowadzono rodzimego odpowiednika angielskiego terminu employability, a uniwersytety nie wyrażają tam pełnej akceptacji dla wcielania idei
zatrudnialności na wyższym etapie kształcenia. Bezrobocie absolwentów
szkół wyższych martwi duży procent społeczności akademickich, ale dotychczas nie podjęto systemowych działań zmierzających do zwiększania
szans absolwentów na pomyślne przejście na rynek pracy. Opór w tych krajach, podobnie jak w innych państwach niezgadzających się z taką koncepcją edukacji akademickiej, wynika z przekonania, iż udzielanie absolwentom pomocy w wejściu na rynek pracy nie jest rolą edukacji uniwersyteckiej,
lecz należy do obowiązków edukacji zawodowej. Podejmowane są jednak
pojedyncze inicjatywy. Na przykład w Hiszpanii funkcjonują tzw. colegios
profesionales – stowarzyszenia m.in. geografów pracujących w administracji publicznej (na szczeblu krajowym i lokalnym) oraz specjalistów planowania. Oferują one studentom geografii kursy doskonalące w wybranych
dziedzinach i tym samym podnoszące ich konkurencyjność na rynku pracy
(Baylina, 2011).
Są też takie kraje jak Estonia, w których idea zwiększania zdolności do
pozyskania pracy na razie nie jest dyskutowana przez geografów, gdyż znalezienie pracy po ukończeniu studiów geograficznych nie stanowi tam trudności. W Estonii atrakcyjność absolwenta dla pracodawcy jest silnie uzależniona od prestiżu kierunku studiów i społecznego przekonania o jakości
przygotowania studentów do pracy zawodowej, a geografowie w obu przypadkach są postrzegani bardzo korzystnie. I pracodawcy, i społeczeństwo
uważają absolwentów geografii za osoby wszechstronnie przygotowane
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i świadome potrzeby samokształcenia, wyposażone w umiejętność spojrzenia na przestrzeń na wiele sposobów, posiadające konkretne kompetencje
z zakresu technologii informacyjnej, umiejętności analityczne i interpretacyjne. Dlatego na ogół absolwenci znajdują tam ciekawe posady o bardzo
różnorodnym, ale wyraźnie nawiązującym do profilu studiów geograficznych zakresie zadań. Przyczyniła się do tego niewątpliwie tradycja studiów
geograficznych, polegająca na stałym kontakcie studentów z pracodawcami
(praktyki, prowadzone zajęcia), którzy najczęściej są pierwszymi pracodawcami tych absolwentów (Arrowsmith i in., 2011).
O znaczeniu, jakie uczelnia przypisuje włączaniu idei zatrudnialności
do programu kształcenia na danym kierunku studiów, świadczy sposób
opisu sylwetki absolwenta. W Polsce prawne usankcjonowanie zainteresowania przyszłością absolwentów szkół wyższych na rynku pracy nastąpiło
w 2005 r. Wówczas weszło w życie nowe Prawo o szkolnictwie wyższym
(Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi
zmianami), w którym w art. 13 ust. 1 pkt 1 podkreśla się, iż na etapie uniwersyteckim należy prowadzić „kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej”. Zapis ten był krokiem w kierunku zauważenia
i wzmocnienia konkurencyjności wykształcenia zdobytego na danej uczelni
wyższej na rynku pracy i spowodował, że w sylwetce absolwenta – także
kierunku geografia – zamieszczono opis potencjalnych miejsc zatrudnienia
dla absolwentów tego kierunku.
W świetle standardów kształcenia dla kierunku geografia absolwent
studiów I stopnia powinien być przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną;
gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej, a także w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Studia II stopnia mają przygotować absolwenta
do pełnienia funkcji kierowniczych oraz (podobnie jak studia stopnia I) do
pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (w przypadku geografii, na IV i wyższym szczeblu kształcenia) (Rozporządzenie
MNISW, 2007, zał. 37).
Na wielu uczelniach charakterystyka potencjalnych miejsc zatrudnienia
ściśle nawiązuje do ogólnych zapisów zawartych w standardach (np. Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
[UKW], Uniwersytet Gdański [UG], Uniwersytet Łódzki [UŁ], Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [UMCS], Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu [UAM], Uniwersytet Warszawski [UW], Uniwersytet
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Jana Kochanowskiego w Kielcach [UJK], Uniwersytet Wrocławski)3. Niektóre uczelnie precyzują potencjalne miejsca zatrudnienia dla swoich absolwentów. Na Uniwersytecie Szczecińskim (US) w opisie sylwetki absolwenta podkreślono możliwość podejmowania pracy w urzędach, instytucjach
i przedsiębiorstwach, których działalność jest skorelowana z wykorzystaniem zasobów naturalnych, turystyką, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, oraz w instytucjach związanych z gospodarką morską,
ochroną brzegów i gospodarowaniem4.
Destynację zawodową swoich absolwentów (z podziałem na specjalności) najbardziej szczegółowo określają następujące uczelnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK), Uniwersytet Jagielloński (UJ),
Uniwersytet Śląski (UŚ) oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (UP).
Ukończenie geografii na UMK sprzyja zatrudnieniu absolwentów jako ekspertów i specjalistów w administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych; jako konsultantów planów
zagospodarowania przestrzennego; doradców w dziedzinie gospodarki,
ochrony środowiska; pracowników w ośrodkach europejskich zajmujących
się ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną5.
Absolwent kierunku geografia na UŚ może pracować w instytucjach zajmujących się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego; w służbach państwowych: meteorologicznej, hydrologicznej,
geologicznej, a także agencjach rozwoju regionalnego, urzędach statystycznych i kartograficznych; w instytucjach zajmujących się organizacją i prowadzeniem usług turystycznych – biurach podróży i izbach turystycznych; biurach parków narodowych i krajobrazowych; w wydziałach promocji i turysty-

3
http://www.geografia.apsl.edu.pl/rekrutacja.php; http://geografia.umcs.lublin.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=9:studia&catid=6:studia;
http://studia.biz.pl/276/uniwersytet-kazimierza-wielkiego-w-bydgoszczy/
geografia/6474/;
http://www.wgsr.uw.edu.pl/kandydat/sylwetka-absolwenta; http://www.geo.ug.edu.
pl/viewpage.php?page_id=42;
http://www.geo.uni.lodz.pl/materialy-do-pobrania/kierunki-studiow/informatorlic-GEO-stacjonarne.pdf;
http://www.geogr.uni.wroc.pl/index.php/pl/studia;
http://www.ujk.edu.pl/wmp/files/www-geo.pdf;
https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/15 (dostęp: wrzesień 2012).

www.us.szc.pl/main.php/ects_geografia?xml=load_page&st=5968&ar=1&id=
2190&gs=5327&pid=7203) (dostęp: wrzesień 2012).
4

http://academio.pl/strona/katalog/kierunki/uniwersytet-mikolaja-kopernika-wtoruniu-wydzial-biologii-i-nauk-o-ziemi-geografia--3 (dostęp: wrzesień 2012).
5
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ki urzędów administracji terytorialnej wszystkich poziomów6. Uniwersytet
Jagielloński w opisie sylwetki absolwenta kierunku geografia wskazuje takie
potencjalne miejsca pracy, jak jednostki zajmujące się ochroną i kształtowaniem środowiska, osłoną hydrometeorologiczną, działalnością w administracji lokalnej i państwowej zajmującej się fizjografią oraz instytucje oświatowe
i naukowe. Absolwent studiów na kierunku geografia ze specjalnością geografia społeczno-ekonomiczna jest przygotowany do podejmowania pracy
w instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach, których profil działalności
jest związany z zarządzaniem i kształtowaniem środowiska, wykorzystaniem
informacji przestrzennych, promocją, badaniami rynkowymi. Dla absolwenta studiów na kierunku geografia ze specjalnością gospodarka przestrzenna
i rozwój regionalny potencjalnymi miejscami pracy są służby planistyczno-zarządzające organów administracji samorządowej i rządowej wszystkich
szczebli, agencje rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorstwa zajmujące się
planowaniem przestrzennym, administracją, rozwojem regionalnym, a także
pozyskiwaniem funduszy strukturalnych UE. Absolwenci specjalności turystyka są przygotowani do pracy w jednostkach obsługi ruchu turystycznego
oraz administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki. Absolwent specjalności systemy informacji geograficznej (GIS) może szukać zatrudnienia w instytucjach państwowych,
samorządowych i w sektorze firm prywatnych, wszędzie tam, gdzie istnieje
zapotrzebowanie na obsługę aplikacji komputerowych przeznaczonych do
gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych7.
Absolwent UP w Krakowie, który ukończył specjalność geografia z zarządzaniem środowiskiem geograficznym, ma dobre podstawy do poszukiwania pracy w instytucjach oraz firmach zajmujących się taką działalnością.
Osoby kończące specjalność geografia z przedsiębiorczością i gospodarką
przestrzenną są wyposażone w wiedzę i umiejętności pozwalające na założenie i prowadzenie własnego małego przedsiębiorstwa oraz przygotowane
do pracy w instytucjach parających się gospodarką przestrzenną. Absolwent specjalności geografia regionalna Azji Południowej, dzięki zdobyciu
umiejętności posługiwania się językiem hindi (poziom podstawowy) oraz
zaliczeniu innych specjalistycznych przedmiotów, zyska dodatkowe atuty
na rynku pracy. W ramach specjalności geografia z turystyką absolwenci są

6

www.wnoz.us.edu.pl/geografia.php (dostęp: wrzesień 2012).

7

www.geo.uj.edu.pl/index.php?page=stgeo1&menu=1 (dostęp: wrzesień 2012).
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z kolei przygotowani do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obsługą ruchu turystycznego8.

2.3. Teorie rynku pracy i modele przechodzenia na rynek pracy
Istotną rolę w zgłębieniu specyfiki procesu tranzycji odgrywają jego eksplanacje w teoriach rynku pracy. Duża eklektyczność pola badań procesów
tranzycji osób z wyższym wykształceniem indukuje potrzebę analizy tych
teorii przechodzenia na rynek pracy, które powstały w ramach różnych dyscyplin naukowych, zwłaszcza w ekonomii, socjologii i psychologii, a które
uwzględniają czynnik poziomu wykształcenia w opisie mechanizmów rynku
pracy / wchodzenia na rynek pracy (ryc. 7).
Ujęcie
ekonomiczne

Ujęcie
socjologiczno-psychologiczne

TEORIE:

TEORIE:

Filtra

Kapitału
psychologicznego

Kapitału
ludzkiego

Kapitału
społecznego

Konkurencji

Kompetencji

Segmentacji

Motywacji
(determinacji)

Sygnalizacyjna

Oczekiwań
(aspiracji)

Zaufania
(przekonania)

Ryc. 7. Teoretyczne koncepcje czynników odpowiadających za charakter tranzycji
Źródło: opracowanie własne
8
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www.wsp.krakow.pl/geo/oferta_geografia.html (dostęp: wrzesień 2012).

Pierwsze teorie rynku pracy, wskazujące wybrane determinanty tranzycji absolwentów szczebla kształcenia wyższego, sformułowano w latach
60. i 70. XX w. Najwcześniej teorie przechodzenia ze szkoły do pracy powstały w naukach ekonomicznych i socjologicznych, np. teorie kapitału
ludzkiego (Becker, 1964); filtra (Arrow, 1973) czy sygnalizacyjna (Spence,
1973). Teorie te, oprócz badania poziomu wykształcenia, ogniskowały
się wokół wpływu innych czynników mogących warunkować pomyślność
absolwentów na rynku pracy. Były to: osobowość i zachowania podmiotu;
aspekty adaptacji oraz braku luk w życiorysie zawodowym, jak również jego
jakość rozumiana jako jedno z kryteriów rekrutacji; produktywność demonstrowana przez kandydata; dodatkowe kryteria naboru do pracy; łatwość
dostosowania się do zmiennych warunków (Rożnowski, 2009).
Analizy współczesnych rynków pracy wykazują znaczące rozbieżności
względem neoklasycznej koncepcji rynku pracy, z tego powodu wystąpiła
potrzeba wypracowania teorii, które stanowiłyby pełniejszą odpowiedź na
zmiany zachodzące na tym polu. W naukach ekonomicznych, ze względu na
eksponowane w nich hipotezy, wyodrębnia się trzy grupy teorii. W pierwszej
z nich uwypuklany jest aspekt czynnika czasu w procesach dostosowawczych zachodzących na rynku pracy, a zjawisko bezrobocia czy wakujących
miejsc pracy wyjaśniane jest opóźnieniem pomiędzy podażą a popytem. Do
omawianego nurtu zalicza się m.in. teorię kapitału ludzkiego, konkurencji,
naturalnej stopy bezrobocia (NRU), sygnalizacyjną/sygnałów. W drugiej
grupie podkreślona została rola płacy, a nadwyżka podaży nad popytem jest
uznawana za następstwo niskiej elastyczności płac. Takie ujęcie prezentują m.in. teorie: płacy efektywnej, insiders–outsiders (swoi–obcy), kontraktu oraz pracy wydajnościowej. Ostatnia grupa teorii ogniskuje uwagę na
wpływie czynników strukturalnych i instytucjonalnych jako tych, które decydują o podaży i popycie na pracę. Hipotezy te znajdują odzwierciedlenie
m.in. w koncepcjach segmentacyjnych (Kryńska, 1996; Gębski, 2009; Dybała, 2010; Jarmołowicz, Knapińska, 2011). Proces wchodzenia na rynek pracy nowo promowanych absolwentów w warunkach gospodarki opartej na
wiedzy obrazują teorie: kapitału ludzkiego, filtra, segmentacji, sygnalizacyjna i konkurencji.
Według teorii kapitału ludzkiego, możliwości znalezienia zatrudnienia
oraz warunki pracy (dochód) są uzależnione od poziomu inwestycji pracobiorcy we własny rozwój. Duży popyt na pracę (jako czynnik generujący
bezrobocie) odgrywa w tej teorii rolę marginalną. Głównym jej założeniem
jest więc permanentne rozwijanie swoich umiejętności, zdobywanie wykształcenia, co czyni pracobiorców atrakcyjnymi dla pracodawców i pozwa-
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la im korzystnie sprzedać swoje zasoby na rynku pracy. Inwestycja w kapitał
ludzki nie gwarantuje sukcesu i jest obarczona ryzykiem, ale w zdecydowanym stopniu przyczynia się do lepszego startu na rynku pracy, zwłaszcza gdy jest to rynek funkcjonujący w oparciu o zasoby wiedzy (Becker,
1964). Istnieją dwie drogi budowania kapitału ludzkiego: formalna i nieformalna. Wyraźnie podkreślono znaczenie edukacji formalnej (szkolnej/
akademickiej), uzupełnianej podejmowaniem doskonalenia, dokształcania
pozaszkolnego/pozaakademickiego. Kapitał jest tym większy, im wyższy
etap kształcenia ukończyła dana osoba. Uwypukla się wpływ edukacji na
pomyślność wejścia na ten rynek, zwłaszcza w odniesieniu do nowo promowanych absolwentów uczelni wyższych (Brzinsky-Fay, 2011). Ścieżka
nieformalna oznacza głównie kształcenie praktyczne w toku wykonywania
pracy (ang. learning by doing). Istotna jest także rola wrodzonych zdolności, w tym zwłaszcza gotowość do dużego wysiłku i pracowitość. Takie dwutorowe działania edukacyjne, osadzone na cechach wrodzonych podmiotu,
zapewniają akumulację kapitału ludzkiego ogólnego i specyficznego. Gary
S. Becker zauważył, że pracodawcy wykazują wyższe zainteresowanie kapitałem specyficznym, który odpowiada ich bieżącym potrzebom, podczas gdy
pracobiorcy koncentrują się na zgromadzeniu jak najbardziej zaawansowanego kapitału ogólnego (Figurska, 2009). Kapitał specyficzny, nazywany też
specjalistycznym, ma w gospodarkach opartych na wiedzy szczególnie mocny wpływ na pozycję absolwentów na rynku pracy. Ten dysonans może być
przyczyną zakłóceń tranzycyjnych absolwentów szkół wyższych.
Inwestycje w budowanie kapitału ludzkiego dywersyfikują siłę roboczą
na różne kategorie jakościowe. Wówczas kapitał ten jawi się nie tylko jako
czynnik ułatwiający poruszanie się na rynku pracy, lecz także wyznacza granice tego ruchu. Z tym założeniem ściśle powiązana jest teoria filtra, w której stawia się hipotezę o nierówności pozycji i szans ludzi na rynku, uzależnionej od jakości kapitału ludzkiego, jaki udało im się zgromadzić do czasu
rozpoczęcia poszukiwań zatrudnienia. Wartość kapitału jest swoistym sitem/filtrem rozdzielającym jednostki na te, które, dysponując bardzo dużym
kapitałem ludzkim, są poszukiwane i lepiej opłacane przez pracodawców,
oraz te, które posiadają relatywnie niski poziom tego kapitału, spotykają się
z dużo mniejszym zainteresowaniem pracodawców i mogą spodziewać się
mniej atrakcyjnych warunków zatrudnienia. Wyższe wykształcenie w teorii
filtra jest podstawowym predyktorem pozycji na rynku pracy i motorem napędzającym koniunkturę rynku edukacji akademickiej (Arrow, 1973).
Wskazanie poziomu wykształcenia jako czynnika podziału na rynku
pracy jeszcze mocniej widoczne jest w teorii segmentacji, która obejmuje
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dwie kluczowe hipotezy. Pierwsza z nich zakłada, że rynek jest heterogeniczny i składa się z obszarów, które cechują różne warunki proponowane
pracownikom w zakresie płac i polityki zatrudnienia, druga – że wejście na
dane obszary (segmenty) jest do pewnego stopnia ograniczone. Segmenty te
dzieli się na pierwotny i wtórny. Segment pierwotny oferuje stabilne, lepiej
opłacane, bardziej prestiżowe i dające wyższe szanse awansu miejsca pracy. Segment wtórny dysponuje miejscami pracy gorzej opłacanymi, o mniejszym prestiżu i słabszych perspektywach rozwoju zawodowego (Kryńska,
1996; Jarmołowicz, Knapińska, 2011). Brak swobody przepływu między
tymi segmentami jest źródłem permanentnego stanu nierównowagi. Dostęp
do segmentu pierwotnego mają osoby najlepiej wykształcone, a wśród nich
tylko takie, które w gospodarce opartej na wiedzy mają kompetencje potrzebne do świadczenia najwyższej jakości usług, produkcji zaawansowanych technologiczne towarów itd.9 Zdaniem Elżbiety Kryńskiej, absolwenci
każdego poziomu edukacji z zasady wchodzą na rynek wtórny, a nie pierwotny. W segmencie wtórnym, w mniej atrakcyjnych warunkach pracy (wymiernych – jak płace – i niewymiernych – jak typ zadań do realizacji) panuje
największa konkurencja. Wzmocnienie wiedzy akademickiej doświadczeniem zdobytym w pracy na tym rynku stwarza największą szansę na ewentualne przejście do segmentu pierwotnego (Kryńska, 1996). Zbyt długie
pozostawanie absolwentów szkół wyższych w sferze rynku wtórnego może
mieć wielorakie negatywne konsekwencje. Zalicza się do nich zwłaszcza
całkowitą lub częściową utratę umiejętności nabytych w trakcie studiów,
niższą efektywność pracy wynikającą z poczucia frustracji i rozczarowania,
utrwaloną obawę przed nieznalezieniem zatrudnienia i niższą intensywność
jego poszukiwania (Wolbers, 2007).
Kolejną teorią wskazującą poziom wykształcenia jako determinantę wchodzenia / poruszania się na rynku pracy jest teoria sygnalizacyjna
(sygnałów) (ang. signalling theory). Opiera się ona na presumpcji, że kluczowym czynnikiem pozyskania pracy jest legitymowanie się dyplomami
i innymi certyfikatami, które potwierdzają poziom kompetencji pracobiorcy, zapowiadają prawdopodobnie jego wysoką produktywność. Na rynku
pracy istnieje asymetria informacji między pracobiorcami i pracodawcami.
Ci pierwsi znają swoje walory i umiejętności, a pracodawcy tej wiedzy nie
mają, bo nie obserwują czynnie procesu kształcenia. Mogą oni jedynie spodziewać się poziomu umiejętności na podstawie jakości dyplomu czy liczby
9
Segmenty mogą być także wyodrębniane przestrzennie (lokalne, regionalne rynki
pracy). Przestrzeń działa jak bariera mobilności, a poziom mobilności między poszczególnymi segmentami jest wyznaczany przez koszty dojazdów.
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lat edukacji i zakładać, że im dłużej dana osoba się uczyła, tym więcej nabyła umiejętności i rokuje nadzieję na wyższą wydajność pracy. Edukacja stanowi więc formalny test zasobów intelektualnych osoby poszukującej pracy,
który jest rodzajem sygnału dla potencjalnego pracodawcy o jej relatywnie
wysokiej produktywności (Spence, 1973).
Założenia teorii sygnalizacyjnej były częściowo weryfikowane empirycznie i ulegały ewolucji. Potwierdzono wertykalną zależność między poziomem wykształcenia a pozycją na rynku pracy. Jako zasadniczy profit płynący z zatrudnienia osób legitymujących się wykształceniem akademickim
pracodawcy wskazali potrzebę niższych nakładów finansowych na przeszkolenie takich pracowników, bo znacznie szybciej opanowywali oni zakres potrzebnej wiedzy i umiejętności niż ich konkurenci z wykształceniem
średnim czy zawodowym. Dostrzegli także korzyści będące następstwem
tzw. unobservable characteristics, czyli cech jakościowych/niewidocznych,
takich jak większa elastyczność, zdolność do szybkiej adaptacji, a nawet
lepszy stan zdrowia tych pracowników. Wreszcie istotna jest też większa
transferowalność umiejętności wypracowanych na szczeblu kształcenia
akademickiego i wyższe prawdopodobieństwo wykorzystania ich w wielorakich działaniach i na różnych stanowiskach pracy (Weiss, 1995).
Obecnie dynamiczny wzrost liczby absolwentów z dyplomem ukończenia studiów wyższych powoduje, że poziom wykształcenia traci swój potencjał sygnalizacyjny i funkcję tę przejmują inne czynniki: stopień, tryb
ukończonych studiów, marka uczelni. Po wyselekcjonowaniu grupy potencjalnych pracowników na podstawie wskazanych parametrów główną rolę
sygnalizacyjną w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym przejmuje kierunek
studiów wyższych. Badania empiryczne potwierdzają znaczny wpływ sygnału wysyłanego już nie przez szczebel kształcenia, lecz kierunek ukończonych studiów. Na przykład w Niemczech jednoznacznie płynniejszą i satysfakcjonującą tranzycję przechodzą absolwenci wysoko specjalistycznych
(wąskich) kierunków studiów, którzy oferują pracodawcom wyjątkowe
umiejętności (Klein, 2010).
Aspekt wpływu poziomu wykształcenia na przebieg poszukiwania pracy bezpośrednio po zakończeniu edukacji od strony spodziewanych kosztów pełnego przeszkolenia pracownika do realizacji zadań na określonym
stanowisku rozważany jest w teorii konkurencji (ang. the job-competition
theory). Teorię tę osadzono na hipotezie, że absolwent epizodycznie jest
w pełni przygotowany do wykonywania konkretnych zadań w miejscu pracy,
nieuniknione jest zatem jego przeszkolenie. Pracodawcy poszukują pracowników, którzy najszybciej i najtaniej mogą zostać przez nich przygotowani
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do wykonywania zadań. Podobnie jak w teorii sygnałów poziom wykształcenia jest ważną przesłanką dla pracodawcy o prawdopodobnie najszybszym
i najmniej kosztownym procesie adaptacji kandydata do wykonywania określonych zadań. Twórcy omawianej teorii uznają, że osoby poszukujące pracy
tworzą swoistą kolejkę i rywalizują między sobą o miejsce w tym szeregu,
a zasadniczym narzędziem konkurowania jest posiadany przez nie poziom
wykształcenia (Thurow, 1979).
Rolę jakości edukacji wyższej w procesie wchodzenia na rynek pracy
wskazano za podstawową w teorii kompetencji. Teoria ta zakłada ścisłą zależność między ilością i jakością (różnorodnością, poziomem opanowania)
kompetencji, które posiada dany absolwent, a tempem pozyskania przez
niego zatrudnienia i stopniem zgodności pracy z ukończonym poziomem
edukacji oraz profilem studiów. W rozważaniach o rynku pracy współwystępują dwa sposoby rozumienia kompetencji, które w języku angielskim są
odzwierciedlone za pomocą pojęć competency i competence. Pierwszy termin wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie kompetencja ma podłoże
behawioralne i jest ujmowana jako sposób zachowania, który wpływa na powodzenie w wykonywaniu zadań w pracy (Strzebońska, Dobrzyńska, 2011).
W tym rozumieniu kompetencje zbudowane są zazwyczaj ze składowych
wiedzy, umiejętności i postaw. Termin competence powstał zaś na gruncie
brytyjskim i dotyczy wystandaryzowanych efektów / wyników wykonywanych działań, przypisanych do zawodu lub stanowiska pracy, a procedurze
standaryzacji podlegają nie zachowania prowadzące do realizacji celu, lecz
ich wyniki. Wymagane jest, aby wiedza, umiejętności i postawy wchodzące w zakres danej kompetencji były uszczegółowione w oparciu o ustalone
i powszechnie dostępne kryteria, np. efekty kształcenia przyjęte w Europejskich i Krajowych (polskich) Ramach Kwalifikacji (Mikuła, Pietruszka-Ortyl, 2007).
Pierwsze naukowe – empiryczne – weryfikacje tej teorii, ustalające
relację między nabytymi na studiach umiejętnościami a ich stosowaniem
w pracy zawodowej, zrealizowano w Stanach Zjednoczonych w latach 30.
XX w. Opracowania mające na celu ukazanie kompetencji absolwenckich
jako determinant sukcesu zawodowego rozpoczęto w 1973 r., także w USA
(Bielecki, 2011). Początkowo nie podejmowano się określenia roli kompetencji w pozyskaniu pracy. W następnych latach wykrystalizował się wśród
europejskich i amerykańskich badaczy pogląd, że to właśnie kompetencje
absolwenckie powinny być pierwszoplanowym przedmiotem badań i standardem w konstrukcji i realizacji procesu kształcenia na poziomie wyższym.
Stwierdza się, że uczelnie, które troszczą się o przyszłość swoich studen-
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tów na rynku pracy, powinny kształtować u nich zarówno kompetencje
specyficzne, blisko powiązane z danym kierunkiem studiów, jak i kompetencje transferowalne, zwane także kluczowymi lub ogólnopracowniczymi
(Jeruszka, 2011). Wysoki poziom tych kompetencji decyduje o dużej adaptacyjności do pracy na różnych stanowiskach. Takie spojrzenie na znaczenie kompetencji w procesie tranzycji nowo promowanych absolwentów
szkół wyższych przyjęto w badaniach w skali europejskiej (badania projektu
HEGESCO).
Należy też podkreślić, iż na dzisiejszym, wymagającym rynku pracy
uniwersalne kompetencje powinny być coraz intensywniej rozbudowywane
o tzw. kompetencje wyróżniające (Strużyna, 1999). Umiejętności te stanowią szczególnie cenny kapitał, o ile zostaną one wykształcone na najwyższym poziomie i będą właściwie prezentowane oraz odświeżane przez absolwentów. To permanentne pogłębianie, aktualizowanie kompetencji jest
warunkiem pozyskania i utrzymania pracy w gospodarce opartej na wiedzy.
Zaprezentowane dotychczas teorie uwypuklają rolę samego pracobiorcy – absolwenta szkoły wyższej – w zapewnianiu sobie satysfakcjonującego
wejścia na rynek pracy. To od indywidualnych trafnych decyzji co do wyboru dróg budowania swojego kapitału, złożonego z edukacji formalnej (na
poziomie wyższym), nieformalnej, marki uczelni, kierunku studiów, wreszcie własnego zaangażowania w opanowanie pożądanych kompetencji, zależy (niemal wyłącznie) los absolwenta na rynku pracy.
Nieco inaczej czynniki warunkujące pomyślność tranzycji ujmuje się
w teorii kapitału społecznego, która jest osadzona na socjologicznym definiowaniu rynku pracy jako instytucji życia społecznego obejmującej kanony
ludzkich zachowań, gdzie dochodzi do spotkania wolnych i suwerennych
w swoich decyzjach pracodawców i pracobiorców. Uwaga socjologów koncentruje się na jednostce poszukującej pracy jako na osobowości wyposażonej każdorazowo w inny zestaw cech (Czyszkiewicz i in., 2007).
Tempo i charakter tranzycji zależy od sieci społecznych powiązań
podmiotu, które budują jego niewymierny (jakościowy) kapitał, zwłaszcza
zapewniają mu nieformalne informacje o potencjalnie wolnych miejscach
pracy. W omawianej teorii dostęp do tych danych nie jest więc jednakowy
dla wszystkich osób poszukujących zatrudnienia, ale zależy od tzw. kapitału społecznego, pozwalającego na uruchomienie w procesie poszukiwania
zatrudnienia więzi rodzinnych, towarzyskich, sąsiedzkich, rówieśniczych
i wcześniejszych kontaktów zawodowych. Jakość kapitału społecznego odzwierciedla się w strukturze tzw. sieci 3F (ang. families, friends, firms),
tj. rodziny, znajomych, firm. Te trzy źródła są rozumiane w kategoriach
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swoistego serwisu informacyjnego i doradczego, będącego konsekwencją
odmiennych dla każdej osoby zasobów tkwiących w relacjach rodzinnych,
koleżeńskich, które mogą wspomagać jednostki w osiąganiu stawianych
sobie celów, w tym w pozyskaniu pracy. W takim ujęciu wymienione kontakty stanowią niejako dodatkową bazę danych, dostępną dla wybranych
osób i mogą stanowić wsparcie w przygotowaniu się do rozmów o pracę
czy też dostarczać referencji (pisemnych, ustnych) świadczących na korzyść
osoby poszukującej pracy. Wyższe wykształcenie własne przede wszystkim
powiększa szanse na zbudowanie silnej grupy poziomu drugiego (sieć koleżeńska, zawodowa) i tym samym może przyczyniać się do sprawniejszej
tranzycji. Badania wykazały, że kluczowy wpływ ma pomyślne wejście absolwentów na rynek pracy ma poziom wykształcenia rodziców (zwłaszcza
matki), kolejno rodziny, kolegów i sąsiadów. Na przykład jeśli jedno z rodziców absolwenta ma taki sam poziom wykształcenia i skończyło studia
na zbliżonym kierunku, to może szybciej przekazywać mu wiedzę na temat
strategii pozyskania pracy w branży typowej dla osób z takim profilem wykształcenia lub mieć łatwiejszy dostęp do informacji o naborze do pracy.
Podobny mechanizm dotyczy wcześniejszych relacji zawodowych i koleżeńskich (Ben-Porath, 1980; Fernandez i in., 2000; Caliendo i in., 2010).
Kapitał ten bywa także określany jako zasięgi powiązań, różniące się
intensywnością relacji i nazywane siecią 3B (ang. binding, bonding, belonging), tj. sfera najbliższa (powiązania ścisłe/rodzinne, kontakty bardzo częste); sfera bliska (relacje towarzyskie, częste); strefa przynależności/identyfikacji (do danej grupy zawodowej, społecznej, kontakty luźne i rzadkie).
Poziom wykształcenia warunkuje skalę zasięgów tych powiązań i wpływa
tym samym na sytuację absolwenta na rynku pracy.
Pierwszy pierścień relacji uznawany jest za najbardziej efektywny
z dwóch powodów: silnego emocjonalnego związku między elementami zbioru oraz dużej dywersyfikacji źródeł wiedzy o potencjalnym miejscu pracy.
Tworzą go bowiem osoby w różnym wieku, o różnym profilu wykształcenia
i wykonywanego zawodu. Gdy to pole jest bogate, nie trzeba sięgać do pozostałych sfer, aby pozyskać pracę. W drugiej sferze mogą (choć nie muszą) występować silne powiązania między osobami (przyjaźń, koleżeństwo o różnym
stopniu zaangażowania w relację). Grupa koleżeńska najczęściej powstaje
w ramach wspólnej edukacji, jest zatem mniej heterogeniczna, a pula informacji o możliwościach zatrudnienia jest węższa, bo skupia osoby o zbliżonych
zainteresowaniach. Często członkowie tej sfery sami mają podobne dążenia
i cele, a wiedzę o ewentualnym naborze do pracy najpierw wykorzystają sami,
potem przekażą ją członkom swoich rodzin, a dopiero w dalszej kolejności
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podzielą się nią z rówieśnikami. Trzeci krąg powiązań jest najluźniejszy, ale
też podnosi prawdopodobieństwo pozyskania informacji o miejscu pracy
i może być np. źródłem sprzyjających rekomendacji (Lin, 2005).
Inne spojrzenie na mechanizmy kształtujące proces wchodzenia na
rynek pracy prezentowane jest w teoriach socjologiczno-psychologicznych i psychologicznych. Tu sfera osobowości, emocji, pragnień, aspiracji,
predyspozycji psychologicznych absolwenta uznawana jest za decydującą
o tempie i charakterze tranzycji. I tak według teorii kapitału psychologicznego (ang. psychological capability) skuteczność w pozyskaniu pracy może
zostać zdeterminowana przez cztery najważniejsze obszary: wiarę w siebie
/ pewność siebie rozumianą jako przekonanie o zdolności sprostania zróżnicowanym wymaganiom i trudnym zadaniom; optymizm; nadzieję umożliwiającą realizację celów oraz upór i elastyczność, które pozwalają dążyć
do celu. Im więcej z wymienionych cech charakteryzuje dany podmiot, tym
wyższa jest szansa na jego powodzenie na rynku pracy. Komponent wszystkich czterech aspektów zapewnia sukces tranzycyjny i jest kluczowy nie
tylko w procesie poszukiwania pracy, ale i w jej wykonywaniu. Przynajmniej jeden z filarów kapitału psychologicznego, tj. wiara w siebie i wysoka
samoocena, rozwija się w trakcie procesu edukacyjnego, a zatem powinien
być relatywnie najmocniejszy u osób legitymujących się akademickim dyplomem (Luthans i in., 2006).
Psychologowie wyprowadzili z tych rozważań kolejne teorie, tj. teorię
oczekiwań (ang. expectancy-value theory), zwaną także teorią aspiracji,
oraz teorię motywacji, określaną również jako teorię determinacji (ang. determination theory).
Czynnikiem silnie różnicującym plany życiowe, doraźne i perspektywiczne zamierzenia, są indywidualne aspiracje. W psychologii i socjologii
stosuje się różne definicje pojęcia aspiracji, ale najczęściej opisywane są one
jako pragnienia, życzenia i dążenia, zamiar osiągnięcia celu oraz cel działań.
W kontekście tranzycji przedmiotem aspiracji są określone wartości oraz
pragnienia dotyczące przyszłości zawodowej i osobistej. W hierarchii celów
życiowych absolwentów legitymujących się wyższym wykształceniem jedno z pierwszych miejsc zajmuje pozyskanie pracy satysfakcjonującej merytorycznie i finansowo. Aspiracje wyznaczają kierunki działania podmiotu,
jego aktywność w ich realizacji i tym samym zakres realizacji zamierzonych
celów. Poziom aspiracji jest uzależniony w dużej mierze od szczebla ukończonej edukacji i na ogół najwyższy u osób z dyplomem uczelni wyższej.
W teorii aspiracji zakłada się, że osoba z wysokimi oczekiwaniami będzie
poszukiwała zatrudnienia z większą determinacją i intensywnością, bo dla
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niej głównym celem jest nie tylko zdobycie pracy, ale i potrzeba samorealizacji (Sikorski, 2005; Piróg, 2012a).
W teorii motywacji to ona właśnie jest osią działań podmiotu na drodze
do zrealizowania celów życiowych, do których zalicza się zdobycie atrakcyjnej pracy. Wyróżniono dwa typy motywacji: wewnętrzną, zwaną także swobodną lub autonomiczną, i zewnętrzną (kontrolowaną). Motywacja
swobodna dotyczy poczucia winy, wstydu, satysfakcji i zadowolenia, wypływa z woli i wyboru, jest konsekwencją osobistych/wewnętrznych potrzeb
podmiotu. Motywacja zewnętrzna wynika często z oddziaływania grupy,
w której funkcjonujemy, lub presji czynników zewnętrznych, wpływu bliskich osób (rodziny) czy chęci „dopasowania się” do określonej grupy społecznej. Motywacja zewnętrzna jest zatem wynikiem poszukiwania aprobaty, chęci bycia postrzeganym jako osoba pracowita (zaradna) czy zamiaru
uniknięcia kary. Badania pokazały, że poziom wykształcenia sprzyja budowaniu i ugruntowywaniu motywacji wewnętrznej, a ta okazuje się (w toku
badań empirycznych) najskuteczniejsza w procesie pozyskiwania satysfakcjonującej pracy (Vansteenkiste i in., 2005, 2006).
W ostatnim okresie sformułowano teorię zaufania/przekonania (ang.
employers’ belief), która w rozważaniach czynników odpowiadających za
procesy tranzycyjne podkreśla psychologiczne mechanizmy powodujące
działaniami pracodawców. Teoria ta zakłada, że proces rekrutacji rozpoczyna się od procedur wskazanych w teorii sygnałów. Dane „edukacyjne”,
w tym dyplom określonej uczelni i kierunku studiów, są wstępnym kryterium
selekcji osób zapraszanych na rozmowę kwalifikacyjną. Dalsza sekwencja
decyzji osoby rekrutującej (pracodawcy lub pracownika zajmującego się naborem do pracy) jest skutkiem jej zawierzenia/przekonania (najczęściej będącego wynikiem doświadczenia), że kandydat będzie podobny do osób już
zatrudnionych, a będących absolwentami tej samej uczelni lub tego samego
kierunku studiów. Teoria ta została wyprowadzona z ustaleń psychologów
i socjologów, którzy stwierdzają, że pracodawcy przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu posługują się schematami, kognitywnymi ramami i systemami zaufania. W taki sposób dokonują selekcji informacji i tworzą (na
poziomie podświadomości) system zaufania danej jednostki (Bailly, 2008).
Zaprezentowane teorie stanowią podwaliny do naukowych badań mechanizmów procesu tranzycji w odniesieniu do absolwentów szkół wyższych. Żadna teoria rynku pracy nie jest na tyle ogólna, by mogła mieć
zastosowanie w każdym czasie, systemie gospodarczym i regionie, dlatego
w budowaniu modeli przechodzenia na rynek pracy odnoszono się na ogół
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do założeń kilku z nich jednocześnie. Nasilające się problemy płynnego wejścia absolwentów studiów wyższych na rynek pracy zaowocowały ewolucją
wypracowywanych modeli tranzycji, w których nawiązywano (z różną intensywnością) do scharakteryzowanych teorii.
W latach 90. XX w. zakładano, że sukces wejścia na rynek pracy po
ukończeniu studiów zależy od oddziaływania kilku równoważnych czynników: kondycji rynku pracy oraz poziomu innowacyjności gospodarki, czynników indywidualnych i zgromadzonego kapitału ludzkiego. W budowaniu
tego modelu uwzględniono i uznano za istotne w równym stopniu założenia
teorii kapitału ludzkiego, sygnałów, kapitału społecznego oraz aspiracji. Kapitał ludzki budują w nim: system, kierunek i program studiów, zaplecze kadrowe i naukowo-badawcze ukończonej przez absolwenta uczelni oraz jego
osobiste zaangażowanie zarówno w proces samokształcenia formalnego,
jak i nieformalnego. Komponenty kapitału edukacyjnego zostały wówczas
potraktowane (zgodnie z teorią sygnałów) jako atuty pracobiorcy, które są
ważnym elementem rekrutacji. Wskazano wpływ pochodzenia społecznego
i wykształcenia rodziców absolwenta oraz charakter jego aspiracji/oczekiwań. Wszystkie te czynniki oddziałują z różnym nasileniem w zależności od
lokalnych uwarunkowań (ryc. 8) (Teichler, 1997, 2000).
CZYNNIKI INDYWIDUALNE
pochodzenie/wykształcenie
rodziców

system kształcenia na
poziomie wyższym

płeć

aspiracje, motywacje

KAPITAŁ EDUKACYJNY
kierunek i program
zaplecze kadrowe
studiów
i naukowo-badawcze

wcześniejsze doświadczenia
na rynku pracy

osiągnięcia/zaangażowanie
w proces studiowania

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

kraj

region

proces integracji
międzynarodowej/globalizacja

tempo i charakter przejścia z etapu edukacji
akademickiej do etapu zatrudnienia

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE
kondycja rynku pracy (wskaźnik
bezrobocia)

poziom gospodarczy/PKB/stopień
innowacyjności gospodarczej

Ryc. 8. Model przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy według
U. Teichlera
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Teichler, 1997, 2000
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Już po kilku latach, z powodu bardzo dużego wzrostu liczby osób posiadających formalne kwalifikacje i kompetencje będące konsekwencją ukończenia studiów Ulrich Teichler stwierdził, że modelu tranzycji nie można
nadal opierać w jednakowym stopniu na wcześniej wskazanych przez niego
teoriach. Mimo że tak duża podaż absolwentów uczelni wyższych osłabiła
sygnalizacyjną moc dyplomu, to jednak największe znaczenie przypisał on
tym razem kapitałowi edukacyjnemu, rozumianemu nie jako zasób kompetencji, ale jako adekwatność kompetencyjną (dopasowanie) (ang. matching), tj. posiadanie odpowiednich kwalifikacji, kompetencji (merytorycznych) i cech osobowościowych, czyli takich, jakich w danym momencie potrzebuje pracodawca (Teichler, 2009, 2011).
Od początku XXI w. można obserwować tendencję do budowania modeli tranzycji głównie z wykorzystaniem założeń teorii kapitału ludzkiego i majoryzowaniem roli poziomu oraz jakości zdobytego wykształcenia.
Stosuje się coraz powszechniej pojęcie kapitału edukacyjnego, który jest
oparty na filozofii danej uczelni, przejawiającej się m.in. w jej stosunku
do sytuacji swoich absolwentów na rynku pracy, wizji absolwenta, polityce współpracy z pracodawcami, realizacji procesu kształcenia i skuteczności działań biur karier. Specyfika misji uczelni wyższej i jakość wdrażania
jej w życie przekłada się na indywidualne działania studentów i absolwentów, zwłaszcza ich dążenia do osiągania jak najlepszych efektów kształcenia, zdobywania dodatkowych kwalifikacji, doświadczeń zawodowych na
rynku pracy i wreszcie zaangażowania w proces poszukiwania pracy (ryc. 9)
(Harvey i in., 2002).
Szybko zaproponowano jednak, aby model tranzycji osadzić na uściśleniu, że kapitał edukacyjny odnosi się głównie do kompetencji mogących
być motorem lub hamulcem tranzycji, co w dużej mierze zależy m.in. od
aspiracji i motywacji jednostki wchodzącej na rynek pracy. Kapitał kompetencyjny tworzą przede wszystkim: wiedza o funkcjonowaniu rynku pracy, umiejętności poszukiwania właściwych dla siebie ofert pracy, pisania
CV, prowadzenia rozmów rekrutacyjnych (ang. knowing how). Równie
ważnym komponentem jest także poziom aspiracji, motywacji, oczekiwań
wobec swojej kariery (ang. knowing why). To klasyczne efekty kształcenia z zakresu PDP (ang. personal development plan), które powinny być
zapewnione studentom w toku edukacji wyższej. Nie bez znaczenia pozostaje także kapitał społeczny (ang. knowing whom) i gotowość do mobilności przestrzennej w procesie poszukiwania pracy. Zbiór tych składowych
tworzy tzw. MC (ang. movemental capital), czyli kapitał przejścia (Forrier,
Sels, 2003).
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UCZELNIA

filozofia uczelni:
• związki z pracodawcami
• sylwetka absolwenta
biura karier:
• planowanie kariery zawodowej
• przygotowanie do aktywnego
poszukiwania pracy
• baza ofert pracy

KAPITAŁ
TRANZYCYJNY

zaangażowanie w proces kształcenia

ABSOLWENT

dodatkowe kwalifikacje/kompetencje
doświadczenie zawodowe/na rynku
pracy
zaangażowanie w poszukiwanie
zatrudnienia

PROCEDURY
chłonność rynku pracy

REKRUTACYJNE

zapotrzebowanie na określone
kompetencje/kwalifikacje

ZATRUDNIENIE

PRACODAWCA

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
(GOSPODARCZE, POLITYCZNE)

Ryc. 9. Model przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy według
L. Harveya, W. Locke’a i A. Moreya
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Harvey i in., 2002

Najnowsze modele przechodzenia absolwentów uczelni wyższych na
rynek pracy odwołują się już jednoznacznie do teorii kompetencji i teorii
kapitału ludzkiego. Dysponowanie wieloma kompetencjami, zdolność ich
transferu do potencjalnego miejsca pracy i szybkiego dopasowania do potrzeb pracodawcy świadczy o jakości zakończonej edukacji akademickiej.
Ta wynika z kolei z trybu, stopnia, kierunku studiów, oceny zamieszczonej na dyplomie, aktywności studenta w kołach naukowych i innych organizacjach studenckich, dodatkowych kursów, szkoleń odbytych w toku
studiowania, staży zagranicznych, wymian międzynarodowych i wszelkich
umiejętności będących wynikiem wykonywania pracy w trakcie studiów.
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Komplet doświadczeń oraz kompetencji nosi nazwę kapitału tranzycyjnego, który przesądza o sytuacji absolwenta na rynku pracy (ryc. 10) (Pavlin,
2011).

tendencje na rynku
pracy

globalizacja,
koniunktura
gospodarcza

pożądane/wymagane
kompetencje

adekwatność kompetencji
względem potrzeb pracodawców/
umiejętność transferu
kompetencji do miejsca pracy

adaptacyjność do organizacji
pracy i nowych technologii

poziom wykształconych
kompetencji

pomyślna tranzycja

marka, prestiż uczelni,
tryb i stopień studiów

indywidualny kapitał edukacyjny
zbudowany w toku studiów

pozostały kapitał tranzycyjny
zbudowany w toku studiów

doświadczenie zawodowe

Ryc. 10. Model przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy według
S. Pavlina
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pavlin, 2011

2.4. Badania absolwentów uczelni wyższych w Polsce
w latach 1945–2012
W Polsce nie istnieje obecnie żadna publiczna instytucja, która byłaby odpowiedzialna za badania procesów przechodzenia absolwentów na rynek
pracy w skali ogólnokrajowej, dlatego aby naukowo zgłębiać problematykę
tranzycji absolwentów (w tym geografów), należy prowadzić własne badania empiryczne w tym zakresie.
Od października 2011 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło obowiązek monitoringu losów zawodowych absolwentów przez poszczególne uczelnie. W art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie
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wyższym podkreślono, że „uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich
absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów do potrzeb rynku
pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów”(Ustawa, 2005). Wybrane biura karier uczelni wykonują badania losów swoich absolwentów. Różnorodność przyjętych przez nie metod, celów
i narzędzi badawczych, szczegółowości raportów oraz ograniczony dostęp
do wyników dla innych niż władze macierzystej uczelni interesariuszy
utrudnia lub wręcz uniemożliwia wykorzystanie tych opracowań do naukowych analiz wybranych aspektów procesu przechodzenia absolwentów na
rynek pracy (Piróg, 2011a).
Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych w Polsce
mają długą tradycję. Na potrzebę prowadzenia analiz losów absolwentów na
rynku pracy wskazał już w 1923 r. Antoni Bolesław Dobrowolski (Grzelak,
1965). Ponownie wagę badań losów absolwenckich podkreślił w latach
60. XX w. Jan Szczepański, który uważał, iż badania te są jednym z podstawowych sposobów sprawdzenia jakości pracy uczelni. Twierdził on także,
że weryfikacja taka jest możliwa m.in. przez zbadanie warunków zatrudnienia i tempa adaptacji zawodowej (Szczepański, 1963).
Poziom naukowego zainteresowania sytuacją absolwentów na rynku
pracy oraz procesem wchodzenia na ten rynek po ukończeniu studiów w latach 1945–2012 był zróżnicowany, zarówno w zakresie badanych populacji,
jak i stawianych celów oraz problemów badawczych. W badaniach tych jedynie epizodycznie zwracano uwagę na etap przechodzenia nowo promowanych absolwentów na rynek pracy.
W rozpatrywanym okresie badania dotyczące problematyki absolwenckiej zainicjował J. Szczepański na UŁ. Celem badań prowadzonych w latach
1957–1958 było m.in. poznanie ścieżek karier zawodowych absolwentów
historii, filozofii, chemii, bibliotekoznawstwa i prawa10. Autorzy tych prac,
oprócz analizy sytuacji respondentów na rynku pracy, wiele uwagi poświęcili
opisaniu drogi badanych osób do szkoły wyższej, a także (opierając się na
dokumentacji uczelnianej) przebiegowi i wynikom ich studiów. Rezultatem
prac było siedem tomów opracowań prezentujących wyniki badań absolwentów wymienionych kierunków (Brzozowska, 1958; Izydorkiewicz, 1960;
Kądzielska, 1960; Lutyńska, 1960; Piotrowski, 1960; Woskowski, 1960).
Podjęcie wspomnianych badań zaowocowało największą do dziś, powstałą w ciągu dwóch dziesięcioleci liczbą opracowań ukazujących losy
Badaniami objęto około 30–40% absolwentów z roczników 1948/49, 1951/52
i 1954/55.
10
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absolwentów szkół wyższych w Polsce. Ze względu na zbiorowość badanych absolwentów i zasięg przestrzenny w latach 60. i 70. XX w. można wyodrębnić dwa nurty badawcze. Pierwszy z nich ogniskował się wokół losów
absolwentów z kilku lub kilkunastu roczników według miejsca studiowania
(uczelni, wydziału) i nierzadko bodźcem do zainicjowania badań stawały
się jubileusze uczelni. Można w tej grupie wymienić prace o absolwentach
uczelni, takich jak Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie (Majewski, 1962),
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (Krawczyk, 1965), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH) (Bugiel, 1970; Herod, 1970),
oraz wydziałów, np. elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (Mońka,
1965), matematyki, fizyki i chemii UAM (Wojtczak, 1965), włókienniczego
UŁ (Janowska, 1968), pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (Zawadzka,
1968), prawa UW (Rogoziński, 1969), technologii spożywczej Wyższej
Szkoły Rolniczej w Poznaniu (Pezacki, 1970). W tej grupie na szczególną uwagę zasługują badania Juliana Bugiela i Czesława Heroda, które wyróżnia przede wszystkim zasięg czasowy (ankietę rozesłano do dwudziestu
roczników absolwentów z lat 1945–1965) i wysoka responsywność (rzędu
75%). Najważniejszym rezultatem tych badań było poznanie motywu wyboru uczelni i oceny programu studiów, a wiedzę tę wykorzystano do opracowania syntetycznego modelu absolwenta AGH. Z kolei Wincentego Pezacki
był prekursorem cyklicznych (przeprowadzanych systematycznie co pięć
lat) badań losów absolwentów, co pozwoliło mu poznać zmiany charakteru, miejsca zatrudnienia, stanowisk oraz częściowo warunków pracy i życia
respondentów, a także ustalić wyraźne prawidłowości kluczowej zależności
stanowiska w miejscu zatrudnienia od stażu pracy.
Drugą ważną grupę stanowią opracowania dotyczące losów absolwentów wybranych kierunków studiów w skali ogólnopolskiej. Pierwsze
takie badania podjęto w 1964 r. w Międzyuczelnianym Zakładzie Badań
nad Szkolnictwem Wyższym. Wyniki zostały opublikowane w zbiorze
pt. Z badań nad losami absolwentów i dotyczyły absolwentów historii
(Grzelak, Roszkowska, 1966), fizyki (Grzelak, 1965) i kierunków ekonomicznych (Kluczyński, 1966)11. Badania absolwentów historii potwierdziły
przypuszczenia o upowszechniającym się już wtedy zjawisku zatrudnienia
niezgodnego z wyuczonym zawodem, a nawet zatrudniania (u ponad 40%
respondentów) na stanowiskach niewymagających wyższego wykształce11
Badania absolwentów historii objęły roczniki 1946–1964 i opierały się na 307
ankietach; badania fizyków dotyczyły absolwentów z lat 1956–1964, od których uzyskano 450 ankiet; badania ekonomistów – absolwentów z lat 1953–1961 – były adresowane
do 7336 osób (pozyskano 1368 zwrotnych odpowiedzi).
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nia. Wyniki badań fizyków, poprzez analizy zmian proporcji zatrudnionych
w placówkach naukowych, szkolnictwie i przemyśle, ujawniły korelację
pomiędzy typem ukończonej uczelni a branżą zatrudnienia. Badania losów
ekonomistów, przez pogłębione analizy rozmieszczenia miejsc zatrudnienia
absolwentów ekonomii, pozwoliły stwierdzić, że absolwenci tego kierunku podejmowali pracę głównie w ośrodkach akademickich, w których ukończyli studia, lub w sąsiednich miastach (Kluczyński, 1966).
Ważnym opracowaniem z omawianego okresu, traktującym o losach
zawodowych absolwentów studiów medycznych i porównującym wyniki
na studiach z różnymi wskaźnikami kariery zawodowej, była praca Barbary Łobodzińskiej (1963). Losy absolwentów medycyny były również
przedmiotem zainteresowań badawczych J. Bejnarowicza, który dzięki zastosowaniu wielu technik badawczych (ankieta, wywiad, analiza programu
studiów), dokonał oceny przygotowania absolwentów medycyny z lat 1958–
1962 do pracy zawodowej (Bejnarowicz, 1970). Absolwenci uczelni medycznych cieszyli się też zainteresowaniem naukowców w latach 90. XX w.
(m.in. Pokrzycki, Jędrzejewska, 1995).
Wykonano również badania koncentrujące się na absolwentach uczelni wyższych w danym regionie lub mieście. I tak Salomea Kowalewska
i Zdzisław Kowalewski (1962) objęli badaniami losy wszystkich absolwentów jednego rocznika uczelni warszawskich, Zdzisław Grzelak (1965)
zbadał losy powojennych roczników absolwentów szkół wyższych zatrudnianych na obszarze powiatu tarnobrzeskiego i łukowskiego, a Edward
Manikowski (1970) przeanalizował losy absolwentów ówczesnego województwa koszalińskiego.
W latach 70. XX w. kontynuowano badania losów zawodowych absolwentów, ale coraz częściej pod kątem przydatności zawodowej. Badania
prowadzono wówczas m.in. wśród absolwentów szkół ekonomiczno-rolniczych i rolniczych, w tym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie
(obecnie Uniwersytet Rolniczy) i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
(Siemińska, 1970), absolwentów kierunków rolniczych, ekonomiczno-rolniczych, zootechnicznych i ogrodniczych (Murawski, 1970; Stanisławek,
1974; Wieczorek, 1981). Ponadto przeprowadzono badania sytuacji zawodowej absolwentów architektury (Strzałecki, 1973), wychowania fizycznego (Grabowski, 1977), geologii (Ludkiewicz, 1977) i geografii (Augustyniak
i in., 1974; Rajman 1975; Klatka, Zawadzka, 1976; Stachowski, 1982).
Liczna grupa prac dotyczyła losów absolwentów studiów pedagogicznych. Badania zrealizowano wśród absolwentów pedagogiki i pedagogiki społecznej UŁ (Woskowski, 1960, 1965; Lepalczak, 1967); pedagogiki
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UW (Izdebska, 1965) i Uniwersytetu Wrocławskiego (Zawadzka, 1968);
WSP w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski) (Zalewski, 1969; Malicki,
1978), uniwersytetów w Poznaniu i Toruniu (Kożuchowski, 1973, 1984),
ówczesnej WSP w Krakowie (obecnie UP) (Szymkat, Szwabowski, 1973)
i ówczesnej WSP w Gdańsku (Żebrowski, 1974). Wymienione prace były
ważnym krokiem w kierunku bardziej pogłębionych studiów, takich jak badania, które objęły osiem ośrodków akademickich, w tym ówczesne cztery
uniwersytety (gdański, łódzki, toruński, wrocławski) i cztery wyższe szkoły
pedagogiczne (w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Rzeszowie), a ukazywały m.in. przestrzenny i instytucjonalny obraz miejsca zatrudnienia absolwentów oraz ich podstawowe trudności w pracy zawodowej (Borowicz
i in., 1981). Kolejny duży raport dotyczył przygotowania absolwentów
UW, UMK w Poznaniu, UMCS w Lublinie, UŚ oraz ówczesnych wyższych
szkół pedagogicznych w Bydgoszczy (obecnie UKW), Kielcach (obecnie
UJK) i Krakowie (obecnie UP) do pracy nauczyciela (Słomkiewicz, 1981).
Dokonano także jedynej dotychczas ogólnopolskiej analizy stanu zatrudnienia geografów w Polsce (Więckowski, 1978).
W latach 80. XX w. badania losów absolwentów studiów (ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów studiów pedagogicznych) były nadal prowadzone, i to w coraz szerszym kontekście (m.in. Dąbrowska, 1984; Maszke,
1986). Bardzo istotnym opracowaniem w tym nurcie jest książka Elżbiety
Łuczak (1990), w której autorka w sposób wielostronny podjęła się analizy
losów i przydatności zawodowej absolwentów12. Badania miały na celu ustalenie stopnia zgodności zatrudnienia badanych z kierunkiem ukończonych
studiów, zadowolenia z wykonywanej pracy oraz rozpoznanie oceny przygotowania zawodowego przez samych absolwentów i przez ich przełożonych.
Procesy transformacji gospodarczej lat 90. XX w., gruntowna zmiana
procesu zatrudniania, poszukiwania pracy, rosnący problem rejestrowanego bezrobocia, a także zmiany w systemie szkolnictwa nie znalazły niestety
szerokiego odzwierciedlenia w badaniach relacji wykształcenie – status absolwenta i jego szanse na rynku pracy. Wśród wielu publikacji prezentujących wyniki badań jakości pracy szkół wyższych nadal nie ma opracowań
w skali ogólnokrajowej, prezentujących analizy zawodowych losów absolwentów studiów ani analiz ustalających zależności między kapitałem edukacyjnym a pozycją absolwentów na rynku pracy, ani (tym bardziej) prac
12
Badaniami objęto cztery roczniki absolwentów nauczania początkowego, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki kulturalno-oświatowej, którzy ukończyli studia na UMK w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, ówczesnej WSP w Opolu
i WSP w Zielonej Górze w latach 1984–1987.
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poświęconych tempu i charakterowi wchodzenia na rynek pracy przez nowo
promowanych absolwentów.
W tym okresie ukazały się tylko nieliczne publikacje książkowe podejmujące kwestię losów absolwentów szkół wyższych i rynku pracy. Pierwsza z nich dotyczy absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Zawiera ona komunikaty o stanie kadrowym wybranych bibliotek w Polsce oraz postulaty zasadności diagnozy zapotrzebowania na pracowników
bibliotek i ośrodków informacji w różnych typach placówek wraz z oczekiwaniami innych instytucji zatrudniających absolwentów bibliotekoznawstwa. Wyniki badań empirycznych13 pozwoliły stwierdzić, że w latach 90.
XX w. wśród absolwentów bibliotekoznawstwa utrzymywała się tendencja
krótkiego starania się o pracę i stabilizacja kadry (rzadka zmiana pracy).
Absolwenci negatywnie oceniali niskie wynagrodzenia, rzadkie nagrody/
wyróżnienia, braki w swoim przygotowaniu do organizacji życia naukowego i kulturalnego oraz słabe przygotowanie w zakresie opracowania zbiorów
audiowizualnych (Kocójowa, 1997).
Kolejno wyniki badań sytuacji zawodowej absolwentów studiów ekonomicznych i matematyki uczelni publicznych po roku pracy w dwóch ośrodkach (Warszawa i Łódź) w roku akademickim 1994/1995 opublikowano
w monografii pod kontrowersyjnym wówczas tytułem Studia wyższe – szansa na sukces?. Za pomocą ankiety rozsyłanej drogą pocztową pozyskano
informacje o tempie wchodzenia tych osób na rynek pracy, sposobach poszukiwania pracy, kryteriach wyboru pracodawcy oraz o statusie na rynku
pracy. Badania wskazywały, iż dyplom ukończenia studiów był wówczas
wystarczającym warunkiem uzyskania pracy przez absolwentów obu badanych kierunków studiów (w tych samych sektorach gospodarki, na stanowiskach o podobnym prestiżu, wynagrodzeniu oraz ze zbliżonymi perspektywami rozwoju). Ustalono także, że okres startu zawodowego rozpoczynał
się w ciągu ostatnich lat studiów, co oznaczało jego znaczne przyspieszenie
w porównaniu z latami poprzednimi, przed wprowadzeniem gospodarki rynkowej w Polsce, kiedy to absolwenci wchodzili na rynek pracy po ukończeniu studiów. Najważniejszymi czynnikami różnicującymi wówczas start zawodowy tych absolwentów były uczelnia i jej lokalizacja (miasto, w którym
się znajdowała) (Minkiewicz, Osterczuk-Kozińska, 1998a). Te same autorki
przeprowadziły także badania karier zawodowych uczelni niepaństwowych
13
Badania w roku akademickim 1994/95 w katedrze BIN UJ wykonano w 51 placówkach bibliotecznych Polski południowej, dlatego nie ustalano odsetka osób pracujących w innych zawodach, dróg poszukiwania zatrudnienia i efektywności tych poszukiwań, tylko analizowano sytuację osób pracujących w wyuczonej profesji.
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na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Celem badań było rozpoznanie,
jak uczelnie niepaństwowe przygotowały absolwentów do podjęcia pracy
i czy przygotowanie to zapewniło młodym ludziom udany start i sukces w życiu zawodowym. Zebrany materiał pozwolił na stwierdzenie zadowalającego
przygotowania młodzieży w omawianym obszarze i ustalenie braku wpływu
typu uczelni (państwowa/prywatna) na pozycję absolwenta na rynku pracy
w latach 90. XX w. (Minkiewicz, Osterczuk-Kozińska, 1998b).
Po 2000 r., kiedy liczba absolwentów dynamicznie rosła, a ich sytuacja
na rynku pracy i pomyślność tranzycji stawały się coraz mniej oczywiste,
liczba prac naukowych podejmujących tę problematykę była, paradoksalnie, bardzo skromna14. Początkowo zainteresowanie specjalistów skupiło
się na losach absolwentów obligatoryjnego etapu edukacyjnego, tj. szkół
podstawowych15 i zawodowych16, oraz adekwatności kształcenia do potrzeb
rynku pracy w ponadgimnazjalnym szkolnictwie zawodowym i średnim17
(m.in. Kopel, 1999, 2002, 2004; Jeruszka, 2001). Wykonane badania absolwentów szkół wyższych niemal wyłącznie dotyczyły absolwentów jednej
uczelni, np. Szkoły Głównej Handlowej (SGH) (Minkiewicz, Błędowski,
2008), Politechniki Krakowskiej (PK) (Żyra, 2007b), Akademii Muzycznej we Wrocławiu (Tomaszek-Plewa, 2001), AWF w Warszawie (Jaworski,
Ryszkowska, 2002), Uniwersytetu Wrocławskiego (Kobylarek, 2004), lub
absolwentów danego kierunku (wydziału) także w obrębie jednej uczelni,
np. kartografii UW (Pasławski, 2001), turystyki AWF w Krakowie (Kruczek,
2003), języków obcych (Aleksandrowicz-Pędich, Lewicka-Mroczek, 2003),
geografii ówczesnej WSP w Krakowie (Piróg, 2006, 2007; Tracz, Stanuch,
2011), Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego ówczesnej WSP w Kielcach
(Biernat, 1997), geografii na UW (Lisowski, 1999), budownictwa i inżynie14
Jak wynika z raportu Marii Ruszczyńskiej, w latach 2004–2009 na 58 akademickich uczelniach, 207 uczelniach niepublicznych oraz 35 wyższych szkołach zawodowych
nadzorowanych przez MNiSW badania nad ogólnopolskim rynkiem pracy prowadziło
27 ośrodków akademickich, które łącznie realizowały 107 projektów. Tylko pięć prac
było związanych z absolwentami studiów wyższych na rynku pracy. Były to trzy prace doktorskie i dwa tematy w ramach badań własnych lub statutowych (Ruszczyńska,
2010).

Między innymi badanie pozycji absolwentów niepublicznych szkół podstawowych w zespole klasowym, prowadzone na przełomie lat 1998/99 w Szczecinie.
15

Między innymi badanie losów absolwentów szkół gastronomicznych, przeprowadzone w 2000 r.
16

Między innymi badanie maturzystów z Sosnowca jako potencjalnych pracobiorców na lokalnym rynku pracy, prowadzone w latach 1998–2001 i w 2004 r.
17
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rii Politechniki Łódzkiej (Szydlik-Leszczyńska, 2008), socjologii oraz marketingu i zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu (WSB) w Dąbrowie Górniczej (Niestrój, Wódz, 2008), wychowania fizycznego w Białej Podlaskiej
(Buchta, Skiert, 2010).
Większość wymienionych prac prezentujących losy absolwentów jednej
uczelni jest ciekawa poznawczo i koncepcyjnie, ale niestety zazwyczaj badania były realizowane na niedużej próbie badawczej, typowanej w różny sposób, co uniemożliwia wyciąganie wniosków dotyczących kierunków zmian
sytuacji tej grupy na rynku pracy czy formułowanie prawidłowości o charakterze ogólnym. Obszerne i wielowątkowe badania wykonano jedynie wśród
absolwentów SGH z lat 1996–2004. Autorzy bardzo szeroko i wieloaspektowo podjęli problematykę absolwenckich losów, uwzględniając w swych
analizach wybrane zagadnienia tranzycji respondentów na rynek pracy.
Ustalono, że w latach 90. XX w. absolwenci SGH płynnie przechodzili do
etapu zatrudnienia, bo po upływie pół roku od zakończenia studiów tylko 3,6% z nich miało status zarejestrowanego bezrobotnego. Przeważająca
większość absolwentów (ponad 80%) rozpoczęła poszukiwania pracy już na
studiach. Ustalono, że wczesne poszukiwanie pracy było jednym z podstawowych czynników wpływających na płynne przejście na rynek pracy, gdyż
3/5 respondentów potwierdziło fakt znalezienia pracy przed formalnym
zakończeniem studiów. Głównym źródłem informacji o miejscu pracy były
ogłoszenia prasowe oraz rodzina i znajomi (Minkiewicz, 2001; Minkiewicz,
Błędowski, 2008).
W kolejnych latach inicjowano następne diagnozy, zawierające m.in.
dane o specyfice przechodzenia na rynek pracy. Na przykład Agata Szydlik-Leszczyńska (2008) przedstawiła wyniki badań wykonanych wśród
studentów i absolwentów kierunku inżynieria środowiska i budownictwo
z roku akademickiego 2001/02 po ośmiu miesiącach od obrony. Absolwenci
przede wszystkim opiniowali program studiów w kontekście przydatności
zdobytej wiedzy i umiejętności na rynku pracy, podawali sposoby poszukiwania pracy, które przyniosły im sukces, ale badaniami tranzycyjnymi objęto tylko 36 osób, analizy te zatem nie są reprezentatywne dla mechanizmów
przechodzenia na rynek pracy absolwentów wymienionych kierunków.
Odmienną perspektywę badań wybrała Elżbieta Drogosz-Zabłocka
(2008), która analizowała sytuację absolwentów studiów licencjackich
z 2002 r. na obszarze województwa podkarpackiego po dwóch latach od
zakończenia tych studiów. Badaczka stwierdziła częściowo zadowalający
przebieg wchodzenia licentacjatów na rynek pracy, gdyż w dwuletnim okresie po dyplomie blisko 75% absolwentów pracowało, ale jeszcze w trakcie
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badania jedna trzecia straciła pracę. Taka sama część badanej populacji wykonywała pracę zgodną z kierunkiem studiów, a pozostali pracujący na ogół
byli zatrudnieni na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji. W otrzymaniu pracy ważną rolę odegrali rodzice i znajomi.
Rozpoznaniu sytuacji absolwentów kierunku marketing i zarządzanie oraz socjologia w WSB w Dąbrowie Górniczej, w tym określeniu tempa przejścia do etapu zatrudnienia, posłużyły badania zrealizowane przez
Romana Niestroja i Jacka Wodza (2008). W ich toku potwierdzono, że pomyślność wejścia na rynek pracy po studiach jest wyraźnie uzależniona od
momentu rozpoczęcia realnych starań o zatrudnienie. Najsprawniej proces
tranzycji dokonał się u osób, które rozpoczynały poszukiwanie pracy jeszcze
przed uzyskaniem dyplomu. Badania te dowiodły też, że spada liczba osób
pozyskujących pierwszą pracę zgodną z ukończonym kierunkiem studiów,
a nawet z wykształceniem: tylko około 20% pracujących wykonywało pracę
korelującą ze zdobytym wykształceniem oraz ukończonym kierunkiem studiów. Podobny odsetek respondentów pracował poniżej swoich kwalifikacji.
Analizy losów zawodowych absolwentów po 2000 r. były prowadzone
najpierw nieregularnie i incydentalnie, a obecnie coraz częściej nabierają
formy badań cyklicznych prowadzonych przez uczelniane biura karier18.
Swobodny dostęp do raportów i opracowań dają m.in. biura karier PK, UJ,
UP w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR) czy UŚ (Żyra, 2007a,b;
Ćwiąkalska i in., 2011; Mazak, 2012; Losy, 2012; Raport, 2012, 2013).
Analiza wymienionych raportów skłania do wniosku, że aspekt przejścia
na rynek pracy został najmocniej podkreślony w publikacji poświęconej
absolwentom studiów dziennych rocznika 2006 Politechniki Krakowskiej
po sześciu miesiącach od zakończenia studiów (Żyra, 2007b).

2.5. Absolwenci studiów geograficznych na rynku pracy
w wybranych krajach i w Polsce
Przegląd zagranicznej literatury przedmiotu dowodzi, że specjalistyczne
prace naukowe poświęcone absolwentom studiów geograficznych powstawały dość rzadko. Zagadnienia relacji studia geograficzne – rynek pracy preAutorzy projektu „Pierwsze kroki na rynku pracy…” przeprowadzili badania
sondażowe w roku akademickim 2005/06, określające stopień zaangażowania polskich
uczelni w monitorowanie losów zawodowych swoich absolwentów. Wówczas z 46 uczelni objętych ankietą aż 34 odpowiedziało, iż obecnie nie prowadzi tego typu analiz, choć
widzi potrzebę ich podjęcia (Żyra, Kruszelnicki, 2007).
18
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zentowano najczęściej jedynie jako tło w badaniach nad sposobami optymalizowania przygotowania geografów do przejścia z etapu kształcenia do
zatrudnienia w toku studiów (m.in. Clark 1980; Clark i in., 1990; Pawson
i in., 2006; Hennemann, Liefner, 2010), nad kompetencjami cenionymi
u geografów na rynku pracy (np. Harvey i in., 2002; Donert, 2007; Solem
i in., 2008; Baylina, 2011), oczekiwaniami studentów i absolwentów geografii wobec tego rynku (Gedye i in., 2004) czy celami kariery zawodowej
geografów (Solem i in., 2013).
Jednym z najsłabiej rozpoznanych pól badawczych w tym nurcie jest
aspekt przechodzenia geografów na rynek pracy, choć już w latach 70. XX w.
zwrócono uwagę na potrzebę stałego monitorowania procesu tranzycji i wykorzystywania zebranych informacji do podejmowania działań mających
na celu optymalizowanie pozycji przyszłych absolwentów geografii na tym
rynku (Bleasdale, 1977). Częściowo postulaty te zrealizowano jako badania satysfakcji zawodowej geografów (Johnston, 1997) czy opinii absolwentów o kształceniu geograficznym w kontekście znalezienia pracy (Maguire,
Guyer, 2004), ale w latach 90. XX w. nadal dostrzegalna była wyraźna luka
badawcza w tym zakresie (Gober i in., 1995, s. 329). Ten niedobór uzupełniono wówczas kompleksowo w odniesieniu do geografów ze Stanów
Zjednoczonych i częściowo wobec geografów z Kanady. Stwierdzono, że
prawie wszyscy absolwenci geografii w latach 90. w Stanach Zjednoczonych
pracowali (68,7% z nich pracowało na pełny etat, 6% pracowało na część
etatu, 2% odbywało służbę wojskową, 15,6% dalej się uczyło i pracowało,
3,1% było bezrobotnymi, a 1,5% pozostawało nieaktywnymi zawodowo).
Zaobserwowano tendencję do spadku liczby osób po studiach licencjackich
zatrudnianych na pełny etat na rzecz wzrostu odsetka osób decydujących się
na kontynuację studiów magisterskich. Zatrudnieni geografowie pracowali głównie w pięciu zawodach: kartograf, specjalista do spraw zarządzania
środowiskiem, specjalista narzędzi GIS, nauczyciel, specjalista w zakresie
planowania przestrzennego (Gober i in., 1995).
Cykliczne badania geografów z Kanady19, zogniskowane na procesie
przechodzenia z etapu edukacji do zatrudnienia, pozwoliły na ustalenie kilku prawidłowości tranzycji. Rozpoznano, że przejście to trwa maksymalnie
pół roku i jest najpłynniejsze wśród osób z dyplomem magistra. Wzrósł odsetek osób bezrobotnych (z 6% w 1989 r. do 10% w 2009 r.) oraz zdecydowanie spadł odsetek osób z tytułem licencjata, podejmujących pracę na
Badanie przeprowadzono po sześciu miesiącach od momentu ukończenia studiów wśród absolwentów z St. Mary's University z lat 1989, 1999 i 2009.
19
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pełnym etacie i niekontynuujących edukacji (z 48% do 20%). Odnotowano
zmianę struktury miejsc zatrudnienia, tj. ponad dwukrotny spadek liczby
osób pracujących na stanowisku nauczyciela geografii (z 23% do 10%) oraz
zdecydowany wzrost odsetka geografów wykonujących pracę opartą na narzędziach GIS (z 6% do 42%). Wzrósł także odsetek absolwentów wysoko
usatysfakcjonowanych swoją pracą (z 35% do 42%) (Millward, 2011).
Pojedyncze badania sytuacji zawodowej absolwentów geografii wykonano także w Niemczech wśród 257 absolwentów geografii JLU (Justus Liebig University20), którzy ukończyli studia w latach 1960–200721. Celem badań było ustalenie relacji między wykształceniem, jakie otrzymali oni podczas studiów, a wymaganiami, które postawiono im w miejscach pracy oraz
podczas procesu wejścia na rynek pracy po zakończeniu studiów. Badania
wykazały, że po ukończeniu 5-letnich studiów okres wejścia geografów na
rynek pracy trwał średnio 5 miesięcy. Około 30% absolwentów podpisało
umowę natychmiast po obronie dyplomu lub nawet w trakcie studiów; kolejne 54% podjęło pracę przed upływem 6 miesięcy od momentu zakończenia
studiów, a 15% osób było bezrobotnych nawet po roku od zakończenia edukacji. Dane uzyskane od absolwentów z ponad 40 roczników ukazują tendencję do wydłużania się okresu poszukiwania pracy i w rezultacie albo jej
znalezienia, albo wzrostu elastyczności i podejmowania pracy mniej atrakcyjnej, niezwiązanej z kierunkiem studiów. Stwierdzono, że około połowa
pracujących absolwentów miała posady kongruentne z kierunkiem edukacji
akademickiej, a odsetek ten spadał wraz z rozwojem kariery. Osoby pracujące zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów pierwszą pracę najczęściej
podejmowały w planowaniu przestrzennym (27%); badaniach naukowych
(14%); PR (9%) i rozwoju regionalnym (9%) (Hennemann, Liefner, 2010).
Z kolei brytyjscy geografowie, którzy ukończyli studia w roku 2004/
2005, są przykładem utrudnień w procesie tranzycji geografów na rynek
pracy w Europie, który nasilił się w XXI w. Wówczas największy odsetek
osób z dyplomem studiów geograficznych znajdował pracę na tzw. innych

20
JLU to jeden z mniejszych instytutów geografii w Niemczech z ok. 550 studentami i ok. 50 absolwentami każdego roku. Tematyka badawcza i oferta edukacyjna dla studentów zawiera zarówno geografię fizyczną, społeczną, planowanie przestrzenne i przygotowanie do wykonywania pracy nauczyciela. Taką strukturę i ofertę ma zdecydowana
większość uczelni oferujących studia geograficzne w Niemczech.
21
Badaniami objęto populację 700 absolwentów, którzy ukończyli studia w tym
okresie; badanie przeprowadzono w zimie 2007/2008. Dotarto do danych adresowych
600 osób i różnymi drogami (tradycyjnie, za pośrednictwem poczty, telefonicznie, przez
Internet) uzyskano odpowiedzi od 257 osób, czyli responsywność wyniosła 43%.
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stanowiskach wykonawczych (19,1%) i w pozostałych profesjach, odległych
od kierunku ukończonych studiów (14,5%) (Gedye, Chalkley, 2006).
W Polsce sytuacja absolwentów geografii na rynku pracy była do początku lat 80. XX w. stosunkowo często przedmiotem naukowego zainteresowania, by potem stać się jednym ze słabiej rozpoznanych nurtów badawczych z zakresu geografii społecznej.
W latach 70. dominowały diagnozy zatrudnienia absolwentów pojedynczych uczelni, obejmujące okres kilkunastu lat (UJ, UŁ, UMK w Toruniu,
UAM w Poznaniu)22. Badania te wykazały, iż wszyscy geografowie pozyskiwali pracę zgodną z poziomem wykształcenia i niemal wszyscy pracowali
na stanowiskach wymagających ukończenia studiów z zakresu geografii.
Od lat 50. XX w. dostrzeżono poszerzenie wachlarza destynacji zawodowych geografów w porównaniu z okresem międzywojennym (wówczas
perspektywy zawodowe geografów obejmowały głównie branżę edukacyjną) o instytucje planowania przestrzennego i przedsiębiorstwa geologiczne. Największa część badanej populacji była nadal zatrudniona w oświacie
(od 21,2% absolwentów UJ do 37,9% absolwentów UŁ) na stanowiskach
nauczycielskich w szkołach podstawowych i średnich oraz w rolach pracowników nadzoru pedagogicznego. Liczna zbiorowość geografów pozyskała zatrudnianie w szkolnictwie wyższym (średnio 14,8%). Niewiele mniej
absolwentów (około 12%) pracowało w przedsiębiorstwach geologicznych
i kartograficznych. Ważnymi miejscami pracy były także instytucje zajmujące się planowaniem przestrzennym (ok. 10%). Pozostali absolwenci
pracowali przede wszystkim w różnego rodzaju jednostkach administracji
państwowej, w urzędach statystycznych i bibliotekach. Podkreślono pilną
potrzebę zdefiniowania zawodu geografa i nadania mu ochrony prawnej jako
koniecznej drogi do poszerzenia listy zawodów, w których mogą pracować
tylko osoby z dyplomem ukończenia studiów geograficznych. Postulowano,
poprzez właściwie skomponowane plany studiów i doprecyzowanie zawodu
geografa, poszerzenie kanonu destynacji geografów o instytucje planowania przestrzennego i obsługi ruchu turystycznego (Straszewicz, 1965; Anioł
i in., 1971; Augustyniak i in., 1974; Rajman, 1975; Klatka, Zawadzka, 1976;
Stachowski, 1982).
Jedynym jak dotąd opracowaniem podejmującym zagadnienie zatrudnienia geografów w skali ogólnopolskiej była analiza stanu zatrudnienia
tych specjalistów pochodząca z 1976 r. Istniejący wówczas system danych
22
W przypadku UŁ były to roczniki absolwentów z lat 1950–1973, w przypadku
UJ – roczniki absolwentów z lat 1954–1971, a na UMK w Toruniu zbadano wszystkich
absolwentów, którzy ukończyli studia na kierunku geografia do 1980 r.
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MAGISTER, ewidencjonujący dane spisu kadrowego, pozwolił na zbadanie
7473 czynnych zawodowo geografów pod względem zawodu (specjalności)
wyuczonego i wykonywanego. Wówczas na rynku pracy dominowali geografowie wyspecjalizowani w zakresie geografii fizycznej (52,8%), następnie
ekonomicznej i regionalnej (35,9%). Opracowanie to potwierdza wnioski
dotyczące kluczowych miejsc zatrudnienia geografów, wysunięte na podstawie wcześniejszych badań absolwentów wybranych uczelni. Stwierdzono
bowiem, że zdecydowana większość geografów znalazła zatrudnienie zgodne z wykształceniem geograficznym. Najliczniejszą destynacją zawodową
absolwentów było szkolnictwo (łącznie 52,3%), w tym 26,6% zostało nauczycielami różnych szczebli i pracownikami kuratoriów, a 25,7% – pracownikami wyższych uczelni, PAN-u oraz innych instytucji naukowych.
Pozostali geografowie pracowali przede wszystkim jako geolodzy (5,6%),
ekonomiści (3,6%) i bibliotekarze (1,8%). Stwierdzono wtedy pilną potrzebę przygotowywania geografów do podejmowania pracy w planowaniu
przestrzennym (Więckowski, 1978).
Po 1976 r. odnotowuje się blisko piętnastoletnią przerwę w badaniach
losów zawodowych geografów. Kiedy je wznowiono, obejmowały one zdecydowanie mniej liczne populacje respondenckie. I tak w latach 90. XX w.
Andrzej Lisowski przedstawił wyniki badań losów zawodowych 136 absolwentów geografii studiów stacjonarnych na UW, którzy uzyskali dyplom po
transformacji ustrojowej powodującej szereg zmian gospodarczych, tj. w latach 1990–1997. Głównym celem badań było ustalenie miejsc i charakteru
pracy absolwentów oraz zebranie ich opinii na temat ukończonych studiów
z perspektywy doświadczeń zawodowych. Wśród osób, które odpowiedziały na ankietę, 82% pracowało, a pozostali respondenci byli na utrzymaniu
współmałżonka lub uczyli się. Tylko dwie osoby deklarowały poszukiwanie
pracy. W porównaniu z sytuacją geografów sprzed kilkunastu lat dostrzega się spadek odsetka osób wykonujących pracę związaną bezpośrednio
z ukończonym kierunkiem studiów. Wówczas blisko jedna piąta absolwentów pracowała zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Indagowani pracowali
głównie w usługach, a największa ich grupa (17%) wykonywała zawód nauczyciela geografii (Lisowski, 1999).
Z kolei badania absolwentów studiów stacjonarnych, którzy w latach
1990–1995 ukończyli studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
ówczesnej WSP w Kielcach, miały na celu przede wszystkim ustalenie
przestrzennego oddziaływania Wydziału poprzez poznanie zasięgu rekrutacji i rozmieszczenia absolwentów oraz ich pozycji społecznej. Badania
pozwoliły także określić strukturę zatrudnienia respondentów i stwierdzić,
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że w latach 90. XX w. na obszarze województwa świętokrzyskiego absolwenci kierunku geografia przede wszystkim podejmowali pracę w zawodzie
nauczyciela (77,7%). Okres poszukiwania pierwszej pracy trwał od dwóch
miesięcy do dwóch lat, a podstawowym utrudnieniem w pozyskaniu zatrudnienia była mała mobilność geografów (ponad 1/3 respondentów zadeklarowała małą gotowość zmiany miejsca zamieszkania). Geografowie ocenili, iż studia przygotowały ich dobrze do wykonywania zawodu nauczyciela
(71%), ale już wtedy dostrzegali potrzebę dwuprzedmiotowości kształcenia
kandydatów na nauczycieli geografii, a swoje kompetencje rozbudowywali
przede wszystkim przez podejmowanie studiów podyplomowych, głównie
z ochrony środowiska i informatyki (Biernat, 1997).
Badania absolwentów kierunku pokrewnego geografii, tj. kartografii,
wykonał Jacek Pasławski z okazji 50-lecia działalności Katedry Kartografii
na UW. Wyniki pokazały duży wpływ uzyskanego wykształcenia na losy
zawodowe kartografów. Około 1/4 respondentów wykonywała pracę ściśle
związaną z redakcją i publikowaniem map, pozostali pracowali w instytucjach naukowych, w administracji. Należy przypuszczać, że zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny było największe w dużych aglomeracjach,
gdyż wszyscy indagowani mieszkali i pracowali w Warszawie lub najbliższej
okolicy (Pasławski, 2001).
Przeprowadzono także badania zmierzające do ustalenia przydatności
opinii pracowników i pracodawców na temat kompetencji wykształconych
u absolwentów geograficznych studiów nauczycielskich w aktualnej pracy.
Stwierdzono, że bez względu na miejsce zatrudnienia absolwenci i pracodawcy wyraźnie podkreślali dużą przydatność umiejętności praktycznych
i wyszukiwania informacji. Za kompetencje ważne na rynku pracy, lecz nie
w pełni opanowane przez absolwentów, respondenci uznali posługiwanie
się technologiami informacyjnymi oraz komunikację interpersonalną (Piróg,
2006). Badania te były inspiracją do napisania pracy magisterskiej przez Joannę Stanuch (pod kierunkiem Marioli Tracz), w której zmierzano do ustalenia losów zawodowych absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych obecnego UP w Krakowie (dawniej WSP, AP). Aż 90% absolwentów
znalazło zatrudnienie – wśród nich ponad połowa pracowała zgodnie z kierunkiem wykształcenia, a najwięcej (30%) było ich w szkolnictwie. Autorki
ustaliły prawidłowość, że osoby chcące pracować w edukacji musiały się na
ogół wykazywać największą cierpliwością, gdyż ich przejście na rynek pracy
trwało kilka miesięcy, podczas gdy ponad połowa osób zatrudnionych poza
oświatą miała pracę już po kilku tygodniach od uzyskania dyplomu (Tracz,
Stanuch, 2011).
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2.6. Trendy w badaniach absolwentów szkół wyższych
na rynku pracy i ustalone prawidłowości tranzycyjne
Na podstawie analizy literatury przedmiotu należy stwierdzić, że w rozpatrywanym okresie piśmiennictwo z zakresu relacji studia wyższe – rynek
pracy było bardzo bogate w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Wyciszenie naukowego zainteresowania tą problematyką zaobserwowano w latach 1989–
2000. Obecnie obserwuje się stopniowe odradzanie badań szeroko pojętej
sytuacji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy. Rzadkie podejmowanie takich badań przez naukowców i w konsekwencji ujawniająca się luka
badawcza w zakresie tranzycji nowo promowanych absolwentów szkolnictwa wyższego wynika z bardzo dużych technicznych trudności w dotarciu
do respondentów (Ustawa o ochronie danych osobowych), pozyskaniu rzetelnego materiału empirycznego, kosztochłonności i wreszcie z obciążenia
takich badań ryzykiem uzyskania niezadowalającej responsywności.
Analiza celów i wyników badań losów zawodowych absolwentów wskazuje, że w badanym przedziale czasowym nurty badawcze wyraźnie ewoluowały. Początkowo dominowały badania skoncentrowane wokół losów
zawodowych pracujących absolwentów pod kątem ich przydatności zawodowej, problemów w środowisku pracy, roli w tym środowisku, by następnie ewoluować w kierunku oceny kształcenia akademickiego z perspektywy
osoby pracującej, stopnia satysfakcji z pracy. W ostatnich latach najczęściej
rozpoznana sytuacja zawodowa była elementem diagnozy opinii absolwentów o kształceniu na danej uczelni / danym kierunku. Zainteresowaniem
cieszyły się także zagadnienia samooceny kompetencji zawodowych, oczekiwań wobec pracy i czynników wpływających na poprawę statusu absolwenta. Epizodycznie prowadzono badania diagnozujące proces przechodzenia
młodzieży na rynek pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów. Podobnie
rzadko uwaga badaczy skupiała się na sytuacji bezrobotnych absolwentów,
gdyż przez wiele lat system polityczny kraju zakładał osiągnięcie pełnego
stanu zatrudnienia, a więc równowagi rynku pracy, który miał wykluczać
bezrobocie jako zjawisko masowe i strukturalne.
Rozpatrując metody i zasięg przestrzenny tych studiów, stwierdzono
powszechne stosowanie metody sondażu diagnostycznego (zmieniały się
tylko drogi jego dystrybucji) i prowadzenie analiz o zasięgu lokalnym lub
regionalnym, rzadziej ogólnopolskim.
Analizując kierunkową strukturę badanych, dostrzega się, że największym zainteresowaniem cieszyli się dotychczas absolwenci kierunków technicznych, pedagogicznych i ekonomicznych. Geografowie, zarówno na
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świecie, jak i w Polsce, byli tą subpopulacją absolwencką, której losy zawodowe eksplorowano rzadziej.
Zmiany objęły także specjalistów podejmujących omawianą problematykę badawczą. Po dominacji projektów realizowanych przez grupy lub pojedynczych naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe zajęły
się nią głównie instytucje (biura karier) oraz firmy wolnorynkowe. Wydaje
się, że obecnie na nowo, choć powoli, wzrasta zainteresowanie takimi badaniami wśród pracowników naukowych, zwłaszcza ekonomistów, socjologów, psychologów, części geografów i dydaktyków szkoły wyższej.
Scharakteryzowane w niniejszym rozdziale publikacje mają niewątpliwie
wartość poznawczą w zakresie diagnozy zawodowej sytuacji badanych absolwentów i potencjalnie dużą wartość aplikacyjną (modernizacji koncepcji
studiów). Sporadycznie jednak zbadany stan był podstawą do formułowania
ogólnych wniosków, ustalania naukowo uzasadnionych czynników warunkujących zawodowy sukces absolwenta czy rozpoznania mechanizmów przejścia na rynek pracy nowo promowanych absolwentów. Niemniej przeprowadzone dotychczas badania pozwalają określić kilka prawidłowości tranzycji:
• powodzenie znalezienia pracy po zakończeniu studiów zależy przede
wszystkim od momentu podjęcia poszukiwań pierwszej pracy (im wcześniej młodzież podejmuje takie działania, tym częściej odnosi sukces)
i kierunku studiów (im bardziej zawodowy charakter studiów, tym płynniejsze wejście na rynek pracy);
• następuje wzrost odsetka absolwentów, którzy nie pozyskują pracy
w okresie sześciu miesięcy od formalnego zakończenia kształcenia;
• maleje odsetek absolwentów geografii (i nie tylko), którzy w swojej
pierwszej pracy po studiach wykonują zawody ściśle korelujące z ich
kierunkiem wykształcenia i wzrasta liczba osób pracujących na stanowiskach niewymagających wyższego wykształcenia;
• wydłuża się czas potrzebny do znalezienia pracy po zakończeniu studiów;
• nie odnotowano znaczącego wpływu typu ukończonej uczelni (państwowa/prywatna) na procesy przejścia na rynek pracy;
• szansa na pomyślną tranzycję rośnie wraz ze stopniem ukończonych
studiów;
• następuje spadek odsetka geografów podejmujących pracę w zawodzie
nauczyciela, choć i tak jest to wiodąca destynacja zawodowa tej populacji absolwenckiej;
• okres poszukiwania pracy w szkolnictwie jest dłuższy niż w innych destynacjach zawodowych geografów (Butler, 1974; Piróg, 2010b).

3. Tranzycja absolwentów
studiów geograficznych – wyniki badań
Na polskim rynku pracy obserwuje się zjawisko
systematycznego pogarszania się sytuacji osób z wyższym wykształceniem
(Elżbieta Kryńska, 2011, s. 98)

3.1. Zmiany uwarunkowań tranzycji absolwentów
studiów wyższych w Polsce w latach 1990–2012
Charakter tranzycji absolwenckich jest w dużej mierze uwarunkowany aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy, zwłaszcza relacją pomiędzy podażą i popytem na pracę. Znaczący wpływ na podaż pracowników posiadających dyplom uczelni wyższej miały zmiany na rynku usług edukacyjnych.
Po transformacji ustrojowej kształcenie akademickie zaczęło odbywać
się w konkurencyjnym otoczeniu, w warunkach zliberalizowanego systemu
edukacyjnego, przy rosnących aspiracjach społeczeństwa w zakresie posiadania dyplomu szkoły wyższej i równie wyraźnie rosnących obawach wielu
uczelni o pozyskanie kandydatów do studiowania (Jędralska, Bernais, 2011).
To spowodowało m.in., że podaż pracowników legitymujących się wyższym
wykształceniem (zwłaszcza po niektórych kierunkach) znacznie wzrosła
i zdecydowanie przewyższyła popyt na pracowników gotowych i oczekujących zatrudnienia zgodnego z ich wykształceniem (Kryńska i in., 1998;
Kryńska, 2001, 2002, 2011). Nieograniczony niemal dostęp do studiowania
zwiększył prawdopodobieństwo wzrostu odsetka absolwentów, u których
formalny dokument ukończenia uczelni wyższej, tradycyjnie sygnalizujący
posiadanie wysokiej jakości kompetencji, nie zawsze odzwierciedlał rzeczywistość (Sztanderska i in., 2005a,b). Konsekwencje braku równowagi na
rynku pracy i różnej (często niezadowalającej) jakości realnego kapitału
edukacyjnego tej populacji wydają się jednymi z ważniejszych czynników
wpływających na charakter i ewentualne trudności płynnego wejścia na ten
rynek kolejnych roczników absolwentów uczelni wyższych.
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Nie bez znaczenia dla procesów przechodzenia absolwentów na rynek
pracy była sytuacja demograficzna ostatnich dziesięcioleci, zwłaszcza wkraczanie na rynek pracy pokoleń wyżu demograficznego oraz spadek koniunktury gospodarczej i spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego wynikające
z obniżenia popytu globalnego, który charakteryzuje się zmniejszeniem produkcji, realnych dochodów i wzrostem bezrobocia we wszystkich grupach
społecznych, w tym wśród osób z dyplomem uczelni wyższej (Knapińska,
2008, 2009).

3.1.1. Dynamika zmian liczby absolwentów szkół wyższych
W latach 1990–2010 następował w Polsce stały i dynamiczny wzrost liczby
studentów, a zatem i absolwentów szkół wyższych (ryc. 11). W roku akademickim 1990/91 edukację na poziomie wyższym ukończyło 56 078 osób. Po
sześciu latach nastąpiło podwojenie liczby absolwentów – do 115 868 osób
(1996/1997), a kolejne podwojenie zajęło już tylko trzy lata (1999/2000 –
215 423 absolwentów).
Do zaspokajania rosnących aspiracji edukacyjnych i przyspieszenia tempa wzrostu liczby absolwentów w znacznej mierze przyczyniła się
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, która umożliwiła tworzenie szkół
niepublicznych, co zintensyfikowało rozwój sieci instytucji w ramach sektora edukacji wyższej. Działalność uczelni niepublicznych zaowocowała jeszcze szybszym wzrostem liczby studentów, a tym samym i absolwentów. W roku
akademickim 1997/98 wszechnice niepubliczne wypromowały swoich pierwszych absolwentów w liczbie 22 625, a w roku 2001/02 odnotowano już
103 712 absolwentów tych szkół, co stanowiło pięciokrotny wzrost w ciągu zaledwie trzech lat. W 2010/11 roku uczelnie niepubliczne ukończyło
169 039 studentów. Warto dodać, że największy w całym omawianym okresie wzrost liczby absolwentów studiów wyższych odnotowano na przełomie wieków (liczba absolwentów w roku akademickim 2000/01 wyniosła
303 966 osób, tj. o 41% więcej niż w roku poprzedzającym). Istotną przyczyną najpierw tak dynamicznego wzrostu liczby studentów, a co za tym idzie,
absolwentów studiów wyższych, było także wejście na rynek edukacji akademickiej osób urodzonych w okresie wyżu demograficznego lat 70. XX w.
Trend stałego wzrostu liczby absolwentów w XXI w. utrzymał się, przynosząc przekroczenie czterystu tysięcy w roku 2006/2007 (410 107 osób), by
w roku 2009/2010 dojść do poziomu 478 916, czyli 8,5 razy więcej niż 19
lat wcześniej (GUS, 1990–2010; GUS, 2004–2010).
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Ryc. 11. Liczba absolwentów szkół wyższych w latach 1990–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, 1990–2010; GUS, 2004–2010

Analiza przestrzennego zróżnicowania liczby absolwentów szkół wyższych w latach 2002–2012 wskazuje, iż jedynie w dwóch województwach
(zachodniopomorskim oraz lubuskim) nastąpił spadek w tym zakresie.
Największy wzrost liczby absolwentów odnotowano w województwie małopolskim (o 55,3%), pomorskim (o 44,6%) oraz wielkopolskim (o 40,0%)
(por. ryc. 12).
Przyczyny wzrostu liczby studentów, a później absolwentów szkół wyższych w Polsce w latach 1990–2012 są różne. Jedną z podstawowych wydaje się ujawniona w okresie transformacji ogólna tendencja do wzrostu
korelacji między wykształceniem podmiotu a jego pozycją na rynku pracy, która ukształtowała w społeczeństwie przekonanie, że ukończenie studiów wyższych jest niezbędnym warunkiem pozyskania atrakcyjnej pracy,
a w skrajnych okolicznościach stanowi gwarancję jakiegokolwiek zatrudnienia (Domański, 2004). Kształcenie stało się też sposobem dostosowania się młodzieży do zmian obserwowanych na rynku pracy. Urynkowienie
szkolnictwa wyższego w Polsce skutkowało nieograniczonym dostępem do
edukacji wyższej, z którego skorzystały rzesze osób liczących na osiągnięcie
potencjalnych korzyści ekonomicznych, społecznych i podmiotowych w sfe-
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rze prywatnej i publicznej, płynących z tytułu posiadania dyplomu. Wśród
nich kluczową grupę profitów stanowią te, które zwiększają prawdopodobieństwo pozyskania zatrudnienia na korzystnych warunkach płacowych,
co w rezultacie sprzyja zgromadzeniu większych oszczędności, osiągnięciu
wyższej stopy życiowej i statusu społecznego, a także osobistej oraz zawodowej mobilności (Zarycki, 2009; Buchner-Jeziorska, 2011). Należy także
uwzględnić, że w Polsce przez wiele lat ukończenie uczelni wyższej miało
wysoką wartość kulturową, było przepustką do kręgu inteligencji i w zdecydowany sposób zwiększało szanse na wykonywanie pracy o dużym prestiżu
społecznym (Kobylarek, 2004).

Ryc. 12. Dynamika liczby absolwentów szkół wyższych w latach 2000–2012 (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, 2014b
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Wyrazem rozbudzonych aspiracji edukacyjnych Polaków, połączonych
z urynkowieniem szkolnictwa wyższego, zwiększaniem limitów rekrutacyjnych i rozpowszechnieniem studiów niestacjonarnych, był gwałtowny
wzrost współczynnika skolaryzacji. W latach 1990–2010 współczynniki skolaryzacji wzrosły ponad czterokrotnie, w tym współczynnik skolaryzacji brutto wzrósł z 12,9% w roku akademickim 1990/1991 do 53,8%
(2010/2011), a netto – odpowiednio z 9,8% do 40,8% (ryc. 13).
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Ryc. 13. Współczynnik skolaryzacji brutto w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach
1990–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, 1990–2010; GUS, 2004–2010

Obecnie Polska należy do grupy państw UE, w której wskaźnik liczby
studentów przypadających na 10 tysięcy mieszkańców jest jednym z najwyższych – zajmuje bowiem piąte miejsce ze wskaźnikiem 568. Wyższe wskaźniki są tylko na Litwie, w Finlandii, Słowenii i na Łotwie (GUS, 2010).
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3.1.2. Zmiany kierunkowe absolwentów a popyt na rynku pracy
Wpływ na sytuację absolwentów wchodzących na rynek pracy, oprócz zaprezentowanego dynamicznego wzrostu ich liczby, ma również tryb, kierunek i stopień ukończonych studiów. W omawianym okresie zwiększyła się
liczba uczelni wyższych, a na nich poszerzyła się oferta kierunków i specjalności do wyboru, a zatem i struktura kierunkowa absolwentów uległa
wyraźnym zmianom.
W roku akademickim 1990/91 najliczniejszą zbiorowość stanowili absolwenci kierunków technicznych (19,4% ogółu absolwentów szkół wyższych), wyprzedzając absolwentów kierunków pedagogicznych (17,5%),
medycznych (10,1%), kierunków związanych z biznesem i zarządzaniem
(9,8%) oraz kierunków humanistycznych (9,6%). Odsetek osób z dyplomem ukończenia studiów technicznych był jednak stosunkowo niski w porównaniu z rokiem 1980/81, kiedy stanowiły one około 32% ogółu. Od początku lat 90. XX w. rosnącą popularnością cieszyły się kierunki z zakresu
biznesu, finansów, bankowości, zarządzania oraz nauk społecznych i prawa. W następnej dekadzie, od roku akademickiego 2000/2001, w strukturze
absolwentów decydowanie dominowali już ekonomiści (33,7%). Na drugiej
pozycji niezmiennie plasowały się osoby kończące kierunki pedagogiczne
(16,2%), a trzecie miejsce w hierarchii (14,3%) należało do absolwentów
kierunków społecznych. W roku akademickim 2005/06 także można zaobserwować dominację absolwentów kierunków ekonomicznych i administracyjnych (27,1%). Tuż za nimi najliczniejszą, choć nieco mniejszą niż
pięć lat wcześniej, zbiorowość stanowili absolwenci uczelni pedagogicznych
(15,6%). Trzecie miejsce zajęli absolwenci kierunków społecznych (14,7%),
a za nimi uplasowali się absolwenci kierunków humanistycznych (8,4%)
oraz inżynieryjno-technicznych (5,4%). W XXI w. zmiany struktury kierunkowej głównych grup absolwentów były znacznie mniejsze. Utrzymywała się
przewaga (choć z malejącym odsetkiem) absolwentów profilów ekonomicznych i administracyjnych (z 31,5% w 2000 r. do 25,7% w 2010 r.). Drugie
miejsce nadal należało do kierunków pedagogicznych, a trzecie zajmowali
absolwenci kierunków społecznych. Tuż za nimi znaleźli się absolwenci kierunków humanistycznych. W ostatnim dziesięcioleciu największy, bo trzykrotny wzrost zarejestrowano wśród absolwentów kierunków medycznych
(z 2,3% w 2000 r. do 6,9% w 2010 r.) (GUS, 2004–2010).
Obecnie w Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 11,1 absolwentów kierunków przyrodniczych i technicznych (przy średniej dla kra-
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jów UE na poziomie 12,9). Obserwuje się spadek zainteresowania studiami
inżynieryjno-technicznymi.
Różnice w proporcjach absolwentów poszczególnych kierunków wynikają z oddziaływania wielu czynników. Do ważniejszych należy zaliczyć
zmiany popytu na rynku pracy wynikające m.in. z ograniczenia produkcji
przemysłowej, restrukturyzacji przemysłu, pojawienia się nowych typów
przedsiębiorstw korporacyjnych, rozwoju instytucji finansowych, banków,
giełdy. Spadek zainteresowania studiami technicznymi jest także pokłosiem
likwidacji obligatoryjnego egzaminu maturalnego z matematyki (Buchner-Jeziorska, 2011). Duży popyt kandydatów na studia ekonomiczne ma początki w latach 90. XX w., kiedy w Polsce rodziła się gospodarka rynkowa,
która generowała zapotrzebowanie na specjalistów z tych dziedzin i zapewniała im intratne posady. Na zainteresowanie przyszłych studentów szybko
odpowiedział rynek usług edukacyjnych i właśnie uczelni ekonomicznych
dotyczył najwyższy, aż 19-krotny wzrost ich liczby (z 5 w 1990 r. do 95
w 2006/2007 r.) (Mikuła-Bączek, 2009).
Kolejnym poza popytem na studia ekonomiczne, powodem tak spektakularnego zwiększenia liczby szkół wyższych oferujących studia ekonomiczne i humanistyczne była kwestia kosztów. Prowadzenie tych kierunków nie
wymagało tak wysokich nakładów finansowych jak realizowanie studiów
z grupy nauk eksperymentalnych, technicznych, które wiążą się z koniecznością posiadania specjalistycznej aparatury i zaplecza laboratoryjnego.
Powodowało to wyraźnie mniejszą aktywność w zakresie uruchomiania takich kierunków przez uczelnie niepubliczne (Borowiec, 2011). Tymczasem
kierunki ekonomiczne niezmiennie są prowadzone na niemal wszystkich
typach uczelni, w tym we wszechnicach rolniczych, technicznych, a nawet
na uczelniach wychowania fizycznego.
Przejawem działań ministerialnych mających na celu korygowanie zanotowanej dysproporcji pomiędzy absolwentami kierunków humanistycznych
a osobami kończącymi studia techniczne i matematyczno-przyrodnicze było
rozpoczęcie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotowania
tzw. kierunków zamawianych. Nie ma podstaw do oceny, czy kwalifikacje
nabywane przez studentów na kierunkach zamawianych znacznie podnoszą
konkurencyjność w procesie pozyskiwania zatrudnienia, nie opublikowano
bowiem badań sytuacji absolwentów tych kierunków na rynku pracy.
W rozpatrywanym okresie nastąpiły także duże zmiany w systemie organizacji studiów. Od 1991 r. wiele wyższych uczelni zaczęło różnicować jednolity, magisterski system studiów. Działania te zostały zintensyfikowane
w 2005 r., kiedy ustawowo wprowadzono trzystopniowy podział studiów.
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Jak podkreślają Urszula Sztanderska, Barbara Minkiewicz i Marcin Bąba, to
właśnie zmiany charakterystyk (zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych)
osób z wyższym wykształceniem są czynnikiem mającym istotny wpływ na
trudności w pozyskaniu pracy przez absolwentów uczelni wyższych. Zdaniem tych autorek, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzisiejszy absolwent odbył krótszą edukację akademicką niż jego kolega sprzed kilkunastu
lat (często w trybie niestacjonarnym), co łączy się z przede wszystkim ze
skromniejszym wymiarem godzin dydaktycznych. W tych warunkach kapitał edukacyjny absolwenta jest obecnie znacznie mniejszy i stawia go
w trudniejszym położeniu w procesie konkurowania o pracę (Sztanderska
i in., 2005a,b).
Obecnie zbiorowość absolwencką szkół wyższych tworzą osoby posiadające tytuł doktora, magistra, licencjata, inżyniera, absolwenci studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych. Taka heterogeniczność zbiorowości absolwentów, połączona z brakiem ogólnopolskich badań ich rzeczywistej sytuacji na rynku pracy, poważnie utrudnia (a niekiedy wręcz uniemożliwia)
jednoznaczną ocenę, czy, a jeżeli tak, to który tryb i stopień ukończonych
studiów w obrębie danego kierunku ułatwia pozyskanie pracy po zakończeniu edukacji.

3.1.3. Bezrobocie nowo promowanych absolwentów studiów wyższych –
przyczyny, stan, prognozy
Scharakteryzowany w podrozdziale 3.1 dynamiczny wzrost liczby absolwentów szkół wyższych miał miejsce w okresie rosnącego w Polsce bezrobocia. Na początku badanego okresu bezrobocie w Polsce wynosiło 6,5%
i bardzo szybko zaczęło wzrastać, by osiągnąć swoje maksymalne wartości
w latach 2002–2004 (stopa bezrobocia powyżej 20%).
Ten niekorzystny trend nie pozostawał bez wpływu na absolwentów
uczelni wyższych i chociaż wykształcenie akademickie stanowiło niewątpliwy atut na rynku pracy, to można stwierdzić, że sytuacja omawianej zbiorowości osób ulegała powolnemu pogorszeniu, a odsetek osób bezrobotnych
posiadających wyższe wykształcenie wzrósł z 2,6% w 2000 r. do 10,5%
w 2011 r. (ryc. 14). Pod koniec sierpnia 2012 r. różnica między stopą bezrobocia ogółem a stopą bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem
wynosiła zaledwie 1,1 p.p. na korzyść tej drugiej zbiorowości osób.
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Ryc. 14. Stopa bezrobocia w latach 1999–2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, 1999–2010

Na początku XXI w. odsetek bezrobotnych osób z dyplomem szkoły
wyższej wahał się od 1,8% w województwie kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz lubuskim do 3,8% w województwie lubelskim i 3,5%
w województwie świętokrzyskim. W 2012 r. wskaźnik ten już przyjmował
wartości od 7,8% w województwie kujawsko-pomorskim do 15,3% w województwie lubelskim. Można zatem stwierdzić, że w ostatnim dziesięcioleciu
nie nastąpiły duże zmiany w przestrzennym zróżnicowaniu udziału absolwentów szkół wyższych w populacji bezrobotnych, nastąpiło natomiast pogorszenie ich sytuacji w stosunku do absolwentów innych, niższych szczebli
kształcenia.
Niepokojąco nasilają się trudności z płynnym przejściem na rynek pracy
nowo promowanych absolwentów szkół wyższych, przejście to coraz częściej jest obarczone ryzykiem niepowodzenia. W IV kwartale 2010 r. absolwenci studiów wyższych stanowili 36,3% ogółu absolwentów i 16,3%
wszystkich bezrobotnych absolwentów1. W ostatnim dziesięcioleciu odsetek
bezrobotnych absolwentów z wyższym wykształceniem był niższy niż śred1
Należy także pamiętać, że nie wszyscy absolwenci szkół wyższych rejestrują się
w urzędach pracy. Według badań Mieczysława Kabaja i Urszuli Jeruszki (2009) rejestruje się co trzeci bezrobotny absolwent. Nie jest też znana liczba absolwentów szkół
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nia stopa bezrobocia dla absolwentów ogółem, niemniej około 20% z nich
pozostawało bez pracy (ryc. 17).
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Ryc. 15. Udział osób z wyższym wykształceniem w ogóle bezrobotnych w roku 2000
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, 2014a

Równocześnie utrzymanie wskaźnika zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem na prawie niezmiennym poziomie (ok. 76,6%) przez dwadzieścia lat przy tak dynamicznym wzroście liczby absolwentów szkół wyższych
można uznać za sukces w realizacji funkcji zaspokajania potrzeb rynku pracy (ryc. 18). Trzeba jednak pamiętać, że wskaźnik ten nie uwzględnia tego,
czy absolwent pracuje na stanowisku zgodnym z poziomem wykształcenia,
czy poniżej swoich kwalifikacji. W latach 1999–2008 nieco ponad połowa
(54%) absolwentów szkół wyższych znalazła zatrudnienie na stanowiskach
wymagających wyższego wykształcenia (Jeruszka, 2011, s. 2).

wyższych, którzy wybrali emigrację, nie wiadomo również, jaki rodzaj pracy wykonują
oni za granicą.
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Ryc. 16. Udział osób z wyższym wykształceniem w ogóle bezrobotnych w roku 2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, 2014a

Trudności z pozyskaniem pracy przez absolwentów szkół wyższych były
zjawiskiem nowym, pozostającym w sprzeczności z powszechnym przekonaniem społeczeństwa. Posiadanie dyplomu ukończenia wyższej uczelni
przestało być kluczem do zdobycia atrakcyjnej pracy i skuteczną ochroną
przed bezrobociem. Paradoksalnie, pomimo to następował dalszy intensywny wzrost liczby studentów i absolwentów, który bywał nazywany nawet
swoistą próbą ucieczki młodzieży przed zderzeniem się z wyzwaniami rynku
pracy (przynajmniej na okres kształcenia), motywowaną nie tyle nadzieją
na zdobycie konkurencyjnych kompetencji w toku studiów na prestiżowej
uczelni, co spodziewaną ogólną poprawą sytuacji na rynku pracy i wyciszeniem skutków kryzysu gospodarczego. To z kolei, z powodu powszechnej
dostępności szkolnictwa wyższego, przyjmowania bardzo dużej rzeszy kan-
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dydatów na studia niestacjonarne czy na uczelnie niepubliczne, pogorszyło
sytuację wszystkich nowych absolwentów studiów wyższych na rynku pracy
(Diagnoza, 2009). Urynkowienie edukacji wyższej spowodowało, że studia
mogą podejmować nie tylko osoby o dużych zdolnościach intelektualnych,
ale też o walorach przeciętnych i niższych. Systemy zarządzania uczelnią,
głównie w obszarze zapewnienia odpowiedniej jakości, okazały się nieprzygotowane na tak duże zmiany. Skutkiem tego trendu jest duża liczba osób
legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych przy, nierzadko, jednoczesnym braku realnej zgodności poziomu kompetencji specjalistycznych i psychospołecznych ze stopniem wykształcenia zapisanym na
dyplomie. Niezależnie od chęci i deklaracji werbalnych uczelnie w znacznym stopniu dopasowały wymagania dydaktyczne do możliwości percepcji
odbiorców. Proces ten zdewaluował wartość wyższego wykształcenia i nadszarpnął zaufanie pracodawców do kształcenia na tym poziomie (Kryńska,
2011).
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Ryc. 17. Bezrobotni absolwenci w latach 2003–2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, 2003–2012
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Ryc. 18. Wskaźnik zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem w latach 1992–2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Buchner-Jeziorska, 2011

3.1.4. Kluczowe trudności absolwentów szkół wyższych na rynku pracy
Analiza współczesnych uwarunkowań wejścia absolwentów uczelni
wyższych na rynek pracy wskazuje nie tylko na wzrastające trudności w pozyskaniu zatrudnienia zgodnego z poziomem wykształcenia, ale i na niemożność znalezienia jakiejkolwiek pracy.
Podstawową przyczyną tej niepożądanej sytuacji jest duża nierównowaga popytowo-podażowa na rynku pracy. Jest ona spowodowana niedostosowaniem rozmiarów kształcenia i struktury kierunkowej wybieranych
przez młodzież profilów studiowania do realnych potrzeb rynku pracy. Liczba miejsc pracy dla pracowników o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach jest znacznie mniejsza niż podaż potencjalnych pracowników. Istnieje duży popyt na pracowników z wyższym wykształceniem, ale głównie na
inżynierów i menadżerów projektów. Jednym z dowodów na występowanie
nadwyżki, oprócz wzrastającego odsetka bezrobotnych absolwentów szkół
wyższych, jest duże i utrzymujące się zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników w zawodach niewymagających ukończenia studiów (największa
liczba wakujących miejsc pracy, tj. 32,6%, jest skierowana do pracowników z wykształceniem zawodowym). W sytuacji nadwyżki osób z wyższym
wykształceniem i popytu na pracę w poszczególnych kategoriach zawodo-
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wych2 wielu absolwentów staje przed koniecznością podjęcia zatrudnienia
niedopasowanego do poziomu wykształcenia, co niesie ze sobą dalsze nasilenie trudności tranzycji innych przedstawicieli tej populacji absolwenckiej.
Wykazano, że praca poniżej swoich kwalifikacji zmniejsza wydajność pracownika i obniża poziom zaufania pracodawców wobec efektywności pracy
przyszłych pracowników – absolwentów szkół wyższych (Kiersztyn, 2011).
Świadomość wysokiej nadwyżki podaży pracy może zachęcać pracodawców do stawiania absolwentom nierealnych wymagań, proponowania
zaniżonej (względem obowiązków) płacy zasadniczej, stosowania dyskryminacyjnych procedur rekrutacyjnych (Korpysa, 2003).
Heterogeniczność realnej jakości kapitału edukacyjnego absolwentów, wynikająca z malejących wymagań stawianych najpierw kandydatom
w toku rekrutacji na studia wyższe, a potem studentom (co umożliwia zdobycie nominalnie wyższego, ale realnie znacznie odbiegającego od przyjętych standardów wykształcenia) może, jak już wspominano, przyczyniać się
do spadku zaufania pracodawców wobec wartości dyplomu. Dystans pracodawcy do kompetencji absolwenta z wyższym wykształceniem potęguje
fakt znacznego różnicowania zbiorowości absolwenckich, złożonych z osób
posiadających tytuł doktora, magistra, licencjata, inżyniera, po studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, odbytych zarówno w dużych ośrodkach akademickich i na renomowanych uczelniach, jak i w szkołach nowo powstałych, często z ubogim doświadczeniem naukowo-dydaktycznym i utrudnionym kontaktem z najlepszymi specjalistami czy bibliotekami (Orczykowska,
2006). Ponadto w Polsce, w przeciwieństwie do innych krajów, tytuł licencjata nie jest wciąż powszechnie uznawany za dowód pełnowartościowego
wyższego wykształcenia (Teichler, 2011).
Trudnością w pomyślnej tranzycji omawianej populacji może być również mała elastyczność postaw lub oczekiwań zarówno ze strony pracodawców, jak i absolwentów, np. mała gotowość absolwentów do podejmowania
pracy w zawodzie innym niż wyuczony, mała mobilność i brak klarownego
planu rozwoju własnej kariery zawodowej czy zbyt restrykcyjne wymagania pracodawców wobec posiadania znacznego doświadczenia zawodowego przez kandydata – nowo promowanego absolwenta. Za czynnik obniżający szanse na powodzenie w przejściu na rynek pracy uznaje się też
niedobory (u przyszłych absolwentów) pożądanych postaw sprzyjających
skutecznemu poszukiwaniu pracy (Kryńska, 2001; Giermanowska, Racław2
Jednym z dowodów na występowanie tego zjawiska (jak wskazują badania POLPAN prowadzone w latach 1998–2008) jest wzrost odsetka osób z nadwyżką wykształcenia wśród osób pracujących z 7,5% do 19,1% (Kiersztyn, 2011, s. 11).
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-Markowska, 2003; Skórska, 2004, Sztanderska, 2007; Jakubowska, Rosa,
2011, Piróg 2013a).

3.2. Charakterystyka badanej populacji
Poznawczym celem badań absolwentów kierunku geografia było ustalenie
ich sytuacji na rynku pracy i określenie charakteru procesu tranzycji tej
populacji. Realizacja celu odbyła się poprzez dwuetapowe badania diagnostyczne (por. rozdział 1.4.), w wyniku których uzyskano spersonalizowaną
bazę danych. Materiał ten umożliwiał m.in. przeprowadzanie analiz porównawczych planów i aspiracji geografów dotyczących ich najbliższej przyszłości zawodowej, które mieli oni w momencie kończenia studiów, z rzeczywistością.
Do pogłębionych analiz wytypowano 375 absolwentów geografii, w tym
245 kobiet (65,3%) i 130 mężczyzn (34,7%). Badani w dość równomierny sposób reprezentowali wszystkie stopnie studiów stacjonarnych, prześledzono bowiem ścieżki tranzycji 32,5% absolwentów studiów I stopnia
(licencjackich); 32,0% absolwentów studiów II stopnia (uzupełniających
magisterskich) oraz 35,5% absolwentów studiów jednolitych magisterskich3.
Populacja była jednolita wiekowo – tworzyły ją osoby w wieku 22–24
lata (prawie 98%). Co trzeci badany wywodził się ze wsi (37%), a co czwarty (25%) z małych miast (poniżej 50 tys. mieszkańców). Pozostali indagowani pochodzili z miast średniej wielkości i miast dużych (ponad 200 tys.
mieszkańców).
Zdecydowana większość osób uzyskała dyplom w czerwcu 2011 r.
(41,6%) i lipcu 2011 r. (26,1%), co oznacza, iż do momentu wzięcia udziału w badaniu 66,7% z nich dysponowało na rynku pracy pełnymi i udokumentowanymi kwalifikacjami przez okres 6–8 miesięcy. Pozostali respondenci obronili prace dyplomowe głównie we wrześniu (5,1%) i październiku (8,0%). Indagowani ukończyli studia geograficzne z wysokimi notami
(średnio 4,3), w tym najwyższe oceny na dyplomie uzyskali geografowie
z UŚ (4,8) oraz z UW – 4,5. Najniższe, ale wciąż dobre oceny zadeklarowali
absolwenci poznańskiego UAM i Uniwersytetu Wrocławskiego (po 4,0).
Geografowie ci reprezentowali różne specjalności: blisko połowa ukończyła specjalności nauczycielskie – nauczania geografii i innego przedmiotu
Taki typ studiów funkcjonował jeszcze w roku akademickim 2010/2011 m.in. na
AP w Słupsku i UP w Krakowie.
3
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(przyrody, historii, biologii, wiedzy o społeczeństwie) (14,4%), specjalności
związane z ochroną środowiska (14,1%) oraz specjalności z zakresu geografii fizycznej (13,9%)4. W dalszej kolejności uplasowali się absolwenci
specjalności z zakresu gospodarki przestrzennej (13,6%), turystyki (10,4%)
oraz geografii społeczno-ekonomicznej (10,4%). Najmniejszy odsetek geografów ukończył specjalności GIS (5,3%) i geografii regionalnej (3,7%). Co
siódmy badany (14,1%) nie był objęty kursami specjalizacyjnymi (uzyskał
dyplom z zakresu geografii ogólnej).

3.3. Tempo i charakter tranzycji geografów:
oczekiwania a stan rzeczywisty
Pomyślne wejście na rynek pracy i odniesienie sukcesu tranzycyjnego może
być interpretowane na wiele sposobów. W procedurze wyboru elementów
do dokonania analizy przejścia geografów na rynek pracy nawiązano do
aktualnych, rozszerzających rozważania w tym zakresie metodologicznych
zaleceń, w których zakłada się, że diagnozując sytuację podmiotu na rynku
pracy, należy ustalić:
• stopień wykorzystania zakumulowanego w toku studiów kapitału intelektualnego w pracy zawodowej – głównie poprzez ustalenie związku wykonywanej pracy z posiadanym poziomem i kierunkiem wykształcenia
oraz rozpoznanie destynacji zawodowych;
• rodzaj umowy o pracę – jako wskaźnik poziomu stabilności i bezpieczeństwa zatrudnienia;
• poziom płac – dopełnia on obraz uzyskany poprzez analizę umów
w aspekcie instrumentalnym i pozwala szacować prawdopodobieństwo
realnej tranzycji do świata dorosłej niezależności finansowej;
• perspektywy zawodowe – określane nie tylko przez zajmowane stanowisko, ale i przez możliwości awansu;
• stopień satysfakcji, subiektywnego zadowolenia z pracy – może być on
zbieżny z obiektywnymi wskaźnikami, ale może również do nich nie nawiązywać (Müller, Gangl, 2003a,b; Raffe, 2008; Gajderowicz i in., 2012).
Ponadto zasadna w ocenie charakteru procesu tranzycji wydaje się też
konfrontacja aspiracji i planów (finansowych, merytorycznych) wobec przyszłej pracy (wyrażanych w momencie finalizowania studiów) z ich realizaŁącznie potraktowano osoby, które zadeklarowały specjalności z zakresu meteorologii, hydrologii, geologii, geomorfologii.
4
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cją (Jakimiuk, 2012). Nie opublikowano dotychczas wyników naukowych
badań, które empirycznie podejmowałyby ważny w procedurze oceny charakteru przechodzenia nowo promowanych absolwentów na rynek pracy,
jakościowy aspekt tranzycji, jakim jest stopień realizacji planów, oczekiwań
wobec pierwszej pracy po studiach5.
Analizy przechodzenia na rynek pracy, wykonane zgodnie z wymienionymi aspektami jakości procesu tranzycji, ukazano w kolejnych podrozdziałach, uzupełniając rozważania spisem zachowań tych absolwentów, którzy
nie posiadali pracy.
Odnosząc się wyłącznie do ilościowych charakterystyk przejścia absolwentów geografii na rynek pracy w okresie około sześciu miesięcy od zakończenia studiów, można stwierdzić, że proces ten przebiegł z umiarkowanym powodzeniem. Blisko połowa absolwentów wykonywała pracę najemną
(183 osoby; 48,8%), dwie osoby (0,5%) prowadziły własną działalność gospodarczą. Pozostali badani (190 osób; 50,7%) to absolwenci niepracujący i poszukujący zatrudnienia, będący na utrzymaniu innych osób lub uczący się.

3.3.1. Planowane a rzeczywiste miejsca pracy
W świetle standardów kształcenia na kierunku geografia absolwenci studiów I stopnia powinni znaleźć pracę przede wszystkim w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego ochroną i kształtowaniem,
w instytucjach związanych z gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej i w szkolnictwie.
Wobec absolwentów II stopnia kształcenia określono w tej kwestii jedynie, iż są oni przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych i do pracy
w edukacji (por. rozdział 2.2).
Jak wskazują wyniki badań, zdecydowana większość młodzieży w momencie kończenia studiów pragnęła wykonywać pracę bliską charakterystyce zamieszczonej w standardach kształcenia na tym kierunku. Najliczniejsza populacja chciała pracować w sektorze publicznym, przede wszystkim
w usługach niematerialnych oraz ogólnospołecznych: w biurach planowania
przestrzennego jako osoby współodpowiedzialne za opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego (15,2%), w służbach administruPowstałe w ostatnim okresie prace naukowe poświęcone problematyce pierwszej
pracy po studiach koncentrują się wokół deklarowanej gotowości do mobilności w toku
poszukiwań pracy, aspiracji zawodowych i finansowych studentów oraz absolwentów
wybranych uczelni (Poteralski, 2008; Jończy, Rokita-Poskart, 2011; Jakubiak, 2012;
Szwarc, 2012).
5
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jących zasobami środowiska (administracji państwowej i samorządowej
(12,5%), oraz w przedsiębiorstwach/firmach geodezyjnych i kartograficznych (12,0%). W następnej kolejności młodzi wyrażali wolę pracy w charakterze nauczycieli. Co dziesiąty student deklarował chęć pracy polegającej
na ochronie środowiska, a co czternasty wyrażał zamiar otworzenia własnej
działalności gospodarczej. Podobnie liczna zbiorowość była zainteresowana
pracą w obsłudze ruchu turystycznego, zwłaszcza jako specjaliści do spraw
organizacji i obsługi wypoczynku. Niewielu respondentów marzyło o karierze naukowej. W całej populacji odnotowano 5,6% osób, które stwierdziły,
iż są gotowe podjąć każdą pracę (nawet fizyczną), znacznie poniżej swoich
kwalifikacji i poziomu wykształcenia.
Przeprowadzone badania pozwoliły na zarejestrowanie przestrzennego
zróżnicowania aspiracji wobec miejsc przyszłej pracy. W służbach administrujących zasobami środowiska najchętniej pracowaliby studenci geografii
z Polski południowej: z Sosnowca (blisko co czwarty ankietowany wybrał
tę odpowiedź) oraz z krakowskiego UJ (19,0% wskazań). Największy odsetek osób chcących pracować w szkolnictwie odnotowano na UP w Krakowie (23,4%), co z pewnością wiąże się z profilem uczelni; w Instytucie
Geografii student może wybrać nienauczycielską ścieżkę kształcenia. Poza
UP najwyższy odsetek osób chętnych pracować w charakterze nauczyciela
geografii odnotowano na UMK w Toruniu (18,9%).
Po zakończeniu studiów pracę badawczą (badania naukowe) chcieliby wykonywać przede wszystkim respondenci z Wrocławia (13,0%) oraz
Torunia (11,9%). Planowanie przestrzenne cieszyło się największą popularnością wśród studentów z UMK (16,5%) i UJ (16,1%), zaś przewodnictwo i praca w obsłudze ruchu turystycznego były atrakcyjnym miejscem
pracy dla studentów z UJK w Kielcach (15,1%) i z Akademii Pomorskiej
w Słupsku (12,2%). Najwięcej osób, które chciałyby pracować w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, studiowało na UG (13,4%) oraz
na UP w Krakowie (10,8%). O podjęciu pracy w branży geodezyjno-kartograficznej marzyli przede wszystkim studenci z Lublina (20,0%), Poznania
(19,0%) i Warszawy (17,5%). Monitorowanie środowiska było atrakcyjne
dla studentów z Poznania (14,3%) i Gdańska (11,0%). Gotowość podjęcia
dowolnej pracy, nawet poniżej kwalifikacji, zgłosili respondenci z każdego
ośrodka, z wyjątkiem Sosnowca. Najwyższy odsetek tak zdeterminowanej
młodzieży zanotowano w Słupsku (10,7%) i Poznaniu (9,5%). Najwyższą
deklarowaną inicjatywność ujawnili natomiast studenci ze Słupska, z Lublina i Łodzi, chcieli bowiem po zakończeniu studiów założyć własną działalność gospodarczą (odpowiednio: 14,5%, 12,2%, 11,5%) (ryc. 19).
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Ryc. 19. Najbardziej pożądane destynacje zawodowe według uczelni
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Opisane oczekiwania młodzieży zostały zrealizowane w omawianym
zakresie w niewielkim stopniu. Ponad połowa pracujących respondentów
wykonywała pracę zdecydowanie niezwiązaną z kierunkiem studiów, a często też niewymagającą wyższego wykształcenia. Jedynie co szósty geograf
pracował w zawodzie w pełni zgodnym z ukończonym kierunkiem studiów
(tabela 1).
Tabela 1. Związek wykonywanej pracy ze studiami geograficznymi
Czy wykonywana praca jest związana
ze studiami geograficznymi?
zdecydowanie tak

15,9

raczej tak
raczej nie

14,2
13,1

zdecydowanie nie
Ogółem

%

56,8
100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Absolwenci zatrudnieni na stanowiskach niezwiązanych z kierunkiem
studiów, a nierzadko również ze stopniem wykształcenia, pracowali przede
wszystkim w usługach materialnych dla konsumentów (handel, transport,
gastronomia), rzadziej w usługach dla producentów i biznesu (gospodarka
magazynowa, obsługa nieruchomości).
Osoby, które wykonywały zawody skorelowane z ukończonymi studiami, pracowały głównie w edukacji i administracji publicznej, usługach
niematerialnych i ogólnospołecznych. Byli to nauczyciele (16,8%), osoby
zajmujące się organizacją i zarządzaniem środowiskiem w administracji
samorządowej (7,6%), osoby parające się geodezją, kartografią i systemami informacji przestrzennej (6,5%); pracownicy branży turystycznej: biur
podróży, hoteli (3,8%) i placówek naukowych, głównie uniwersyteckich
(3,2%). Jedynie w przypadku pracy w zawodzie nauczyciela posady znalazło nieco więcej osób niż wskazywały na to deklaracje składane w momencie zakończenia studiów. Ten zaskakujący w sytuacji niżu demograficznego i likwidacji wielu szkół w Polsce obraz tranzycji kandydatów do pracy
na stanowisku nauczyciela niestety nie jest do końca prawdziwy6. Wyższy
odsetek badanych (w porównaniu z deklaracjami składanymi w momencie
kończenia studiów) podjął pracę w placówkach naukowych, ale trzeba dodać, że chodzi głównie o osoby pracujące w administracji szkół wyższych
lub na stanowiskach naukowo-technicznych. Nie odnotowano absolwentów
zajmujących się planowaniem przestrzennym czy ochroną środowiska. Respondenci pracujący w administracji byli zatrudnieni głównie w urzędach
gmin, miast; urzędach marszałkowskich, starostwach, urzędach statystycznych, wojewódzkich urzędach pracy. Absolwenci związani z turystyką pracowali w agencjach podróży jako stacjonarni pracownicy biur i piloci wyjazdów zagranicznych oraz jako personel hotelu (praca w recepcji, w administracji). Osoby wykorzystujące swoje kompetencje z zakresu kartografii
i systemów informacji geograficznej przede wszystkim były pracownikami
prywatnych firm świadczących usługi o tym profilu.
Tylko dwie osoby zrealizowały w tak krótkim czasie plan założenia własnej firmy. Były to kobiety, absolwentki studiów magisterskich. Obie panie
stworzyły jednoosobowe firmy. Pierwsza zajęła się internetowym handlem
odzieżą, a druga wykorzystała ukończony w trakcie studiów geograficznych
drugi kierunek studiów – projektowanie terenów zielonych i taką działal6
Dla ukazania pełnej prawdy o obrazie tranzycji studentów geografii do zawodu
nauczyciela trzeba zanalizować typy umów o pracę zawieranych przez tę subpopulację.
Okazuje się, że niemal wszyscy badani otrzymywali pracę na zastępstwo za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich czy dla poratowania zdrowia.
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ność rozpoczęła jako podwykonawca dużej firmy świadczącej usługi zagospodarowania terenów zielonych (tabela 2).
Tabela 2. Pożądane i rzeczywiste destynacje zawodowe absolwentów kierunku geografia (w %)

Destynacje
Służby administrujące zasobami
środowiska
Kariera naukowa
Planowanie przestrzenne
Przewodnictwo turystyczne
Obsługa ruchu turystycznego
Ochrona środowiska
Geodezja, kartografia, GIS
Monitorowanie zmian
w środowisku
Szkolnictwo

Aspiracje
Aspiracje
wszystkich
Aktualne Plany osób
osób zamierzaosób
miejsca nieposiadających szukać
kończących
pracy
jących pracy
pracy
studia
12,7

12,5

7,6

21,6

2,5

4,0

3,2

3,4

11,4

15,2

–

3,4

7,2
2,3
5,7

6,4
1,1
10,9

1,6
2,2

10,6
7,2
10,5

10,1

12,0

6,5

–

6,2

4,8

10,9

11,5

–
–

–

16,7

11,5

Pozostałe usługi

x

x

37,3

x

Handel

x

x

23,8

x

Inne
Własna działalność gospodarcza
Dowolna praca poniżej poziomu
wykształcenia
Ogółem

17,3

8,5

9,5

7,5

4,2

5,6

100

100

–

17,2
1,1

–
100

–
14,6
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

3.3.2. Planowane i zastosowane kryteria wyboru pracodawcy
W momencie finalizowania edukacji wyższej dominującymi planowanymi
kryteriami wyboru pracodawcy były zarówno aspekty instrumentalne, jak
i autoteliczne. Pierwsze miejsce w hierarchii zajęło kryterium instrumentalne reprezentowane przez wysokość wynagrodzenia za wykonywaną pracę.
Następnie uplasowały się wymiary niematerialne, w których dominowały
kwestie związane z możliwością rozwoju zawodowego oraz satysfakcją
z merytorycznego zakresu obowiązków.
W toku poszukiwań pracy kryteria ewaluowały – w rzeczywistości respondenci w różnym stopniu brali pod uwagę deklarowane przez siebie wy-
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magania. Najwyższy poziom realizacji założonych oczekiwań odnotowano
wobec kryterium „chęć podjęcia jakiejkolwiek pracy”. Wśród osób o takim
postanowieniu wystąpiła nieco ponad jedna czwarta ponownych wskazań.
Dlatego kryterium relatywnie rzadko brane pod uwagę przez studentów dominowało w rzeczywistych działaniach absolwentów na rynku pracy.
możliwość szybkiego awansu
renoma miejsca pracy
interesujące zadania do realizacji
dobra atmosfera pracy
perspektywa długofalowego zatrudnienia
stałe godziny pracy
inne
społeczna użyteczność pracy
możliwość rozwoju zawodowego
zgodność zakresu obowiązków z posiadanymi
umiejętnościami
wysokość wynagrodzenia
dogodna lokalizacja miejsca pracy
chęć podjęcia jakiejkolwiek pracy

0

5

10

15

20

25

%

30

Ryc. 20. Ponowne wskazania kryteriów wyboru pracodawcy
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Znacznej części populacji udało się zastosować zakładane kryterium
„dogodnej lokalizacji miejsca pracy” (20,5% ponownych wskazań). Najpowszechniej podkreślane na końcu studiów kryterium wynagrodzenia w rzeczywistości nie determinowało decyzji o podjęciu pracy (14,4% ponownych
wskazań). Podobny poziom realizacji zamierzeń zanotowano wobec aspektu dostosowania pracy do umiejętności respondentów oraz możliwości
rozwoju zawodowego (odpowiednio 10,7% i 10,2% ponownych wskazań).
Najniższy poziom realizacji i rzadkie zastosowanie spośród planowanych na końcu studiów kryteriów dotyczył „możliwości awansu zawodowego” (2,9% ponownych wskazań) – kryterium często deklarowanego w pierwszym etapie badań, a także „renomy miejsca pracy” (3,3%) (por. ryc. 20).
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3.3.3. Spodziewane i realne kryteria rekrutacyjne
W momencie ukończenia studiów badana młodzież zdecydowanie uważała,
iż pracodawca w procesie rekrutacji przede wszystkim zwraca uwagę na
wcześniejsze doświadczenie zawodowe. Kolejno, zdaniem badanych, pracodawcy cenią znajomość języków obcych, cechy osobowości i charakteru
kandydata, czyli tzw. umiejętności miękkie, i rekomendacje innych osób,
które respondenci najczęściej określali mianem „znajomości”. Dopiero na
piątym miejscu w hierarchii uplasował się ukończony kierunek kształcenia,
a z nim posiadanie dyplomu studiów wyższych. Pozostałe aspekty mają,
według ankietowanych, niewielkie znaczenie w procesie rekrutacji. Jedno
z najniższych miejsc w tej hierarchii zajęła ocena na dyplomie.
Podsumowując, geografowie podzielają pogląd, że w rzeczywistym procesie rekrutacji pracodawca kieruje się przede wszystkim cechami osobowości kandydata, kolejno rekomendacjami osób trzecich, następnie wcześniejszym doświadczeniem zawodowym oraz kierunkiem ukończonych
studiów. Najtrafniejsze okazały się przewidywania tych geografów (takie
kryteria zadecydowały o ich rekrutacji do pracy), którzy zwracali uwagę
przede wszystkim: cechy osobowości kandydata (28,5% ponownych wskazań), umiejętności informatyczne (15,2%), kierunek studiów (14,2%) i rekomendacje innych osób (13,9% ponownych wskazań). Żaden z respondentów, uważających notę na dyplomie i prestiż uczelni za ważne nie był
rekrutowany w oparciu o te kryteria (0% ponownych wskazań). Niewiele
osób, które zakładały, że w tym procesie duże znaczenie będzie miało doświadczenie zdobyte za granicą, było obejmowanych tym kryterium oceny
przez pracodawcę (4,5% ponownych wskazań). Podobnie niewielki odsetek
ponownych wskazań, świadczący o zgodności przewidywań studentów co
do kluczowych kryteriów naboru do pracy, odnotowano wobec posiadania
dyplomu uczelni wyższej (9,6%).
Te osoby, które, kończąc studia, twierdziły, że dominującą rolę w procesie rekrutacji spełni doświadczenie zawodowe, tylko częściowo podtrzymały swoje stanowisko. W II etapie badań 13,4% z nich zadeklarowało, że
zastosowano wobec nich właśnie to kryterium – większość stwierdziła, że
ma pracę głównie dzięki cechom osobowości (28,6% wskazań) oraz sieciom
społecznym (13,4% wskazań). Respondenci, przekonani na końcu studiów
o znaczeniu znajomości języków obcych, także w części uznali, że to przesądziło o zdobyciu przez nich pracy (10,3%), ale wobec większości z nich
również zastosowano kryterium cech osobowości i rekomendacji osób trzecich (por. ryc. 21).
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inne
prestiż ukończonej uczelni
ocena na dyplomie
doświadczenie zdobyte za granicą (praca, edukacja)
forma prawna uczelni: publiczna/niepubliczna
posiadanie dyplomu studiów wyższych
znajomość języków obcych
wcześniejsze doświadczenie zawodowe
rekomendacje osób trzecich
kierunek studiów
umiejętności informatyczne
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Ryc. 21. Ponowne wskazania kryteriów rekrutacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

3.3.4. Oczekiwane i otrzymane warunki pracy
W miejscach pierwszej pracy po studiach geografowie zajmowali w zdecydowanej większości stanowiska wykonawcze – personel biurowy, pracownik
szeregowy (59,0%), oraz tzw. inne (19,7%). Blisko jedna piąta respondentów otrzymała stanowiska specjalistów oraz pracowników samodzielnych,
a pojedynczy badani – stanowiska menedżerskie średniego szczebla i kierownicze (zob. tabela 3).
Tabela 3. Stanowisko zajmowane przez absolwentów w pierwszej pracy po studiach
Stanowisko
wykonawcze (personel biurowy, pracownik szeregowy)
specjalista, inny pracownik samodzielny

%
59,0
18,6

menedżer średniego szczebla, kierownik
inne

2,7
19,7

Ogółem

100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Analiza typów umów, w oparciu o które respondenci wykonywali pracę,
pokazuje, że co trzeci geograf był zatrudniony na podstawie umowy-zlece-
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nia. Największa populacja (44,3%) miała kontrakt na czas określony, w tym
znaczna część badanych zastępowała osoby regularnie pracujące. Pojedynczy indagowani zdecydowali się pracować jako wolontariusze (tabela 4).
Tabela 4. Typy umów w pierwszej pracy po studiach
Typ umowy
umowa o pracę na okres próbny

%
12,0

umowa o pracę na zastępstwo
umowa o pracę na czas nieokreślony
umowa-zlecenie
umowa o dzieło
bez umowy
wolontariat
na innej podstawie

7,7
13,7
30,6
3,8
3,3
1,6
2,7

umowa o pracę na czas określony
Ogółem

24,6
100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Zarejestrowany stan umów o pracę koresponduje z sytuacją absolwentów uczelni w innych krajach. Na przykład w Norwegii ustalono, że w latach 1985–1999 ponad połowa absolwentów szkół wyższych podejmowała
tzw. elastyczne formy zatrudnienia (ang. flexible jobs) rozumiane jako praca na niepełny etat czy praca dorywcza. Odsetek ten rósł wraz ze słabnącym
związkiem pracy z ukończonym przez absolwentów kierunkiem studiów
(Try, 2005). Trudny rynek pracy w warunkach kryzysu ekonomicznego tym
intensywniej wydaje się wymagać akceptacji niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy (Kwiatkowski, 2005).
Respondenci, kończąc studia, mieli realistyczne, przemyślane i niewygórowane oczekiwania wobec wynagrodzenia w swojej pierwszej pracy. Średnio chcieli zarabiać 1929 zł7, w tym nieco ponad połowa badanych
liczyła na płacę w kwocie pomiędzy 1501 a 2000 zł. Co czwarty student był
gotów pracować za wynagrodzenie w granicach 1001–1500 zł, zaś co szósty
oczekiwał płacy w przedziale 2501–3000 zł. Dość wysokie i mało realistyczne oczekiwania finansowe zarobków wyższych niż 4000 zł zgłosiło tylko
1,3% badanych. Zarejestrowane oczekiwania były odmienne w populacji
kobiet i mężczyzn. Studentki deklarowały, że chciałyby zarabiać średnio
1875 zł, zaś studenci liczyli na średnie wynagrodzenie rzędu 2101 zł. Ocze7

Jeśli nie zaznaczono inaczej, kwoty wynagrodzeń podawane są netto.
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kiwania płacowe były zróżnicowane przestrzennie. Najwyższych wynagrodzeń oczekiwali studenci z UW (średnio 2145 zł), UG (2128 zł) oraz UJ
(2031 zł). Najskromniejsze wymagania w tym zakresie ujawniła młodzież
kończąca studia geograficzne na UŚ (1675 zł), kolejno na krakowskim UP
(1732 zł) i UAM w Poznaniu (1750 zł). Swoje aspiracje finansowe w największym stopniu spełnili absolwenci geografii z UG, UP i UŚ, w pierwszej
pracy po studiach większość (80,3%) absolwentów mających dochody zarabiała mniej, niż oczekiwała (por. ryc. 22).

Ryc. 22. Oczekiwane i uzyskane wynagrodzenia netto według uczelni
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Geografowie otrzymywali średnio 1516 zł wynagrodzenia, co oznacza,
że były to pobory niższe blisko o jedną czwartą względem aspiracji absolwentów. Co ósmy badany (12,0%) pobierał wynagrodzenie zgodne ze swoimi oczekiwaniami, a 7,7% osób zarabiało więcej, niż się wcześniej spodziewało. Wśród pracujących absolwentów geografii jedna trzecia zadeklarowała
wynagrodzenie w granicach 1001–1500 zł, tj. w przedziale finansowym, który był najczęściej wskazywany przez młodzież na końcu studiów. Blisko jedna czwarta zarabiała w swojej pierwszej pracy po studiach mniej niż 1000 zł,
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a nieliczni otrzymywali wynagrodzenie pomiędzy 2001 a 2500 zł (4,9%). Zaznaczył się niewielki wpływ płci na wysokość płac: kobiety zarabiały nieco
mniej niż mężczyźni (średnio odpowiednio 1478 zł i 1581 zł) (tabela 5).
Tabela 5. Oczekiwane a rzeczywiste wynagrodzenia geografów w pierwszej pracy po studiach
(w %)
Wynagrodzenie (zł)
do 1000
1000–1500
1500–2000
2000–2500
2500–3000
3000–3500
3500–4000
4000 i więcej
Ogółem

Oczekiwane
0,0
23,5
53,1
1,3
18,7
1,6
0,5
1,3
100

Osiągane
24,6
30,1
21,3
4,9
1,6
1,6
0,5
2,2
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

3.3.5. Poziom satysfakcji
Ponad połowa pracujących geografów stwierdziła, że wykonywana obecnie
praca zdecydowanie lub raczej nie spełnia ich oczekiwań (łącznie 53,0%).
Co trzeci badany (34,4%) uznał, że jest raczej zadowolony, a co ósmy absolwent (12,6%) był w pełni zawodowo usatysfakcjonowany (tabela 6). Indagowani głównie pracowali w branży, o której nie marzyli ani nie wiązali
z nią planów w momencie kończenia studiów (82,6%).
Tabela 6. Poziom satysfakcji geografów z wykonywanej pracy zawodowej
Czy praca spełnia oczekiwania zawodowe:

%

zdecydowanie tak

12,6

raczej tak

34,4

raczej nie

29,5

zdecydowanie nie

23,5

Ogółem

100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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100,0

2,5

6,4

90,0
80,0

39,8
46,7

70,0
60,0

%

5,4
50,0

5,7
4,0

40,0

7,5

30,0
46,5

20,0

35,5

10,0
0,0
w chwili kończenia studiów

pół roku po studiach

nie studiował(a)bym w ogóle
wybrał(a)bym inny kierunek
wybrał(a)bym ponownie geografię, ale na innej uczelni
wybrał(a)bym ponownie geografię na macierzystej uczelni, ale wybrał(a)bym inną specjalność
wybrał(a)bym ponownie geografię na macierzystej uczelni z tą samą specjalnością

Ryc. 23. Zmiany satysfakcji ze studiów geograficznych
Źródło: Piróg, 2012b

Odnotowano niewielki wpływ stopnia satysfakcji zawodowej na poziom zadowolenia z własnego wyboru studiowania na kierunku geografia.
W momencie kończenia studiów poziom zadowolenia z wyboru zarówno
kierunku, jak i specjalności czy uczelni był umiarkowany. Wówczas ponad
połowa ogółu badanych zadeklarowała, że jeszcze raz podjęłaby studia geograficzne, w tym większość wybrałaby ponownie ten sam kierunek i specjalność na tej samej uczelni (46,5%); 5,7% ankietowanych zmieniłoby jedynie
specjalność, a 5,4% – wyłącznie uczelnię. Aż 39,8% indagowanych zdecydowałoby się na studia na innym kierunku, w tym głównie na kierunkach
pokrewnych, ale w ocenie badanych bardziej perspektywicznych (geologia,
geodezja, planowanie przestrzenne, inżynieria środowiska itp.). Pojedynczy
studenci (2,5%) deklarowali, że w ogóle nie wybraliby się na studia wyższe.
Poziom zadowolenia absolwentów z odbytych studiów, badany po sześciu miesiącach od zakończenia edukacji, nieznacznie obniżył się średnio
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o 5,5 p.p. Tym razem nieco mniej niż połowa respondentów odpowiedziało, że jeszcze raz podjęłoby studia geograficzne. Nieco ponad jedna trzecia
(35,5%) z nich wybrałaby ponownie ten sam kierunek i specjalność na tej
samej uczelni; 7,5% geografów zmieniłoby specjalność, a 4,0% – wyłącznie
uczelnię. Niemal połowa indagowanych (46,7%) zdecydowałoby się na studia na innym kierunku i 6,4% osób zadeklarowało, że w ogóle nie podjęłoby
studiów wyższych (ryc. 23).

3.4. Ocena jakości tranzycji badanej populacji
Rozważając proces przejścia absolwentów geografii na rynek pracy, należy
stwierdzić, że zakończył się on sukcesem dla nieco ponad połowy badanej
populacji. Dostępne wyniki badań umożliwiają porównanie tego wskaźnika
jedynie do absolwentów wybranych uczelni – nie kierunków studiów. Analiza statusu absolwentów na rynku pracy pokazuje, że zatrudnienie geografów na poziomie 50,3% plasuje tę populację na jednym z niższych miejsc
w hierarchii8.
Analizy jakościowych cech pracy pozyskanej przez geografów ujawniają, że pod wieloma względami była ona dla nich mało zadowalająca.
Po pierwsze, odnotowuje się bardzo niski stopień prawdopodobieństwa
wykorzystania kapitału kompetencji (zwłaszcza kierunkowych) nabytych
w toku studiów w wykonywanej obecnie pracy oraz niewielką korelację destynacji zawodowych z formalnymi kwalifikacjami i z planami oraz aspiracjami zawodowymi, które przyświecały młodzieży w momencie ukończenia
studiów. W swojej pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu jedynie co szósty geograf wykonywał zadania ściśle korelujące z poziomem i kierunkiem
jego wykształcenia. Podobnie skromna subpopulacja zrealizowała marzenie
podjęcia pracy w konkretnych zawodach. Przeważali absolwenci zatrudnieni w usługach materialnych dla konsumentów i na stanowiskach, które na
ogół nie wymagają legitymowania się wyższym wykształceniem. Jest to bardzo niski wskaźnik, zarówno w porównaniu do badań ogółu absolwentów
uczelni wyższych z lat 1999–2008, kiedy około połowa (54,0%) z nich znalazła zatrudnienie na stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia

8
W tym czasie odsetek pracujących absolwentów wybranych uczelni wynosił: 88%
– absolwenci PK; 78,8% – absolwenci UŚ; 76,4% – absolwenci AGH; 70% – absolwenci
UJ; 47% – absolwenci UP w Krakowie, 44,8% – absolwenci UR (Żyra, 2007b; Ćwiąkalska i in., 2011; Raport, 2012; Mazak, 2012).
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(Jeruszka, 2011, s. 2), jak i w zderzeniu z odsetkiem absolwentów innych
uczelni, pracujących zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów9.
Po drugie, analiza kryteriów wyboru pracodawcy, które zostały zastosowane przez pracujących absolwentów, jak się wydaje, dowodzi, że przeważająca zbiorowość respondentów nie miała w rzeczywistości realnej możliwości selekcji pracodawców i daną pracę podjęła w sytuacji tzw. pozornej
alternatywy. Wąskie lub żadne pole manewru absolwenta w zakresie wyboru pracodawcy skutkowało znikomymi możliwościami selekcji ofert, miejsc
i stanowisk pracy przez osoby szukające zatrudnienia. Jest to informacja
potwierdzająca, że obecnie rynek pracy jest tzw. rynkiem pracodawcy, który
w warunkach nadwyżki podaży osób z wyższym wykształceniem może stawiać absolwentowi nierealne wymagania lub oferować mu niesatysfakcjonujące warunki zatrudnienia (Korpysa, 2003).
Po trzecie, umowy, w oparciu o które pracowali geografowie w swojej
pierwszej pracy po studiach, nie odbiegają znacznie od dominujących obecnie na niełatwym rynku pracy i potwierdzają prawidłowości wzrostu odsetka mało korzystnych, niestandardowych form pracy i kontraktów wraz ze
słabnącym związkiem pracy z ukończonym przez absolwentów kierunkiem
studiów (Kryńska i in., 2001; Try, 2005; Kwiatkowski, 2005).
Po czwarte, perspektywy rozwoju w obecnym miejscu pracy były ograniczone. Wielu respondentów stwierdziło, że ta praca jest tylko rozwiązaniem czasowym, tzw. awaryjnym. Trudno prognozować, czy rzeczywiście
geografowie poszukają bardziej rozwojowego zatrudnienia, czy pozostaną
w pracy, która przynosiła im niską satysfakcję, ale będą się w nią angażować, motywowani nadzieją na awans, czy też, słabo zachęceni do wysiłku
przez nieatrakcyjne zadania i wynagrodzenia, będą ją traktować jako swoistą poczekalnię na zmiany na rynku pracy, a długość tego okresu oczekiwania będzie warunkowana głównie czynnikami zewnętrznymi.
Po piąte, poziom płac rodzi obawy o możliwość realnej tranzycji tej
populacji do świata dorosłości, która związana jest bezpośrednio z niezależnością finansową. Średnia zarobków netto jest wyższa od wynagrodzenia
minimalnego10, ale znacznie niższa od średniej krajowej11.

9

Na wszystkich wskazanych uczelniach odsetek ten był wyższy niż 40%.

W okresie, kiedy prowadzono badania, tj. w r. 2012, płaca minimalna wynosiła
1500 zł brutto (Rozporządzenie RM, 2011).
10

W okresie, kiedy prowadzono badania, tj. w pierwszym kwartale 2012 r., przeciętne wynagrodzenie netto wynosiło około 2600 zł (GUS, 2012).
11
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Przedstawione cechy i warunki wykonywanej pracy w odniesieniu do
planów i aspiracji absolwentów skutkują niskim poziomem satysfakcji zawodowej badanej subpopulacji.

3.5. Ewolucja strategii działań osób niezatrudnionych
Większość geografów, którzy nie byli zatrudnieni po około sześciu miesiącach od dnia ukończenia studiów, nadal poszukiwała pracy (65,3%). Pozostali niepracujący absolwenci w sytuacji utraty (23,7% pracowało, ale straciło pracę; zwolniło się) lub nieznalezienia i niepodjęcia zatrudnienia po
obronie pracy dyplomowej skoncentrowali się na poszerzaniu swoich kompetencji poprzez kształcenie (kolejny stopień studiów, inny kierunek studiów, kursy kwalifikacyjne itp.) i pozostawali na utrzymaniu innych osób.
Okres całkowitych lub częściowych niepowodzeń na rynku pracy skutkował różnym zaangażowaniem w dalsze starania o pozyskanie zatrudnienia
oraz przyczynił się do wyraźnej ewolucji aspiracji, planów i strategii działań sprzyjających realizacji celu znalezienia pracy. Jedna czwarta badanych
deklarowała, że poszukuje pracy bardzo intensywnie, tj. niemal codziennie
szuka ofert i odpowiada na ogłoszenia o pracę. Ponad połowa geografów
określiła swoje starania jako intensywne (szukam ofert, odpowiadam na
ogłoszenia 2–3 razy w tygodniu) lub jako częste (szukam ofert, odpowiadam na ogłoszenia raz na tydzień). Pozostali przyznali, że ich poszukiwania
są sporadyczne (szukam ofert, odpowiadam na ogłoszenia raz w miesiącu,
kilka razy od momentu rozpoczęcia poszukiwań)(tabela 7).
Jedną z miar efektywności takich działań jest zakwalifikowanie się do
inicjalnego etapu rekrutacyjnego, czyli uzyskanie zaproszenia na rozmowę
z potencjalnym pracodawcą lub osobą zajmującą się w danym miejscu pracy
naborem nowych pracowników. Kierując się tą miarą, można stwierdzić,
że skuteczność starań o pracę była niewysoka. Niewielka populacja (3,2%)
zadeklarowała otrzymanie zaproszenia i odbycie więcej niż dziesięciu rozmów o pracę, a kolejnych 21,8% badanych uczestniczyło w 4–9 rozmowach.
Nieco ponad połowa absolwentów (52,2%) odbyła od jednej do trzech rozmów, w tym znaczna grupa uczestniczyła tylko w jednej rozmowie. Co piąty
geograf, mimo różnej intensywności swoich starań, nie został dotychczas
zaproszony do udziału w tym etapie rekrutacji (tabela 8).
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Tabela 7. Intensywność starań o pracę wśród niepracujących geografów
Poszukiwanie pracy
bardzo intensywne
(szukam ofert, odpowiadam na ogłoszenia niemal
codziennie)
Intensywne
(szukam ofert, odpowiadam na ogłoszenia 2–3 razy
w tygodniu)
częste
(szukam ofert, odpowiadam na ogłoszenia raz na tydzień)
niezbyt intensywne
(szukam ofert, odpowiadam na ogłoszenia raz w miesiącu)
sporadyczne
(szukam ofert, odpowiadam na ogłoszenia kilka razy od
momentu rozpoczęcia poszukiwań)
Ogółem

%
25,0

29,0
29,8
7,3
8,9
100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Tabela 8. Liczba rozmów o pracę odbyta przez niepracujących geografów
Liczba rozmów
tak, ponad 10
tak, pomiędzy 4 a 9
tak, 2 lub 3
odbyła się tylko1 rozmowa
nie
Ogółem

%
3,2
21,8
32,3
20,2
22,6
100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Zmienił się dalszy profil poszukiwań pracy. Nadal nieco ponad połowa
geografów (52,4%) dążyła do pozyskania zatrudnienia zgodnego z kierunkowym wykształceniem, ale pozostali zadeklarowali chęć podjęcia pracy odległej od ich profilu studiów, a także poziomu wykształcenia. Oznacza to,
że gotowość podjęcia dowolnej pracy wzrosła niemal trzykrotnie względem
deklaracji składanych w momencie ukończenia studiów.
Wzrosła liczba osób kontynuujących poszukiwanie zatrudnienia w administracji i turystyce. Byli to głównie absolwenci, którzy podjęli dodatkowe
studia lub kontynuowali studia magisterskie z nowymi specjalnościami i na
tej podstawie zakładali, że wykształcą kompetencje umożliwiające znalezienie zatrudnienia w tej sferze usług. Na mało zmienionym poziomie pozostawała wola pracy w edukacji, ochronie środowiska i badaniach naukowych.
Po 6 miesiącach od ukończenia edukacji żadna osoba pozostająca bez pra-
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cy nie odpowiedziała, że zamierza założyć własną działalność gospodarczą
(por. tabela 2).
W momencie przeprowadzania II etapu badania około jedna trzecia respondentów (30,5%) była zarejestrowana w Urzędach Pracy. Za kluczowy
powód tego działania podawano chęć korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego (51,7%). Istotną przyczyną rejestracji w urzędzie pracy dla ponad jednej trzeciej geografów (36,2%) była możliwość odbycia stażu zawodowego,
który (ich zdaniem) daje znacznie większe szanse na pozyskanie zatrudnienia po jego wygaśnięciu lub przynajmniej na zdobycie doświadczenia zawodowego niż prawdopodobieństwo znalezienia pracy za pośrednictwem
tej instytucji. Nadzieja na pomoc urzędu w znalezieniu pracy towarzyszyła
tylko nielicznym osobom (3,4%). Zamiar wykorzystania stażu do poszerzenia swoich kompetencji jest, jak się wydaje, związany z przekonaniem
ponad połowy respondentów (52,4%), iż główną przyczyną, dla której nie
znaleźli pracy, był brak wystarczającego doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców. Innym zasadniczym powodem dotychczasowych niepowodzeń był, według co czwartego indagowanego – brak oferty
pracy zgodnej z jego wykształceniem.
Ewaluowały także metody poszukiwań zatrudnienia. Badane osoby,
wchodząc na rynek pracy, zamierzały przede wszystkim dążyć do bezpośrednich spotkań z pracodawcą (31,1%), odpowiadać na ogłoszenia w Internecie (27,6%) i skorzystać, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu, ze
swoich kontaktów zawodowych oraz koleżeńskich (9,7%), ogłoszeń prasowych (9,0%), pomocy biur pośrednictwa pracy (8,0%) i pomocy rodziny
(6,1%). Pozostałe sposoby poszukiwań miały dla nich wówczas marginalne
znaczenie. Po sześciu miesiącach ci sami respondenci wyraźnie koncentrowali się na wykorzystaniu elektronicznych zasobów sieci (33,7%; wzrost
o 6,1 p.p.). Na drugim miejscu znalazły się kontakty rodzinne (16,9%; wzrost
o 10,8 p.p.), a tuż za nimi – ogłoszenia w prasie (15,7%; wzrost o 6,7 p.p.).
Metoda bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, zajmująca teraz miejsce
czwarte (13,8% wskazań), odnotowała największy spadek (aż o 17,3 p.p.).
Piątą pozycję utrzymała metoda skorzystania z pomocy biur pośrednictwa
pracy.
Niepowodzenie tranzycyjne przyniosło częściowy zwrot absolwentów ku
metodom zinstytucjonalizowanym i spowodowało wzrost zainteresowania
skorzystaniem z pomocy uczelnianych biur karier (4,8%; wzrost o 3,1 p.p.).
Pozostałe metody, w tym, co ciekawe, wykorzystywanie metod sieci zawodowych/koleżeńskich (tylko 2,5% wskazań; spadek aż o 7,2 p.p.), cieszyły się
niewielką popularnością (Piróg, 2013b) (ryc. 24).
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Ryc. 24. Ewolucja metod szukania zatrudnienia wśród niepracujących absolwentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Wzrosła elastyczność oczekiwań finansowych geografów. Blisko jedna
trzecia (29,5%) badanych zgodziłaby się na pracę w granicach 1000–1500 zł
(w tym głównie w przedziale 1200–1300 zł). Najwięcej osób (42,1%) przyjęłoby pracę wynagradzaną w przedziale 1500–2000 zł. Pozostali nadal szukali pracy z wyższą płacą (tab. 9).
Tabela 9. Oczekiwania płacowe niepracujących geografów
Netto zł

29,5
42,1

2000–2500
2500–3000
Ogółem

20,0
8,4
100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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%

1000–1500
1500–2000

Absolwenci w zdecydowanej większości (86,8%) zadeklarowali gotowość do mobilności przestrzennej, jeśli byłby to warunek pozyskania pracy,
przy czym gotowość ta była uwarunkowana różnymi kryteriami. Najsilniejszymi argumentami przemawiającymi za zgodą na przeprowadzkę byłyby
wysokość wynagrodzenia, wielkość ośrodka lub atrakcyjne pozafinansowe
warunki zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego. Większość badanych wyraziła także gotowość do wyjazdu za granicę, najchętniej na kilka
miesięcy.

4. Podmiotowe czynniki pomyślności tranzycji
absolwentów studiów wyższych
Co ostatecznie determinuje pozycję jednostki na rynku pracy?
(Anna Buchner-Jeziorska, 2011, s. 19)

4.1. Kapitał edukacyjny
Zgodnie z teoriami rynku pracy, pomyślność procesu przechodzenia absolwentów szkół wyższych z etapu edukacji do zatrudnienia warunkowana jest
przez szereg faktorów ekonomicznych, psychologicznych, socjologicznych
i edukacyjnych (por. rozdział 2.1; 2.3). Ważną rolę w tym procesie odgrywają także czynniki osobowe, wyrażające się predyspozycjami interpersonalnymi, kulturą osobistą, kulturą pracy, oraz zewnętrzne, obejmujące stan
gospodarki kraju, procedury rekrutacyjne i dynamikę specyfiki rynku pracy
(Czarkowska, 1974; Lipka, 1991; McQuaid, Lindsay, 2005). Najczęściej
jednak w empirycznych studiach tranzycji badaniom poddaje się te zmienne, których charakterystyki są zależne od podmiotu. Są to: jakość kapitału
edukacyjnego, poziom opanowanych kompetencji, metody i zaangażowanie
w poszukiwanie pracy oraz ambicje i aspiracje absolwentów, rozumiane
jako bodziec do podjęcia przez podmiot określonych działań na rynku pracy
(Teichler, 1999, 2000; Try, 2005; Lindberg, 2008; Raffe 2008; Gajderowicz
i in., 2012).
W teoretycznych rozważaniach nad mechanizmami przechodzenia na
rynek pracy kapitał edukacyjny był uznawany za najważniejszy lub jeden
z głównych czynników zapewniających absolwentowi uprzywilejowaną pozycję na tym rynku. Stwierdzono, że kumulatywny kapitał edukacyjny jest
tym bogatszy, im wyższy etap kształcenia ukończyła dana osoba, a zasób
tego kapitału szczególnie mocno może wpływać na pomyślność tranzycji w odniesieniu do nowo promowanych absolwentów uczelni wyższych
(Brzinsky-Fay, 2011). Dowiedziono też empirycznie, że już po czterech
latach od uzyskania dyplomu nie ujawniał się statystycznie istotny wpływ
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umiejętności nabytych na studiach na pozyskanie pracy lub podjęcie samozatrudnienia (Greene, Saridakis, 2008).
Kapitał edukacyjny tworzą: stopień studiów, kierunek lub specjalność,
marka uczelni, nota na dyplomie, dodatkowe kwalifikacje nabyte w toku
studiów oraz mobilność edukacyjna pojmowana jako odbywanie części studiów za granicą (Teichler, 2009; Klein, 2010; Núñez, Livanos, 2010; Brzinsky-Fay, 2011).
Dotychczas dokonano wielu prób empirycznej eksploracji roli składowych kapitału edukacyjnego w kreowaniu pozycji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy. Najszerzej został zbadany wpływ stopnia ukończonych studiów na status na rynku pracy. Rozpoznano prawidłowość zwiększania się odsetka osób, które zostały zatrudnione wraz ze wzrostem stopnia ukończonych przez nich studiów. Ustalono także np., że w Czechach
im dłuższy okres upływał od zakończenia studiów, tym trudniej (o jedną
trzecią) było pozyskać pracę absolwentom studiów licencjackich niż magistrom (Koucky, 2010). Zależność między stopniem studiów a statusem
na rynku pracy występuje z różnym nasileniem w poszczególnych krajach
europejskich (Teichler, 2009; Allen, Coenen, 2011; Cammelli i in., 2011;
Grotkowska, 2011; Guggenberger i in., 2011; Kiss, Veroszta, 2011; Little,
2011; Ryška, Zelenka, 2011, Schomburg, 2011; Støren i in., 2011). Na
przykład w Austrii około 31% licencjatów i 66% magistrów znalazło pracę w czasie sześciu miesięcy od uzyskania dyplomu (Guggenberger i in.,
2011). Na Węgrzech w podobnej sytuacji znalazło się 44,7% absolwentów
pierwszego stopnia i 69,9% absolwentów studiów magisterskich (Kiss,
Veroszta, 2011). Prawidłowość ta, jak się okazało, dotyczyła także absolwentów geografii, gdyż spośród nich pracę znalazło ponad dwie trzecie osób,
które ukończyły studia jednolite magisterskie, ponad połowa absolwentów
studiów uzupełniających magisterskich i niewiele ponad jedna czwarta
licencjatów (ryc. 25).
Niższa skuteczność procesu poszukiwania pracy przez absolwentów
studiów pierwszego stopnia jest głównie wynikiem ograniczonego zaufania
pracodawców do tytułu licencjata i postrzegania go jako niegwarantującego
odpowiedniej jakości kompetencji (Teichler, 2011). Są jednak także takie
kraje (np. Francja), w których omawiany czynnik wydaje się nie mieć dużego wpływu na tempo tranzycji. W tym kraju zbiorowość 83,4% licencjatów
i 91,3% magistrów otrzymała pracę w czasie nie dłuższym niż pół roku po
obronie pracy dyplomowej (Giret i in., 2011).
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Ryc. 25. Stopień studiów a status geografów na rynku pracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Stopień studiów (obok innych determinant) pozytywnie oddziałuje
również na tempo pozyskania pierwszej pracy (Salas-Velasco, 2007). W Austrii i Francji licencjaci poszukiwali pracy średnio o miesiąc dłużej niż magistrzy (Guggenberger i in. 2011, s. 57; Giret i in., s. 78). W Norwegii różnice
te są jeszcze mniejsze i wynoszą zaledwie 0,4 miesiąca (2,7 miesiąca dla absolwentów I stopnia, a 2, 3 – dla absolwentów z tytułem magistra) (Støren
2011, s. 165). W Polsce nie zaobserwowano znaczącego wpływu stopnia
studiów na długość okresu poszukiwania pracy przez geografów (różnica
wynosi mniej niż 0,5 miesiąca na korzyść magistrów).
Magistrzy znacznie częściej niż osoby z dyplomem licencjata pracowali na stanowiskach związanych z ukończonym kierunkiem kształcenia. Na
przykład w Norwegii 62,1% pracujących absolwentów studiów licencjackich jest zatrudnionych na tzw. innych stanowiskach, zaś ponad dwie trzecie (75,3%) absolwentów studiów magisterskich pracuje na stanowiskach
specjalistów (Støren i in., 2010, s. 166). Geografowie z dyplomem licencjata
w zdecydowanej większości (71,4%) wykonywali prace niezwiązane z kierunkiem geografia, a często także niewymagające wyższego wykształcenia.
Wśród magistrów odsetek ten był niższy i mieścił się w przedziale 55–60%
(uzyskał wartość 55,3% dla SUM i 58,3% dla 5-letnich studiów magisterskich). Podobne tendencje uwidaczniają się w liczbie osób pracujących na
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stanowiskach ściśle powiązanych ze studiami geograficznymi, na których
zostało zatrudnionych 20% magistrów studiów jednolitych, 16,3% magistrów studiów drugiego stopnia i tylko 7,1% licencjatów (por. ryc. 26).
100%
90%
80%

7,1
10,7
10,7

16,3

20,0

17,4

11,7

70%
60%
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10%
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Ryc. 26. Stopień studiów a związek wykonywanej pracy z kierunkiem geografia
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Dowiedziono wpływu stopnia studiów na wynagrodzenie. W krajach
Europy Zachodniej ujawniał się on w wyższych średnio o 10–15% zarobkach osób z dyplomem magistra w porównaniu do absolwentów studiów
licencjackich (Teichler, 2011). W Polsce wśród badanych geografów wpływ
ten był jeszcze wyraźniejszy. Magistrzy w pierwszej pracy po studiach zarabiali średnio o 25% więcej niż licencjaci, w tym 36,1% osób zarabiało
1001–1500 zł, a 26,7% – 1501–2000 zł. Najniższą pensję (do 1000 zł) pobierało tylko 15% pracujących geografów z tytułem magistra. Wśród pracujących geografów licencjatów blisko połowa (46,3%) zarabiała mniej niż
1000 zł miesięcznie, a jedna trzecia (32,1%) deklarowała zarobki w przedziale 1001–1500 zł (por. ryc. 27).
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Ryc. 27. Stopień studiów a wynagrodzenia (netto) geografów w pierwszej pracy po studiach
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Ustalono, że stopień studiów determinował również poziom satysfakcji
zawodowej, który rósł u osób z dłuższym życiorysem edukacyjnym (Mora
i in., 2007; Salas-Velasco, 2007). U geografów obserwuje się podobną prawidłowość, przy czym poziom zadowolenia z pracy niewiele różni się u studentów z tytułem licencjata bądź tytułem magistra. Z kolei licencjaci znacznie częściej (o 15,7 p.p. względem absolwentów II stopnia) deklarowali zdecydowane niezadowolenie z pracy (por. ryc. 28).
Wyższy poziom wykształcenia intensywniej determinował budowanie postaw przedsiębiorczych, które przyczyniały się, przynajmniej tuż po
ukończeniu studiów, do wyrażania woli założenia własnej działalności gospodarczej, a więc samodzielnego stworzenia sobie miejsca pracy (Greene,
Saridakis, 2008). Część osób kończących studia geograficzne, deklarująca
jako priorytet zamiar intensywnego poszukiwania pracy, wyrażała wolę
założenia własnej działalności gospodarczej (7,5%), jednak w półrocznym
okresie plan ten zrealizowały tylko dwie absolwentki.
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Ryc. 28. Stopień studiów a poziom satysfakcji zawodowej pracujących geografów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

W świetle innych badań stopień studiów jako ważny komponent kapitału edukacyjnego różnicuje, co prawda, szanse na pozyskanie pracy, ale
jeszcze mocniej na pomyślność tranzycyjną oddziałuje obecnie składowa
kapitału, jaką jest kierunek ukończonych studiów. Ma on większą niż stopień moc sygnalizującą pracodawcy prawdopodobny wysoki poziom produktywności potencjalnego pracownika (Klein, 2010; Barros i in., 2011).
Kierunek ukończonych studiów wyższych może oddziaływać pozytywnie
lub negatywnie na znalezienie pierwszej pracy. Dowiedziono na przykład,
że większe trudności w tym zakresie mieli absolwenci studiów prawniczych,
humanistycznych czy rolniczych, a szybciej znajdowali zatrudnienie inżynierowie oraz osoby kończące kierunki z zakresu marketingu (Canals, Diebolt,
2002; Reimer, Steinmetz, 2009; Kong, Jiang, 2011). Ukończenie kierunku
medycznego, informatycznego, architektury czy biznesu redukowało również prawdopodobieństwo bezrobocia w pierwszym okresie po ukończeniu
studiów (Salas-Velasco, 2007). Absolwenci studiów humanistycznych także zarabiali mniej niż ich rówieśnicy z dyplomem inżyniera czy informatyka
(Bobbitt-Zeher, 2007). W Polsce wśród absolwentów PK, SGH, UJ, UŚ i UP
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także zauważono znaczne zróżnicowanie odsetka pracujących absolwentów w zależności od ukończonego przez nich kierunku studiów (Bielecki,
2008; Ćwiąkalska i in., 2011; Raport 2012, 2013; Mazak, 2012). W badanej
populacji absolwentów kierunku geografia rozpatrywano odsetek osób pracujących według ich specjalności i stwierdzono wśród kończących największy udział osób, które znalazły pracę, specjalności nauczycielskie (75,9%)
oraz związane z geoinformacją (75%). Najmniejsze powodzenie w tym zakresie odnotowano wśród osób, które ukończyły geografię ogólną (9,4%)
(tabela 10).
Tabela 10. Specjalność a status geografów na rynku pracy (w %)
Specjalność
Nauczyciel (geografii oraz
przyrody, historii, biologii)
Ochrona środowiska
GIS (geoinformacja)
Turystyka
Planowanie, gospodarka
przestrzenna, urbanistyka
Geografia fizyczna
Społeczno-ekonomiczna;
z podstawami
przedsiębiorczości
Geografia regionalna
Bez specjalności
(geografia ogólna)
Ogółem

Udział

Niepracujący

Pracujący

niepracujących

14,4

6,8

22,2

24,1

75,9

14,1
5,3
10,4

15,3
2,6
11,6

13,0
8,1
9,2

54,7
25,0
56,4

45,3
75,0
43,6

13,6

14,7

12,4

54,9

45,1

13,9

13,2

14,6

48,1

51,9

10,4

7,9

13,0

38,5

61,5

3,7

2,6

4,9

35,7

64,3

14,1

25,3

2,7

90,6

9,4

100,0

100,0

100,0

50,7

49,3

Ogółem

pracujących

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Ustalono wpływ not na dyplomie na wybrane aspekty tranzycji. Wyższe oceny sprzyjały pozyskaniu pracy po zakończeniu kształcenia (Biggeri
i in., 2001), a w przypadku absolwentów studiów technicznych również
wykonywaniu pracy ściślej związanej z ukończonymi studiami (Kostoglou
i in., 2011). Rozpoznano także negatywną zależność między oceną końcową a tempem pozyskania pracy (np. wśród absolwentów pielęgniarstwa),
która była konsekwencją wyższych oczekiwań takich osób wobec rynku
pracy (Sciulli, Signorelli, 2011). Biorąc pod uwagę kryterium oceny końcowej, okazuje się, że najwyższy odsetek zatrudnionych geografów zanotowano wśród absolwentów z oceną bardzo dobrą (61,7%), kolejno z notami
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plus dobrymi, dobrymi i plus dostatecznymi (około 44%). Tylko co czwarty
absolwent z oceną dostateczną pracował w chwili przeprowadzania badania.
Wyniki te wskazują, że nota na dyplomie (mimo sceptycznych opinii studentów) wydaje się miarodajnym odzwierciedleniem kapitału intelektualnego absolwentów, który zwiększa prawdopodobieństwo pomyślnej tranzycji (ryc. 29).
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Ryc. 29. Ocena na dyplomie a status geografów na rynku pracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Wyraźnie podkreślono znaczenie edukacji formalnej (szkolnej/akademickiej), uzupełnianej podejmowaniem doskonalenia, dokształcania w przechodzeniu absolwentów na rynek pracy. Ten komponent kapitału nie tylko sprzyjał znalezieniu zatrudnienia, ale pozytywnie wpływał na poziom
satysfakcji zawodowej i wysokość zarobków (Kostoglou i in., 2011). Badania wpływu kapitału edukacyjnego budowanego za granicą (studia zagraniczne, wymiany typu Erasmus) przynajmniej w odniesieniu do absolwentów w Norwegii nie wykazały, aby ułatwiał on wejście na rynek pracy.
Stwierdzono jednak, że osoby, które pozyskały zatrudnienie, a część swoich
studiów odbyły za granicą, otrzymywały wyższe wynagrodzenia (Wiers-Jenssen, Try, 2005).
Ważnym z perspektywy zatrudnialności ogniwem edukacji akademickiej jest kształcenie praktyczne. Co ciekawe, w badaniach empirycznych nie
stwierdzono, by wcześniejsze indywidualne doświadczenie studentów zdo-
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byte w ciągu praktyk czy zaangażowanie pracodawców w kreowanie programu kształcenia zwiększyło zdolności absolwentów do pozyskania zatrudnienia w pierwszych sześciu miesiącach po ukończeniu studiów (Cranmer,
2006). Pozytywny wpływ na tempo i charakter tranzycji absolwenckich miały natomiast dłuższe staże zawodowe w ramach programu studiów (Clark,
1980; Clark i in., 1990; Wilton, 2012). Badania pokazują, że dopiero odbycie
3–4-miesięcznego stażu znacznie zwiększa szanse studenta na zatrudnienie w miejscu odbywania stażu oraz buduje u niego kapitał doświadczenia
zawodowego, nierzadko konieczny do znalezienia pracy w innym miejscu.
Staż pomaga również skonkretyzować aspiracje i plany zawodowe (Allen,
Van der Velden, 2007). W przypadku geografów nie stwierdzono wyraźnego
wpływu komponentu dodatkowych kwalifikacji na status na rynku pracy
(ryc. 30), zaś oddziaływanie edukacji odbywanej za granicą nie mogło zostać poddane szerszej analizie ze względu na fakt, że w badanej zbiorowości tylko cztery osoby zadeklarowały odbycie części studiów geograficznych
poza krajem1.
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Ryc. 30. Dodatkowe studia i kwalifikacje a status geografów na rynku pracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
1
Na status geografów na rynku pracy miało natomiast wpływ wcześniejsze doświadczenie dowolnej pracy zarobkowej. Odnotowano o 19,3 p.p. więcej pracujących
absolwentów wśród tych, którzy zadeklarowali posiadanie takiego doświadczenia.
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Przeanalizowanie procedur rekrutacyjnych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, ujawniło duże podobieństwo w postępowaniu
pracodawców z obu sektorów – wszyscy preferowali absolwentów renomowanych publicznych uczelni z tradycjami (Berggren, 2011). Prestiż szkoły
wyższej był także ważnym czynnikiem szybszego pozyskania pracy (Kong,
Jiang, 2011). Odsetek pracujących geografów – absolwentów poszczególnych uczelni – różni się, tj. wśród absolwentów czterech jednostek odnotowano odsetek pracujących wyższy niż 50%, a w pozostałych populacjach
liczba niepracujących przeważała nad pracującymi (por. ryc. 31).

Ryc. 31. Pracujący według ukończonej uczelni
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Różnice te nie są znaczące i w Polsce nie wydają się wynikać z marki uczelni, bo wszystkie objęte badaniami jednostki są uznanymi państwowymi uniwersytetami. Są one raczej konsekwencją kondycji gospodarczej
regionu, chłonności rynku pracy, konkurencyjności podaży pracowników
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legitymujących się wyższym wykształceniem i mobilności przestrzennej
absolwentów.

4.2. Kompetencje absolwenckie
Zainteresowanie kompetencjami absolwentów szkół wyższych w kontekście
rynku pracy ma na świecie dość długą tradycję. Naukowe badania poziomu
stosowania przez absolwentów uczelni wyższych umiejętności nabytych na
studiach w pracy zawodowej zrealizowano w Stanach Zjednoczonych już
w latach 30. XX w. (Bielecki, 2011), zaś analizy mające na celu ukazanie
kompetencji absolwenckich jako determinanty sukcesu zawodowego rozpoczęto w 1973 r., także w Stanach Zjednoczonych (McClelland, 1973).
W tych pierwszych badaniach skoncentrowano się na interpretacji funkcjonowania absolwentów w wykonywanym zawodzie i na danym stanowisku.
Wówczas nie podejmowano się jeszcze określenia roli kompetencji w pozyskaniu pracy ani wpływu edukacji wyższej na wykształcenie kompetencji
liczących się na rynku zatrudnienia.
W następnych latach wykrystalizował się wśród specjalistów europejskich i amerykańskich zajmujących się badaniem sytuacji absolwentów szkół
wyższych na rynku pracy pogląd, iż to właśnie kompetencje absolwenckie
powinny być fundamentem analiz oceny pracy uczelni i jej wkładem w optymalizowanie przejścia absolwentów na rynek pracy. Zwolennicy takiego ujęcia z rezerwą odnoszą się do badania losów zawodowych, wykonywanych
w celu określenia statusu absolwentów na rynku pracy, i tym samym do
podejmowanej próby mierzenia wpływu studiów na sukces zawodowy. Ich
zdaniem, badania absolwentów powinny być realizowane przede wszystkim
po to, by ocenić poziom wykorzystania kompetencji wykształconych na studiach w toku wykonywania pracy zawodowej (Caberra i in., 2005).
Problematyka relacji zachodzących między kompetencjami absolwentów
szkół wyższych a rynkiem pracy, zwłaszcza próba ustalenia ich przydatności w pracy zawodowej, znalazła odzwierciedlenie w projektach badawczych
o charakterze międzynarodowym, którymi w porządku chronologicznym
były: CHEERS (1997–2000), REFLEX (2004–2007) i HEGESCO (2008).
W grupie wymienionych projektów badania o największej skali, bo
w jedenastu krajach Europy Zachodniej, wykonano w ramach projektu REFLEX (The Flexible Professional in the Knowledge Society: Research into
Employment and Professional Flexibility). Jednym z jego kluczowych zadań było ustalenie listy kompetencji, które czynią absolwentów szkół wyż-
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szych konkurencyjnymi pracownikami w społeczeństwie informacyjnym,
oraz wskazanie, jak uczelnie wyższe pomagają studentom rozwijać te kompetencje. Projekt HEGESCO (Higher Education as a Generator of Strategic Competences; Wyższe wykształcenie jako generator strategicznych kompetencji), ściśle nawiązujący do metodologii REFLEX, jako cel wyznaczył
określenie roli kompetencji w odniesieniu do sukcesu na rynku pracy.
W toku wymienionych badań o skali międzynarodowej ustalono, że
kompetencjami najczęściej wymaganymi przez pracodawców i wykorzystywanymi w pracach podejmowanych przez absolwentów szkół wyższych
były: biegłość w posługiwaniu się narzędziami komputerowymi, umiejętność efektywnego wykorzystania czasu oraz umiejętność pracy w zespole. Większość absolwentów oceniała samych siebie jako osoby o wysokim
poziomie opanowania wymienionych kompetencji. Deklarowali oni jednak
braki w zakresie wiedzy z własnej dziedziny i umiejętności działania pod
presją. Nadwyżki kompetencji w opinii młodych pracowników z wyższym
wykształceniem dotyczyły umiejętności językowych (szczególnie w zakresie
języka angielskiego), które w nie były w wystarczającym stopniu wykorzystane obecnej w pracy (Allen, Van der Velden, 2007, 2009).
Nadal można zaobserwować żywe poparcie dla stanowiska, że wysoki
poziom nabytych kompetencji jest pożądanym wynikiem działań systemu
szkolnictwa wyższego oraz powinien być zasadniczym wkładem uniwersytetu w wykształcenie absolwenta konkurencyjnego i odnoszącego sukces na
rynku pracy. Równocześnie skupienie się wokół przydatności kompetencji
absolwenckich w pracy zawodowej jako jednego z głównych celów kształcenia akademickiego bywa krytykowane przez pracowników naukowych
uczelni wyższych. Dystans kadry akademickiej do ujmowania kompetencji
jako utylitarnej kategorii pojęciowej wynika z obawy przed utożsamianiem
kompetencji absolwentów z praktycznymi umiejętnościami będącymi domeną kształcenia zawodowego. By uniknąć takich niepożądanych utożsamień,
w Wielkiej Brytanii coraz częściej zamiast terminu „kompetencja” stosowany jest w tym kontekście termin „umiejętności i atrybuty absolwentów”
bądź „cechy i atrybuty absolwentów” (Bielecki, 2011).
Uznanie roli kompetencji absolwenckich w kreowaniu sytuacji zawodowej ujawniają polscy specjaliści z zakresu pedagogiki pracy, polityki społecznej, ekonomii, socjologii, psychologii, zarządzania szkolnictwem wyższym,
dydaktyki szkoły wyższej, którzy w sposób szczególny zajęli się problematyką funkcjonowania absolwentów różnego szczebla edukacji na rynku pracy (por. m.in. Kwiatkowski, Symela, 2001; Kwiatkowski, Woźniak, 2002;
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Kryńska, 2002; Bańka, 2006a; D. Piróg, S. Piróg, 2007; Piróg 2011b; Osuch,
2010; Bielecki, 2011, Jeruszka, 2011; Strzebońska, Dobrzyńska, 2011).
W Polsce wzrost naukowego zainteresowania kompetencjami absolwenckimi w odniesieniu do rynku pracy rozpoczął się w latach 90. XX w.
i wynikał w dużej mierze z transformacji gospodarki; początkowo koncentrował się na młodzieży szkolnej. Wspomniane procesy przemian społeczno-gospodarczych przyniosły stopniowe przewartościowanie w postrzeganiu społecznej misji i roli szkolnictwa wyższego – w perspektywie edukacji
wyższej i rynku pracy. W gospodarce opartej na wiedzy można zaobserwować zachodzący w różnym tempie proces zastępowania tradycyjnego kapitału ludzkiego, opartego na kwalifikacjach, nowym kapitałem, opartym na
kompetencjach.
Kompetencje dają pracodawcy największą pewność szybkiego zwrotu
kosztów pracy. Kwalifikacje (poza edukacją, opieką zdrowotną) w wielu
miejscach pracy są drugorzędnym kapitałem kariery (Bańka, 2006a). Informacja o poziomie wykształcanych u studentów kompetencji jest tzw. niematerialnym zasobem uczelni, narzędziem w konkurowaniu o nowych kandydatów na studia w danej jednostce. Upowszechnianie informacji o ich
zakresie i poziomie może być stymulowane przez zewnętrznych interesariuszy szkolnictwa wyższego, tj. kandydatów na studia, studentów, absolwentów, inne uczelnie wyższe, komisje akredytacyjne, państwo, samorządy
lokalne i pracodawców (Macioł, 2008; Bielecki, 2011). Kompetencje i kwalifikacje stanowią podstawę do zatrudnienia potencjalnych pracowników
przez pracodawców (Kryńska, 2002). Ponadto wdrażane obecnie Krajowe
Ramy Kwalifikacji na etapie kształcenia wyższego odnoszą się w sposób
jednoznaczny do wiedzy, umiejętności i kompetencji jako podstawowych
trzech efektów kształcenia, również na studiach geograficznych (Potyrała,
Walosik, 2011). Kompetencje stają się więc standardem w konstrukcji i realizacji procesu kształcenia na poziomie wyższym.
Uczelnie powinny kształtować u studentów zarówno kompetencje specyficzne, zwane także wyróżniającymi, blisko powiązane z danym kierunkiem studiów (Strużyna, 1999), jak i kompetencje transferowalne, określane mianem kluczowych lub ogólnopracowniczych, które na obecnym rynku
pracy mają coraz większe znaczenie. Do kompetencji transferowalnych zalicza się: umiejętność uczenia się, korzystania z komputera, formułowania
i rozwiązywania problemów o charakterze interdyscyplinarnym, skutecznego komunikowania się i pracy w zespole, znajomość języków obcych, umiejętność logicznego i krytycznego myślenia, kreatywność, samodzielność,
odpowiedzialność, punktualność, elastyczność wobec zmian, odporność
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na stres, przedsiębiorczość, wysoką motywację (Jeruszka, 2011). Biegłość
w kompetencjach kluczowych jest podstawą wysokiego stopnia adaptacyjności do pracy na różnych stanowiskach i podejmowania wyzwań. Z kolei
kompetencje wyróżniające będą stanowić szczególnie cenny kapitał, jeżeli
zostaną wykształcone na najwyższym możliwym poziomie, będą właściwie
prezentowane i uaktualniane przez absolwentów. Kompetencje nie są bowiem stałe i dane raz na zawsze, ale podlegają albo pogłębianiu, aktualizowaniu, albo też regresowi i dezaktualizacji (Kwiatkowski, Symela, 2001;
Kęsy, 2008).
W zrealizowanych dotychczas badaniach empirycznych nie podjęto zagadnienia wpływu samooceny kompetencji geografów na znalezienie przez
nich pracy. Ustalono natomiast, w latach 90. XX w. w Wielkiej Brytanii
niewystarczający (zdaniem absolwentów i pracodawców) poziom opanowania kompetencji przy zbyt rozległej, szczegółowej wiedzy zdobywanej w toku studiów geograficznych. Wiedza akademicka geografów miała
minimalne znaczenie w procesie rekrutacji na niemal każde stanowisko
pracy, choć na ogół była priorytetowo traktowana przez nauczycieli akademickich na studiach (podczas egzaminów). Umiejętności były znacznie
ważniejsze podczas poszukiwania pracy, a kompetencje miały podstawowy
wpływ na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia. Kompetencje, które miały największe znaczenie w toku pozyskiwania pracy przez respondentów,
a słabo lub wcale nie zostały wypracowane na studiach geograficznych, to
kolejno: kompetencje z zakresu technologii informacyjnej, zdolności przywódcze, umiejętność mediacji (łącznie 50%) oraz samomotywacja, komunikatywność, kreatywność i umiejętność współpracy w grupie (łącznie 40%)
(Harvey i in., 2002). Pogłębione analizy umiejętności merytorycznych brytyjskich geografów dowiodły, że absolwenci specjalności z zakresu geografii
fizycznej, zwłaszcza z zakresu geomorfologii i klimatologii, czuli się dobrze
przygotowani do podejmowania pracy w zawodach korelujących z ich wykształceniem. Największe obawy co do sprostania zadaniom w ewentualnej
pracy zawodowej mieli absolwenci specjalizujący się w planowaniu przestrzennym (Gedye i in., 2004).
Rozpoznano pożądane przez pracodawców umiejętności u absolwentów studiów z zakresu geografii, geologii i ochrony środowiska (Donert,
2007). Ponadto zrealizowano obszerne badania samooceny kompetencji
wykształconych przez studentów w toku studiów geograficznych – kandydatów do zawodu nauczyciela geografii w Polsce oraz w Czechach, Słowacji, Austrii i Niemczech (Osuch, 2010).
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Nie opublikowano dotychczas żadnych badań weryfikujących teoretyczne założenia o korelacji między poziomem kompetencji absolwenckich a statusem na rynku pracy. W badaniach empirycznych do weryfikacji wpływu
kompetencji na tempo i charakter przejścia geografów na rynek pracy przyjęto, iż kompetencja to „dyspozycja człowieka, uświadamiana przez niego
samego oraz postrzegana przez innych” (Kwiatkowski, Symela, 2001, s. 19),
a zatem może podlegać samoocenie.
Zbiór kompetencji do badań tworzono w kilku etapach. Najpierw testowano zestaw kompetencji w największym stopniu nawiązujący do badań
TUNING, w których ustalono, że pracodawcy najbardziej cenią u absolwentów nauk o Ziemi kolejno następujące umiejętności: analizy i syntezy, stosowania wiedzy w praktyce, pracy w grupie, poszukiwania informacji w różnych źródłach, rozwiązywania problemów, badawcze, planowania czasu,
stosowania technologii informacyjnej, autoprezentacji oraz poprawnego pisemnego i ustnego przekazywania komunikatów, a także kreatywność (Donert, 2007). Na kanwie tych kompetencji rozbudowywano ich listę, biorąc
także pod uwagę badania UNESCO, w których pracodawcy wypowiedzieli
się, iż, zatrudniając absolwentów, oczekują od nich kompetencji opartych
na trzech równorzędnych składnikach: wiedzy ogólnej, działaniach praktycznych i umiejętnościach społecznych oraz komunikacyjnych, takich jak:
umiejętność pracy w zespole, inspirujące przywództwo, znajomość języków
obcych, zaangażowanie, solidność i wytrwałość (K. Kluza, S. Kluza, 1998).
Dalej uwzględniono wyniki badań prowadzonych w 1997 r. przez AIESEC
Polska, rejestrujące oczekiwania pracodawców wobec absolwentów studiów ekonomicznych. Pracodawcy wówczas na pierwszym miejscu wskazywali systematyczność, a następnie umiejętność rozwiązywania problemów,
łatwość przystosowania się do nowych sytuacji, opanowanie w sytuacjach
stresowych, operatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność realizacji własnych celów, wykorzystania teorii w praktyce, zdolności analityczne oraz kreatywność.
Przygotowany zbiór trzydziestu kompetencji zastosowano do przeprowadzenia samooceny kompetencji przez osoby kończące geografię na UP
w Krakowie w 2011 r. (Piróg, 2011b). Ostateczny zestaw kompetencji do
badań ogólnopolskich poddano finalnej weryfikacji, korzystając z doświadczeń badawczych specjalistów z innych krajów, którzy zajmowali się właśnie studentami i absolwentami geografii (Bennett, 2002; Kneale, 2002;
Gedye i in., 2004; Owen, 2001; Baylina, 2011). W ten sposób stworzono
listę kompetencji, które zostały wykorzystane do zbadania ich oddziaływania na proces pozyskania pracy tuż po studiach geograficznych. Są to w po-
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rządku alfabetycznym: dokładność i precyzja w wykonywanych zadaniach;
kreatywność; odpowiedzialność; samodzielność; stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce; umiejętności analizy i syntezy, negocjacji, komunikacji
interpersonalnej, pisania i mówienia w języku obcym, planowania i realizowania projektów, prezentacji na forum publicznym, specjalistyczne (rozwiązywanie problemów geograficznych, prowadzenia badań, w tym badań
terenowych), stosowania technologii informacyjnej, szybkiego dostosowywania się do nowych sytuacji, współpracy z ludźmi z różnych grup kulturowych, zarządzania czasem; współpraca w grupie; wola sukcesu; zdolności
przywódcze; zdolność krytycznego myślenia i oceny siebie i innych; zmysł
przedsiębiorczy (tabela 11).
Tabela 11. Kompetencje poddane samoocenie przez geografów
Kompetencje przedmiotowe,
(specjalistyczne: merytoryczne i formalne),
wyróżniające
Przedmiotowe:
• umiejętność rozwiązywania
problemów geograficznych
oraz prowadzenia badań,
w tym badań terenowych

Kompetencje kluczowe
(akademickie transferowalne,
formalne)

• kreatywność,
• krytyczna ocena,
• stosowanie zdobytej wiedzy
w praktyce,
• umiejętność analizy
i syntezy,
• umiejętność pisania
Wyróżniające:
i mówienia w języku obcym,
• umiejętność
• umiejętność prezentacji na
negocjacji, komunikacji
forum publicznym,
interpersonalnej,
• umiejętność planowania
• umiejętność stosowania
i realizowania projektów,
technologii informacyjnych, • wola sukcesu,
w tym GIS,
• współpraca w grupie,
• zmysł przedsiębiorczy,
• zarządzanie czasem
• umiejętność współpracy
z ludźmi z różnych grup
kulturowych

Kompetencje
osobowościowe
(indywidualne)
• dokładność i precyzja
w wykonywanych
zadaniach,
• odpowiedzialność,
• samodzielność,
• szybkie dostosowywanie
się do nowych sytuacji,
• zdolności przywódcze

Źródło: opracowanie własne

Respondenci zostali poproszeni o dokonanie samooceny w skali 1–62
poziomu wykształcenia wymienionych umiejętności i postaw. W celu
sprawdzenia wpływu tego czynnika na status na rynku pracy, nawiązując do

2

Gdzie 1 oznacza ocenę niedostateczną, a 6 – celującą.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Ryc. 32. Samoocena kompetencji przez geografów

umiejętności negocjacji, komunikacji interpersonalnej

umiejętność stosowania technologii informacyjnej

umiejętność współpracy z ludźmi z różnych grup kulturowych

zmysł przedsiębiorczy / przedsiębiorczość

kreatywność

stosowanie wiedzy teoretycznej w działaniach praktycznych

umiejętność analizy i syntezy

umiejętność pisania i mówienia w języku obcym

umiejętność planowania i realizowania projektów

umiejętność prezentacji na forum publicznym

umiejętność zarządzania czasem

współpraca w grupie

wola sukcesu

zdolność krytycznego myślenia i oceny siebie oraz innych

dokładność i precyzja w wykonywaniu zadań

odpowiedzialność

samodzielność

umiejętność szybkiego dostosowywania się do nowych sytuacji

zdolności przywódcze

umiejętności specjalistyczne (rozwiązywanie problemów geograﬁcznych,
prowadzenia badań, w tym badań terenowych)

2

3

4

5

wyróżniające

kluczowe

6

oceny

osobowościowe

przedmiotowe

doświadczeń hiszpańskich geografów, odniesiono się zarówno do średniej
oceny pakietu kompetencji, jak i do ich podgrup (Baylina, 2011)3.
Geografowie cechowali się dość wysoką samooceną kompetencji nabytych w toku studiów (średnia 3,97). Za pięć najlepiej wykształconych umiejętności i postaw uznali: samodzielność, umiejętność współpracy w grupie,
umiejętności specjalistyczne (rozwiązywanie problemów, prowadzenie badań terenowych) oraz analizowanie i syntetyzowanie. Indagowani czuli się
najmniej kompetentni w zakresie umiejętności pisania i mówienia w języku
obcym, przejawiania zmysłu przedsiębiorczości i zdolności przywódczych,
stosowania technologii informacyjnej oraz współpracy z ludźmi z różnych
grup kulturowych. Różnica średnich ocen kompetencji (ogółem, w poszczególnych grupach) pomiędzy subpopulacją osób pracujących i pozostających
bez pracy nie wystąpiła. Poziom samooceny kompetencji nie wskazuje na
to, aby był determinantą statusu badanych na rynku pracy (ryc. 32).

4.3. Strategie poszukiwania zatrudnienia
Poszukiwanie zatrudnienia polega na gromadzeniu i efektywnym wykorzystywaniu informacji o potencjalnych miejscach pracy. Osoba szukająca posady zbiera, najskuteczniejszymi jej zdaniem kanałami, informacje
o wolnych miejscach pracy lub sama, w różnej formie, generuje komunikat
o gotowości do jej podjęcia. Stopień selektywności metod i ofert pracy jest
związany z samooceną wartości własnych kompetencji i ogólną sytuacją na
rynku pracy. Rośnie on wraz z poziomem wykształcenia, aspiracji i motywacji podmiotu, pozycją innych osób o podobnych kwalifikacjach na rynku
pracy i ze spadkiem stopy bezrobocia ogółem w regionie.
Bez względu na ukończony poziom edukacji, każda rzeczywiście zdeterminowana osoba poszukująca zatrudnienia stara się zastosować najskuteczniejsze (jej zdaniem) strategie pozyskania pracy. Proces ten został porównany do łowienia ryb, w którym absolwent to rybak, a praca (ryba) jest
pozyskiwana (łowiona) za pomocą najtrafniej dobranych narzędzi, tj. metod
poszukiwania pracy (wędki). Aby działanie to miało wysokie szanse powo3
Jest to zaadaptowany, zmodyfikowany i przystosowany do realiów geografii polskiej podział kompetencji ze względu na genezę, a nie pełna klasyfikacja, gdyż nie spełnia
on kryteriów kompletności i rozłączności. Wielość rozpoznanych kompetencji (w zależności od stopnia ich szczegółowości) znacznie utrudnia zachowanie zasady kompletności, a eklektyczna natura kompetencji absolwenckich uniemożliwia spełnienie reguły
rozłączności (np. wola sukcesu może być zarówno kompetencją akademicką, jak i cechą
osobowości podmiotu).
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dzenia, należy wybrać dogodne łowisko (tj. typ pracodawcy) i wykorzystać
skuteczną przynętę – dobrą dokumentację i właściwą autoprezentację. Cała
aktywność wymaga cierpliwości – koniecznej i w jednym, i w drugim działaniu (Osberg, 1993).
Suma wyboru metod i poziomu zaangażowania podmiotu w szukanie
pracy jest uznawana za doniosły czynnik warunkujący pomyślność tranzycji
(Try, 2005; Salas-Velasco, 2007; Barros i in., 2011). Dobór metod ma duże
znaczenie dla powodzenia poszukiwań m.in. dlatego, że poszczególne metody dają akces do innych obszarów rynku pracy. Oczywiście metody różnią
się także między sobą kosztami i efektywnością (Roper, 1988).
Najczęściej wyróżnia się dwie grupy metod poszukiwania pracy: grupę metod formalnych, zwanych także oficjalnymi lub jawnymi, oraz grupę
metod nieformalnych. Zestaw metod formalnych składa się z metod dostępnych w równej mierze każdej osobie podejmującej się zadania znalezienia pracy. W tym zestawie najczęściej wyróżnia się podgrupę metod
zinstytucjonalizowanych, indywidualnych i publicznych. Metody zinstytucjonalizowane polegają na korzystaniu z pomocy publicznych biur pośrednictwa pracy, biur karier uczelni czy firm rekrutujących. Metody indywidualne rozumiane są jako nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcą czy zamieszczenie własnego anonsu. Metody publiczne odnoszą się
przede wszystkim do poszukiwania zatrudnienia poprzez reagowanie na
zamieszczane w mediach tradycyjnych oraz cyfrowych oficjalne ogłoszenia o naborach do pracy. Sposoby nieformalne to te metody, do których
dostęp uzależniony jest od tzw. kapitału społecznego, pozwalającego na
uruchomienie w procesie poszukiwania zatrudnienia więzi rodzinnych, towarzyskich, sąsiedzkich, rówieśniczych i wcześniejszych kontaktów zawodowych (Holzer, 1988; Try, 2005).
Populacja absolwentów szkół wyższych ma w porównaniu z absolwentami innych szczebli edukacyjnych potencjalnie największe szanse powodzenia w toku korzystania z każdej z metod, wszystkie one bowiem wymagają na wcześniejszym lub bardziej zaawansowanym etapie rekrutacyjnym
kontaktu interpersonalnego, do którego absolwent szkoły wyższej powinien
być najlepiej przygotowany (Weber, Mahringer, 2008). Absolwenci uczelni
wyższych stosują wszystkie wymienione metody, ale niektóre są przez nich
preferowane. W dotychczas przeprowadzonych badaniach metod poszukiwania pracy przez absolwentów szkół wyższych w Europie, wykonanych
w latach 90. XX w. w ramach projektu CHEERS ustalono, że w strukturze najczęściej wykorzystywanych metod na pierwszym miejscu uplasowało
się odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych miejscach pracy, zamieszcza-
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ne w prasie i Internecie. Kolejno około połowa badanych kontaktowała się
z pracodawcami z własnej inicjatywy, ponad jedna trzecia skorzystała z pomocy publicznych urzędów pracy i prawie jedna trzecia uruchomiła kontakty prywatne. Najbardziej skuteczne okazało się odpowiadanie na ogłoszenia
i własna aktywność (nawiązanie kontaktu z pracodawcą). Blisko jedna trzecia znalazła pracę dzięki prywatnym kontaktom (Teichler, 2006; Allen, Van
der Velden, 2007). Zauważano także przestrzenne różnice w doborze metod przez absolwentów szkół wyższych w różnych krajach europejskich. Na
przykład włoscy absolwenci bardzo często polegali na kontaktach prywatnych. Hiszpanie intensywniej niż inni korzystali z pomocy biur karier i biur
pracy oraz relatywnie rzadko dążyli do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, a Francuzi częściej niż ich rówieśnicy z pozostałych krajów udawali
się z prośbą o pomoc do publicznych urzędów pracy (Teichler, 2006).
Obecnie, ze względu na narastające trudności w pozyskaniu pracy oraz
dysponowanie siecią kontaktów społecznych o relatywnie największej skali i gęstości, absolwenci szkół wyższych najczęściej korzystają z sieci 3B
lub 3F (por. rozdział 2.4). Te nieformalne kanały wymiany informacji między osobami poszukującymi pracy i pracodawcami są uznawane za wysoce
efektywne, najszybsze i najtańsze (Fernandez i in., 2000; Green, 2012). Na
przykład we Włoszech co drugi (Boareto i in., 2007), a w Grecji co piąty
pracujący pozyskał pracę dzięki tym metodom (Karamessini, 2010). Badania wykonane w Polsce także dowodzą, że jest to najskuteczniejsza i wykorzystywana z rosnącą częstotliwością metoda pozyskania pracy przez
nowo promowanych absolwentów szkół wyższych, która zapewnia pracę
średnio co trzeciemu absolwentowi (Żyra, 2007b; Ćwiąkalska i in., 2011;
Losy, 2012; Mazak, 2012). Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy metody
szukania pracy oparte na sieci 3F są rozumiane przez absolwentów jedynie jako doskonałe bazy informacji o potencjalnie wolnych miejscach pracy.
Wątpliwość ta jest spowodowana częstym stosowaniem terminu „znajomości” do opisania tej metody przez indagowanych geografów. Termin ten
ma zabarwienie pejoratywne i może (choć nie musi) oznaczać różne formy
nepotyzmu, nierzadko połączone z ewentualnym zatrudnianiem polecanej
osoby nie ze względu na jej kompetencje, lecz pomimo ich braku – z powodu różnego typu zależności pracodawcy i osoby polecającej kandydata na
dane stanowisko. Z wywiadów przeprowadzonych z wybranymi respondentami wynika, że byli oni i są nadal przekonani o powszechności stosowania
takich kontaktów do tzw. załatwienia sobie pracy.
W dobie społeczeństwa informacyjnego i niemal nieograniczonego dostępu do różnego typu ogłoszeń elektronicznych bardzo dużym zaintereso-
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waniem cieszy się poszukiwanie pracy w sieci. Media elektroniczne są stałym elementem życia codziennego młodych ludzi, ich naturalnym kanałem
komunikowania się ze światem. Internet to obecnie najtańszy i najłatwiejszy sposób szukania zatrudnienia. Śledzenie ofert pracy zamieszczanych
w sieci jest łatwą i mało wymagającą drogą zbierania informacji o ofertach
pracy i odpowiadania na nie. Internet kreuje nowe formy pasywnego poszukiwania pracy, np. pozwala (na specjalnych portalach) na zamieszczenie
własnej aplikacji, którą może zainteresować się pracobiorca (Mang, 2012).
Wysokie zainteresowanie zarówno pracobiorców, jak i pracodawców tym
kanałem komunikacji nasiliło proces powstawania elektronicznych agencji
/biur pośrednictwa pracy (Kuhn, Skuterud, 2004).
Wskazane cechy elektronicznych nośników informacji o miejscach pracy są z pewnością jedną z przyczyn mniejszego zainteresowania młodzieży korzystaniem z klasycznych ogłoszeń prasowych, które niejednokrotnie
mają swój odpowiednik w formie cyfrowej, a te, które występują jedynie
w postaci papierowej, są płatne (Piróg, 2013b). Dowodzą tego choćby badania absolwentów SGH z lat 90. XX w. – ponad jedna czwarta badanych
wówczas osób zaczerpnęła informację o wolnym miejscu pracy (w której została później zatrudniona) z ogłoszeń prasowych i innych materiałów drukowanych (Bielecki, 2008). Kilka lat później już tylko 13% absolwentów
znajdowało pracę dzięki ogłoszeniom w prasie (Żyra, 2007b), a w okresie
kolejnych trzech lat odsetek ten spadł do kilku procent – wynosi 4% dla absolwentów UJ; 3% dla absolwentów UP i 2,5% dla absolwentów UŚ (Ćwiąkalska i in., 2011; Losy, 2012; Mazak, 2012).
Zdecydowanie rzadziej nowo promowani absolwenci szkół wyższych
sięgają po metody formalne zinstytucjonalizowane, w tym najmniej chętnie korzystają z pomocy publicznych biur pośrednictwa pracy. Sporadyczne
szukanie zatrudnienia poprzez biura pracy może wynikać z przekonania,
zbudowanego na podstawie relacji osób bezrobotnych poszukujących pracy,
o niskiej skuteczności działania tych instytucji (Martin, Grubb, 2001; Try,
2005). Jak wskazują badania, biura pomagają wypełnić lukę tym pracodawcom, którzy nie zrekrutowali pracowników w inny sposób. Prace oferowane
przez biura są na ogół niżej płatne i znacznie mniej atrakcyjne niż zatrudnienie zdobywane bez ich pomocy. Pracodawcy mogą postrzegać absolwentów
kierujących się po pomoc do urzędów pracy jako mniej atrakcyjnych, skoro
nie zdołali oni samodzielnie znaleźć pracy przez kilka lub kilkanaście miesięcy od zakończenia edukacji wyższej. Instytucjonalne drogi poszukiwania
pracy są uruchamiane przez absolwentów szkół wyższych zazwyczaj wtedy,
gdy nie osiągają pożądanego rezultatu, stosując inne strategie, i przewidują
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duże trudności w tym zakresie (Holzer, 1988; Blau, Robins, 1990; Osberg,
1993). Osoby z wyższym wykształceniem mają wysoki kapitał społeczny,
który stanowi podstawę do pozyskania zatrudnienia pozostałymi kanałami.
Rzeczywiście, zarówno badania geografów, jak i raporty dotyczące losów
zawodowych absolwentów wybranych uczelni w Polsce potwierdzają trend
niskiego zainteresowania tą formą poszukiwań pracy. Do 2010 r. osoby
kończące studia w zasadzie nie wykorzystywały urzędów pracy (wskazania
poniżej 1%) (Żyra, 2007b; Ćwiąkalska i in., 2011; Mazak, 2012). W populacji osób kończących studia geograficzne tylko 5,4% osób zamierzało udać
się do tych instytucji po pomoc w szukaniu zatrudnienia, a 3,3% pracowało
dzięki wykorzystaniu tego kanału.
Wśród metod formalnych indywidualnych majoryzuje się rolę bezpośredniego kontaktu absolwenta z pracodawcą. Jednak – jak dowodzą badania – ta metoda cechuje się malejącym zainteresowaniem u absolwentów
szkół wyższych. Zasadniczą przyczyną jest wysoki poziom odrzuceń lub
brak jakiejkolwiek odpowiedzi pracodawców na ofertę pracy składaną w ten
sposób (Kuhn, Skuterud, 2004). Ponadto obecnie w wielu dużych firmach,
korporacjach oraz u pracodawców z sektora publicznego (zwłaszcza w organach administracji państwowej i samorządowej) procedury rekrutacyjne
epizodycznie dopuszczają możliwość zainicjowanego przez potencjalnego
pracownika spotkania z pracodawcą. Najczęściej składanie aplikacji ma tam
standardowy przebieg polegający na opublikowaniu ogłoszenia o naborze
na dane stanowisko, na które dopiero może zareagować osoba zainteresowana, doręczając swoją aplikacje do wskazanych osób, sekretariatów lub na
dziennik podawczy.
Geografowie w momencie kończenia studiów planowali poszukiwanie
pracy poprzez śledzenie ogłoszeń zamieszczanych przez pracodawców w Internecie (24,6% wskazań), bezpośredni kontakt z pracodawcą (wizyta, telefon) (23,9%) i wykorzystanie swoich wcześniejszych kontaktów zawodowych oraz koleżeńskich (13,3%). W I etapie badań respondenci zamierzali
również, choć znacznie rzadziej, sprawdzać ogłoszenia prasowe (10,5%),
skorzystać z pomocy członków rodziny (9,9%), udać się po pomoc do biur
pośrednictwa pracy (7,7%). Sporadycznie zakładali szukanie zatrudnienia
z wykorzystaniem uczelnianych biur karier (3,1%), prywatnych firm rekrutujących (2,2%) czy targów pracy (2,1%). Pojedyncze osoby miały zamiar
dać swój anons czy wykorzystywać inne metody.
Plany dotyczące sposobów poszukiwania pracy okazały się w dużej
mierze trafne. Wśród nowo promowanych absolwentów najskuteczniejszymi metodami znalezienia zatrudnienia okazały się: odpowiadanie na oferty
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pracy zamieszczane w Internecie (36,1%), bezpośrednie kontakty z pracodawcą (20,2%) oraz pomoc rodziny (19,7%). Co dziewiąty absolwent przyznał, że dla niego najskuteczniejsze było uruchomienie kontaktów zawodowo-koleżeńskich (13,7%). Pozostałe metody przyniosły pożądany skutek
dla niewielkiej populacji absolwentów, w tym najbardziej przydatne okazały
się tzw. inne metody (3,8%), np. propozycje pracy po zakończeniu asystentury Comeniusa czy stażu, który odbywano na zasadach wolontariatu; odpowiedź na ogłoszenia zamieszczone na tablicach macierzystej uczelni czy
przypadek. Odnotowano także, że 3,3% badanych pracuje dzięki biurom
pośrednictwa pracy. Pojedynczy respondenci odpowiedzieli, że znaleźli pracę za pośrednictwem ogłoszeń prasowych lub targów pracy (por. ryc. 33).
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Ryc. 33. Planowane i skuteczne metody poszukiwania pracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Jednym z czynników warunkujących pozyskanie pracy jest jej aktywne szukanie, wyrażone m.in. tempem rozpoczęcia tych działań. W Europie
stwierdzono, że im wcześniej absolwent rozpoczął ten proces, tym większe
były jego szanse na pomyślny finał poszukiwań (Salas-Velasco, 2007). Podobną zależność ujawniły badania absolwentów wybranych uczelni w Polsce oraz badania geografów. Blisko jedna czwarta indagowanych (24,5%)
wykazała się dużą zapobiegliwością, rozpoczynając proces szukania posady
jeszcze przed formalnym ukończeniem kształcenia, głównie w trakcie ostatniego roku studiów. Kolejno 18,9% ankietowanych dołączyło do osób aktywnie poszukujących pracy bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu. Reszta
podjęła się szukania pracy także stosunkowo szybko po zakończeniu studiów (14,7% w okresie 1–2 miesięcy po obronie). Niewielki odsetek badanych (7,7%) zwlekał z poszukiwaniem zatrudnienia dłużej niż trzy miesiące,
a niemal co piąty absolwent odłożył to zadanie w czasie o ponad pół roku po
obronie pracy dyplomowej. Tymczasem poszukiwanie pracy charakteryzowało się najwyższą efektywnością w czasie bliskim od zakończenia studiów.
Im dłuższy czas upłynął od ukończenia studiów, tym trudniej było absolwentom znaleźć zatrudnienie. Ponad jedna piąta zatrudnionych pozyskała
pracę w ciągu 1–2 miesięcy po studiach, 15,5% absolwentów zostało zatrudnionych w czasie 3–6 miesięcy od zakończenia studiów, zaś 2,7% osób
otrzymało zatrudnienie po pół roku od otrzymania dyplomu.

4.4. Aspiracje i motywacje
Aspiracje i motywacje są uznawane za czynnik silnie różnicujący plany życiowe, doraźne i perspektywiczne zamierzenia, a także aktywność dotyczącą realizacji tych planów, także w zakresie pozyskania pracy. W psychologii
i socjologii stosuje się rożne definicje pojęcia aspiracji, ale najczęściej określane są one jako pragnienia, życzenia i dążenia, jako zamiar osiągnięcia
celu i jako cel działań. Przedmiotem aspiracji są określone wartości, które
przede wszystkim koncentrują się wokół pragnień dotyczących przyszłości
zawodowej i osobistej (Sikorski, 2005).
Aspiracje i motywacje podmiotu wobec kariery zawodowej należą
zarówno do tzw. aspiracji działaniowych, jak i życzeniowych, aktualistycznych oraz perspektywicznych (Skorny, 1980). Stanowią one bazę dla
skonstruowania i wdrażania w życie planów zawodowych, warunkują zaangażowanie w realizację celu, w tym przypadku zdobycie satysfakcjonującej merytorycznie i finansowo pracy (Jakimiuk, 2012).
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Do aspiracji oddziałujących na tempo i charakter pozyskiwania pracy
zalicza się najczęściej pożądane miejsca pracy/zawody, oczekiwania finansowe, zakładane kryteria wyboru pracodawcy i samoocenę własnej konkurencyjności na rynku pracy. Motywacje ujawniają się głównie w deklarowanych celach kariery, pracy zawodowej, werbalizowanych m.in. w momencie
określania kryteriów wyboru miejsca pracy (Jakimiuk, 2012; Piróg, 2012c).
Informacje te poszerzają wiedzę o jakościowym wymiarze popytu na pracę
i o planowanym typie kariery zawodowej, a w procesie weryfikacji zależności
między wskazanymi zakresami aspiracji i motywacji umożliwiają ustalanie
ich wpływu na proces tranzycji. Wymienione w tej grupie czynniki w niejednorodny sposób wydają się wpływać na status geografów na rynku pracy.
W zakresie aspiracji dotyczących destynacji zawodowych, które zdecydowana większość populacji kierowała na zawody i miejsca zatrudnienia
powiązane z ukończonym przez nich kierunkiem studiów, jak i z rodzajem
specjalności wybranej w toku edukacji akademickiej, najbardziej sprzyjające
pozyskaniu pracy ukazały się zamiary zatrudnienia w szkolnictwie, branży
GIS, hotelarskiej oraz gotowość do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Najmniej
korzystne ze względu na status respondentów na rynku pracy było aspirowanie do zatrudnienia w planowaniu przestrzennym oraz instytucjach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska – w tych obszarach destynacji
zawodowych żaden z badanych nie znalazł pracy (por. rozdz. 3.3.1.).
Zaznaczył się też wpływ wysokości oczekiwanej płacy na status absolwentów na rynku pracy. Jak wskazują badania, nieco niższe aspiracje
finansowe sprzyjały pozyskaniu zatrudnienia (osoby pracujące deklarowały
niższe o 71 zł aspiracje dotyczące wynagrodzenia w pierwszej pracy po studiach niż osoby pozostające bez pracy (ryc. 34).
Nie odnotowano znaczącego wpływu deklarowanych kryteriów wyboru
pracodawcy na status absolwentów na rynku pracy. Znalezienie zatrudnienia było nieco trudniejsze dla tych osób, które ceniły sobie przede wszystkim
możliwość realizowania ciekawych zadań, dobrą atmosferę w pracy, dogodną lokalizację i perspektywę rozwoju zawodowego. Podjęciu pracy sprzyjała
głównie gotowość geografów do wykonywania jakiejkolwiek profesji (nawet
poniżej ich poziomu wykształcenia) (ryc. 35).
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Ryc. 34. Aspiracje finansowe a status geografów na rynku pracy
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Ryc. 35. Deklarowane kryteria wyboru pracodawcy a status geografów na rynku pracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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W celu rozpoznania samooceny szans odniesienia sukcesu w procesie
poszukiwania pracy poproszono respondentów o ocenę własnych szans
w konkurencji z innymi absolwentami studiów geograficznych na macierzystej uczelni, studiów geograficznych na innej uczelni i absolwentów innych
kierunków studiów4. Ogólnie rzecz biorąc, geografowie postrzegali siebie
jako osoby mające takie same możliwości podjęcia pracy po studiach jak
inni młodzi ludzie będący w podobnej sytuacji (73,8% wskazań). Ponad jedna piąta (22,6%) czuła, że może być dla pracodawcy bardziej atrakcyjna niż
ich koledzy kończący inne kierunki studiów, a tylko 3,6% badanych uważało, że mają zdecydowanie mniejsze szanse skutecznego konkurowania z rówieśnikami – absolwentami innych kierunków w procesie rekrutacji.
mam takie same szanse

mam większe szanse

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

macierzystej uczelni

innej uczelni

innych studiów

macierzystej uczelni

Pracujący

innej uczelni

innych studiów

Niepracujący

Ryc. 36. Estymacja własnych szans na pozyskanie zatrudnienia a status geografów a rynku
pracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Pozyskaniu pracy wydaje się sprzyjać wysoka estymacja własnych perspektyw na rynku pracy w porównaniu z innymi geografami (z własnej i innych uczelni). Wśród respondentów, którzy postrzegali siebie jako bardziej
4
Badani mogli zakreślić przy każdej z tych odpowiedzi 0, 1, 2, gdzie indeks 0 oznaczał odpowiedź „nie mam szans”; indeks 1 – „mam takie same szanse” i 2 – „mam większe szanse” na uzyskanie pracy.
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atrakcyjnych dla pracodawcy w porównaniu z innymi absolwentami geografii na macierzystej uczelni, odsetek pracujących był wyższy o 7,9 p.p., a pośród tych, którzy uważali siebie za lepiej przygotowanych do konkurowania
na rynku pracy niż geografowie z innych uczelni, odsetek ten był wyższy
o 9,0 p.p. (ryc. 36).

5. Predyktory tranzycji absolwentów
studiów geograficznych
Analiza dyskryminacyjna w swojej optymalnej postaci dostarcza takich reguł
klasyfikacji, które minimalizują prawdopodobieństwo błędnego
przyporządkowania obiektów
(Piotr Radkiewicz, 2010, s. 144)

5.1. Rozpatrywane cechy, metoda i cele analizy
Ścieżki tranzycji, mimo swej wielopostaciowości, charakteryzują się tendencję do powtarzalności, przez co dają możliwość przewidywania ich rezultatów. Rozpoznanie rzeczywistych czynników i mechanizmów determinujących pomyślność lub niepowodzenie tranzycyjne absolwentów jednego
kierunku studiów pozwala na szacowanie prawdopodobieństwa pomyślności przejścia na rynek pracy absolwentów innych kierunków studiów i wypracowanie trafniejszej strategii optymalizacji tego procesu w przyszłości
(Teichler, 1997, 1999, 2006, 2009, 2011; Plugor, 2009).
Charakter tranzycji absolwentów i ich status na rynku pracy ma wiele
determinant. W dotychczasowych badaniach ustalono (teoretycznie i częściowo empirycznie) występowanie zależności pomiędzy niektórymi z nich,
np. stopniem studiów, ocenami na dyplomie, momentem rozpoczęcia poszukiwań zatrudnienia, a statusem absolwentów na rynku pracy. Sporadycznie
analizowano współdziałanie dwóch lub trzech cech zaliczanych do jednego
z podzbiorów kapitału tranzycyjnego i ich oddziaływanie na wybrane aspekty procesu przechodzenia na rynek pracy. Badania te dotyczyły np. wpływu
kierunku studiów czy faktu odbywania części kształcenia za granicą na długość okresu niezbędnego do pozyskania pracy lub na otrzymanie wynagrodzenia o określonej wysokości. Stosowano wówczas właściwe analizy związane z modelami logitowymi, modelem Coxa czy szerzej – analizy przeżycia
(np. Biggeri i in., 2001; Pozzoli, 2009; Salas-Valasco, 2007; Reimer i in.,
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2008; Reimer, Steinmetz, 2009; Klein, 2010; Barros i in., 2011; Lombardo
i in., 2012).
Istotą procesu wchodzenia na rynek pracy jest jednak łączne i jednoczesne współdziałanie wielu czynników, które determinują pomyślność
lub niepowodzenie tranzycyjne. Osoba przystępująca do poszukiwań pracy
czyni to, mając określone plany, aspiracje, zgromadzony kapitał edukacyjny i w toku swoich działań wykorzystuje różnorodne strategie pozyskania
zatrudnienia. Poddanie badaniom pojedynczych zmiennych niezależnych,
choć może być źródłem naukowo interesujących wniosków, nie pozwala
na holistyczne potraktowanie tego procesu, dokonanie oceny wpływu i hierarchii współdziałających determinant na prawdopodobieństwo trafności
określenia statusu absolwenta na rynku pracy. W toku poszukiwań metodologicznych stwierdzono, iż realizację takiego celu zapewnia zastosowanie
analizy dyskryminacyjnej (Klecka, 1981; Radkiewicz, 2010, Doroszewicz,
2011). Metoda ta pozwala m.in. na rozstrzyganie, które zmienne dzielą badaną populację na naturalne podzbiory – w tym przypadku podzbiór absolwentów pracujących i podzbiór absolwentów nieposiadających pracy.
Podział odbywa się właśnie poprzez badanie łącznego i jednoczesnego oddziaływania zestawu zmiennych niezależnych.
Zgodnie z dotychczasowym stanem badań, które pokazują, że najważniejszymi determinantami rezultatu procesu tranzycji absolwentów są zmienne z podzbiorów: kapitału edukacyjnego, kompetencji, strategii poszukiwania zatrudnienia oraz aspiracji wobec pracy zawodowej (por. rozdział 6),
analizę dyskryminacyjną zastosowano dla każdego z czterech wymienionych
zestawów zmiennych. Cechy jakościowe zostały przeparametryzowane, zakodowane i poddane analizie dyskryminacyjnej krokowej z zastosowaniem
programu Statistica.
Zbiór zmiennych kapitału edukacyjnego tworzą:
• stopień ukończonych studiów wyższych (licencjackie, magisterskie);
• system studiów (2-stopniowe w systemie bolońskim; jednolite
magisterskie);
• uczelnia, na której ukończono studia;
• specjalności w obrębie kierunku (nauczycielska, ochrona środowiska,
GIS, turystyka, planowanie przestrzenne, geografia fizyczna, geografia
społeczno-ekonomiczna, geografia regionalna, ogólna);
• ocena na dyplomie (dostateczny, plus dostateczny, dobry, plus dobry,
bardzo dobry);
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• posiadane dodatkowe kwalifikacje nabyte w trakcie studiów, poparte certyfikatami;
• studia odbyte częściowo za granicą (np. w ramach programu Erasmus);
• dodatkowe studia (drugi kierunek).
Zmienne dotyczące samooceny poziomu kompetencji opanowanych
w toku studiów to:
• dokładność i precyzja w wykonywaniu zadań;
• kreatywność;
• odpowiedzialność;
• samodzielność;
• stosowanie wiedzy teoretycznej w działaniach praktycznych;
• umiejętność analizy i syntezy;
• umiejętności negocjacji, komunikacji interpersonalnej;
• umiejętność pisania i mówienia w języku obcym;
• umiejętność planowania i realizowania projektów;
• umiejętność prezentacji na forum publicznym;
• umiejętności specjalistyczne (rozwiązywanie problemów geograficznych,
prowadzenia badań, w tym badań terenowych);
• umiejętność stosowania technologii informacyjnej;
• umiejętność szybkiego dostosowywania się do nowych sytuacji;
• umiejętność współpracy z ludźmi z różnych grup kulturowych;
• umiejętność zarządzania czasem;
• współpraca w grupie;
• wola sukcesu;
• zdolności przywódcze;
• zdolność krytycznego myślenia i oceny siebie oraz innych;
• zmysł przedsiębiorczy / przedsiębiorczość.
Zestaw zmiennych strategii poszukiwania zatrudnienia objął:
• wykorzystane metody pozyskania pracy (bezpośredni kontakt z pracodawcą, biuro karier uczelni, kontakty zawodowe i koleżeńskie, ogłoszenia w Internecie, ogłoszenia w prasie, prywatna firma rekrutująca, publiczne biuro pośrednictwa pracy, pomoc / kontakty rodzinne, własny
anons w prasie/Internecie, targi pracy, inne);
• moment rozpoczęcia procesu poszukiwań (przed obroną, bezpośrednio
po obronie dyplomu, 1–2 miesiące po obronie, 3–6 miesięcy po obronie,
ponad pół roku po obronie).
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Zmienne dotyczące aspiracji i motywacji to:
• samoocena powodzenia na rynku pracy w porównaniu z innymi absolwentami: studiów geograficznych macierzystej uczelni, studiów geograficznych ukończonych na innej uczelni, innych kierunków kształcenia;
• oczekiwania finansowe netto;
• kryteria wyboru pracodawcy (chęć podjęcia jakiejkolwiek pracy, dobra
atmosfera pracy, dogodna lokalizacja miejsca pracy, interesujący/rozwijający zakres obowiązków, możliwość awansu, możliwość rozwoju zawodowego, stałe godziny pracy, perspektywa długofalowego zatrudnienia,
ścisły związek pracy z kompetencjami nabytymi na studiach geograficznych, renoma miejsca pracy, społeczna użyteczność pracy, wysokość
wynagrodzenia, inne);
• oczekiwane destynacje zawodowe (administracja państwowa, samorządowa; badania naukowe; przedsiębiorstwa/instytucje zajmujące się planowaniem przestrzennym; pilotaż wycieczek, organizacja ruchu turystycznego; branża hotelarska; instytucje zajmujące się ochroną środowiska;
przedsiębiorstwa/instytucje o profilu geodezyjno-kartograficznym; instytucje zajmujące się monitorowaniem środowiska (np. stacje meteorologiczne i hydrologiczne); instytucje prowadzące formy ochrony przyrody;
szkolnictwo; dowolna praca nawet poniżej kwalifikacji; własna działalność gospodarcza, inne).
Kolejno każdy z wymienionych podzbiorów cech poddano osobnej analizie, aby określić jego indywidualne znaczenie w procedurze predykcji szans
pomyślności wejścia geografów na rynek pracy oraz aby sprawdzić, czy któryś
z kapitałów samodzielnie nie pozwalał, z wysokim prawdopodobieństwem,
na zaklasyfikowanie absolwentów do podgrupy pracujący/niepracujący. Analizę w tym zakresie przeprowadzono na całej badanej populacji absolwentów.
Następnie w celu ustalenia hierarchii wpływu wszystkich zmiennych,
tworzących kapitał tranzycyjny absolwenta, na jego status na rynku pracy
i wypracowania modelu służącego do predykcji rezultatów tranzycji analizie
poddano łącznie cały zestaw 95 zmiennych (por. tabela 12)1. Aby zweryfikować wypracowany model pod względem jego skuteczności w zakresie kwalifikowania absolwentów do podzbiorów pracujący/niepracujący, analizę
przeprowadzono na podzbiorze losowo wytypowanych respondentów. Model został zbudowany na próbie uczącej przy zastosowaniu analizy dyskryKompetencje zostały pogrupowane na: wyróżniające, kluczowe, osobowościowe i przedmiotowe (por. rozdział 6.2), dlatego wystąpiła różnica w ogólnej liczbie cech.
1
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minacyjnej. Próbę uczącą tworzyło 282 losowo wybranych ankiet spośród
375 (tj. 75,2%). Pozostałe 93 ankiety stanowiły grupę testową i posłużyły
w dalszym etapie analizy do weryfikacji skuteczności otrzymanego modelu
dyskryminacyjnego.
Tabela 12. Oznaczenia zmiennych użytych w analizach dyskryminacyjnych

1

KE1

KAPITAŁ EDUKACYJNY (KE)
Studia geograficzne na Akademii Pomorskiej w Słupsku

2

KE2

Studia geograficzne na UAM w Poznaniu

3

KE3

Studia geograficzne na UJK w Kielcach

4

KE4

Studia geograficzne na UMCS w Lublinie

5

KE5

Studia geograficzne na UMK w Toruniu

6

KE6

Studia geograficzne na Uniwersytecie Gdańskim

7

KE7

Studia geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim

8

KE8

Studia geograficzne na Uniwersytecie Łódzkim

9

KE9

Studia geograficzne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

10

KE10

Studia geograficzne na Uniwersytecie Śląskim

11

KE11

Studia geograficzne na Uniwersytecie Warszawskim

12

KE12

Studia geograficzne na Uniwersytecie Wrocławskim

13

KE13

Stopień ukończonych studiów na kierunku geografia

14

KE14

System ukończonych studiów na kierunku geografia

15

KE15

Specjalność nauczycielska

16

KE16

Specjalność z zakresu ochrony środowiska

17

KE17

Specjalność z zakresu GIS

18

KE18

Specjalność z turystki

19

KE19

Specjalność z planowania przestrzennego

20

KE20

Specjalność z zakresu geografii fizycznej

21

KE21

Specjalność z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej

22

KE22

Specjalność z zakresu geografii regionalnej

23

KE23

Bez specjalności (geografia ogólna)

24

KE24

25

KE25

26

KE26

Ocena na dyplomie ukończenia studiów geograficznych
Posiadam dodatkowe kwalifikacje, poparte certyfikatami, nabyte
w trakcie studiów
Część studiów geograficznych odbyłam/em za granicą

27

KE27

Ukończyłam/em inny kierunek studiów

28

KE28

Jestem w trakcie studiowania na innym kierunku
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29

KA1

30

KA2

31

KA3

32

KA4

33

KA5

34

KA6

35

KA7

36

KA8

37

KA9

38

KA10

39

KA11

40

KA12

41

KA13

42

KA14

43

KA15

44
45

KA16
KA17

46

KA18

47

KA19

48

KA20

49

SP1

50

SP2

51

SP3

52
53

SP4
SP5

KOMPETENCJE ABSOLWENCKIE (KA)
Studia geograficzne rozwinęły u mnie umiejętność negocjacji
i komunikacji interpersonalnej
Studia geograficzne rozwinęły u mnie umiejętność
stosowania technologii informacyjnej
KAW
Studia geograficzne rozwinęły u mnie umiejętność
współpracy z ludźmi z różnych grup kulturowych
Studia geograficzne rozwinęły u mnie zmysł przedsiębiorczy /
przedsiębiorczość
Studia geograficzne rozwinęły u mnie kreatywność
Studia geograficzne rozwinęły u mnie umiejętność
zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznych
działaniach
Studia geograficzne rozwinęły u mnie umiejętność analizy i
syntezy
Studia geograficzne rozwinęły u mnie umiejętność pisania i
mówienia w języku obcym
Studia geograficzne rozwinęły u mnie umiejętność
KAK planowania i realizowania projektów
Studia geograficzne rozwinęły u mnie umiejętność prezentacji
na forum publicznym
Studia geograficzne rozwinęły u mnie umiejętność
zarządzania czasem
Studia geograficzne rozwinęły u mnie umiejętność
współpracy w grupie
Studia geograficzne rozwinęły u mnie wolę sukcesu
Studia geograficzne rozwinęły u mnie zdolność krytycznego
myślenia i oceny siebie oraz innych
Studia geograficzne rozwinęły u mnie dokładność i precyzję
w wykonywaniu zadań
Studia geograficzne rozwinęły u mnie odpowiedzialność
Studia geograficzne rozwinęły u mnie samodzielność
KAO Studia geograficzne rozwinęły u mnie umiejętność szybkiego
dostosowywania się do nowych sytuacji
Studia geograficzne rozwinęły u mnie zdolności przywódcze
Studia geograficzne rozwinęły u mnie umiejętności
KAP specjalistyczne (rozwiązywanie problemów geograficznych,
prowadzenia badań, w tym badań terenowych)
STRATEGIE POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA (SP)
Poszukiwałam/em pracy, kontaktując się bezpośrednio z pracodawcą
(wizyta/telefon)
Poszukiwałam/em pracy za pośrednictwem biura karier uczelni
Poszukiwałam/em pracy, wykorzystując kontakty zawodowe/
koleżeńskie
Poszukiwałam/em pracy, śledząc ogłoszenia w Internecie
Poszukiwałam/em pracy, śledząc ogłoszenia w prasie
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54

SP6

55

SP7

56
57
58
59

SP8
SP9
SP10
SP11

60

SP12

61

SP13

62

SP14

63

SP15

64

SP16

Poszukiwałam/em pracy, korzystając z usług prywatnej firmy
rekrutującej
Poszukiwałam/em pracy, korzystając z usług publicznego biura
pośrednictwa pracy
Poszukiwałam/em pracy, przy pomocy rodziny
Sam(a) dałam(em) anons (w prasie/Internecie)
Poszukiwałam/em pracy, udając się na targi pracy
Poszukiwałam/em pracy, w inny sposób
Szukanie pracy rozpoczęłam/ąłem tuż przed obroną pracy
licencjackiej/magisterskiej
Szukanie pracy rozpoczęłam/ąłem bezpośrednio po obronie pracy
licencjackiej/magisterskiej
Szukanie pracy rozpoczęłam/ąłem 1–2 miesiące po obronie pracy
licencjackiej/magisterskiej
Szukanie pracy rozpoczęłam/ąłem 3–6 miesięcy po obronie pracy
licencjackiej/magisterskiej
Szukanie pracy rozpoczęłam/ąłem po upływie pół roku od obrony
pracy licencjackiej/magisterskiej
ASPIRACJE I MOTYWACJE (AM)

65

AM1

66

AM2

67

AM3

68

AM4

69

AM5

70

AM6

71

AM7

72

AM8

73

AM9

74

AM10

75

AM11

76

AM12

Najważniejsze dla mnie kryterium wyboru pracodawcy to chęć
podjęcia jakiejkolwiek pracy
Najważniejsze dla mnie kryterium wyboru pracodawcy to dobra
atmosfera pracy
Najważniejsze dla mnie kryterium wyboru pracodawcy to dogodna
lokalizacja miejsca pracy
Najważniejsze dla mnie kryterium wyboru pracodawcy to interesujący/
rozwijający zakres obowiązków
Najważniejsze dla mnie kryterium wyboru pracodawcy to możliwość
awansu
Najważniejsze dla mnie kryterium wyboru pracodawcy to możliwość
rozwoju zawodowego
Najważniejsze dla mnie kryterium wyboru pracodawcy to normowany
czas pracy (stałe godziny pracy)
Najważniejsze dla mnie kryterium wyboru pracodawcy to perspektywa
długofalowego zatrudnienia
Najważniejsze dla mnie kryterium wyboru pracodawcy to ścisły
związek pracy z kompetencjami nabytymi na studiach geograficznych
Najważniejsze dla mnie kryterium wyboru pracodawcy to renoma
miejsca pracy
Najważniejsze dla mnie kryterium wyboru pracodawcy to społeczna
użyteczność pracy
Najważniejsze dla mnie kryterium wyboru pracodawcy to wysokość
wynagrodzenia

77

AM13

Nie dotyczy (praca na własny rachunek)

78

AM14

Najważniejsze dla mnie kryterium wyboru pracodawcy jest inne niż
wszystkie wyżej wymienione kryteria

79

AM15

Chcę pracować w administracji państwowej, samorządowej
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80

AM16

Chcę pracować naukowo / robić karierę akademicką

81

AM17

Chcę zajmować się planowaniem przestrzennym

82

AM18

83
84

AM19
AM20

85

AM21

86

AM22

Chcę zajmować się pilotażem wycieczek, organizacją ruchu
turystycznego
Chcę pracować w branży hotelarskiej
Chcę pracować w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska
Chcę pracować w przedsiębiorstwach o profilu geodezyjnym/
kartograficznym
Chcę zajmować się monitorowaniem środowiska (np. stacje
meteorologiczne i hydrologiczne)

87

AM23

Chcę pracować w instytucjach form ochrony przyrody

88

AM24

Chcę pracować w szkolnictwie

89

AM25

Chcę wykonywać dowolną pracę (nawet poniżej kwalifikacji)

90

AM26

Chcę mieć własną działalność gospodarczą

91

AM27

92

AM28

93

AM29

94

AM30

95

AM31

Chcę wykonywać pracę inną od wyżej wymienionych
Minimalne wynagrodzenie, które satysfakcjonowałoby mnie
w pierwszej pracy po studiach, wynosi…
Swoje szanse na rynku pracy, w porównaniu z absolwentami studiów
geograficznych na macierzystej uczelni, oceniam…
Swoje szanse na rynku pracy, w porównaniu z absolwentami studiów
geograficznych z innych uczelni, oceniam…
Swoje szanse na rynku pracy, w porównaniu z absolwentami innych
kierunków studiów, oceniam...

Źródło: opracowanie własne

5.2. Podzbiory predyktorów
5.2.1. Kapitał edukacyjny
Parametry analizy między zmiennymi dyskryminującymi z grupy kapitału edukacyjnego przedstawia tabela 13.
W wyniku analizy wyodrębnione zostały jako istotne następujące predyktory: specjalność ogólna, specjalność nauczycielska, stopień studiów
i specjalność GIS. Pozostałe zmienne uzyskały poziom istotności powyżej przyjętej standardowej wartości krytycznej 0,05, nie ujawniały zatem
statystycznie istotnego wkładu w rozróżnienie badanych grup. Ponadto do
modelu włączono także zmienne o statystycznej istotności w dyskryminacji
grup osób pracujących i niepracujących większej niż F = 1 (ukończenie studiów na UAM w Poznaniu, UŁ i UJK w Kielcach, odbywanie części studiów
za granicą, posiadanie specjalności z zakresu geografii regionalnej, ocena
na dyplomie).
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Tabela 13. Podsumowanie analizy funkcji dyskryminacyjnej – kapitał edukacyjny
Zmienna
KE23
KE15
KE13
KE17
KE2
KE26
KE1
KE22
KE8
KE3
KE24

Lambda
Wilksa
0,825812
0,843576
0,817661
0,815352
0,810477
0,809099
0,810999
0,813630
0,813923
0,808360
0,808221

Cząstk.
Wilksa
0,975303
0,954764
0,985026
0,987815
0,993756
0,995449
0,993116
0,989906
0,989550
0,996359
0,996530

F do usunięcia
9,19205
17,19850
5,51817
4,47754
2,28083
1,65952
2,51602
3,70161
3,83355
1,32653
1,26383

p

Toler.

0,002605
0,000042
0,019355
0,035023
0,131852
0,198489
0,113565
0,055141
0,051002
0,250181
0,261670

0,617516
0,899912
0,628751
0,947098
0,885409
0,972490
0,938114
0,796573
0,757401
0,952552
0,850745

1-Toler. –
(R-kwadrat)
0,382484
0,100088
0,371249
0,052902
0,114591
0,027510
0,061886
0,203427
0,242599
0,047448
0,149255

W tabelach 13–38 zastosowano następujące skróty: Cząstk. Wilksa – cząstkowa Lambda Wilksa; Toler. –
wartość tolerancji; Kanonicz. - R – Kanoniczne R; Wart. wł. – wartość własna; Skum. pro – skumulowana
proporcja
Źródło: opracowanie własne

Przeanalizowano moc dyskryminacyjną oszacowanej funkcji, opierając
się na analizie kanonicznej. Uzyskane obliczenia dowodzą, że nawet te najsilniej oddziałujące zmienne słabo dyskryminują badanych studentów na
grupy pomyślnej tranzycji („z szansą na pracę”) i ryzyka niepowodzenia
tranzycyjnego („z małą szansą na pracę”), gdyż współczynnik Lambda Wilksa jest wysoki i wynosi 0,805417 (tabela 14).
Tabela 14. Testy chi-kwadrat kolejnych pierwiastków dla kapitału edukacyjnego
Wartość
własna

Kanonicz. - R

Lambda
Wilksa

chi-kwadrat

df

p

0,241593

0,441116

0,805417

79,52529

11

0,000000

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie wartości funkcji dyskryminacyjnych program dokonał
klasyfikacji, której sumaryczne wyniki zestawione są w tabeli macierzy klasyfikacji (tabela 15). Na podstawie wykonanej macierzy klasyfikacji przeszło 75% przypadków zostało zaklasyfikowanych prawidłowo do grupy pracujących, natomiast 55% przypadków do grupy niepracujących, co świadczy
o niskiej trafności modelu.
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Tabela 15. Macierz klasyfikacji dla kapitału edukacyjnego
odsetek poprawnie przewidywana klasyfikacja
zaklasyfikowanych
niepracujący pracujący
absolwentów
55,21
106
86
obserwowana niepracujący
klasyfikacja
pracujący
75,41
45
138
Ogółem
65,07
151
224
Absolwenci

Źródło: opracowanie własne

Wartości średnie zmiennych kanoniczych wyodrębnionej funkcji dyskryminacyjnej wynoszą odpowiednio: –0,502 (dla pracujących) i +0,479
(dla pozostających bez pracy) (tabela 16).
Tabela 16. Średnie zmiennych kanonicznych dla kapitału edukacyjnego
Absolwenci

Średnie zmiennych kanonicznych

niepracujący

0,478582

pracujący

–0,502118

Źródło: opracowanie własne

W kontekście ich wartości można stwierdzić, że cztery zmienne są najbardziej znaczące w procesie predykcji statusu absolwenta na rynku pracy. Są to: specjalność nauczycielska, specjalność ogólna, specjalność GIS
i stopień studiów. Dlatego obecnie wśród rozważanych składowych kapitału edukacyjnego potencjał sygnalizacyjny, choć słaby, zachowują jedynie
zmienne, które można nazwać „twardymi sygnalizatorami”, tj. ukończona
specjalność zapowiadająca posiadanie konkretnych kwalifikacji i kompetencji zawodowych geografów oraz stopień studiów sygnalizujący poziom
opanowania tych kompetencji.
Im więcej z cech (posiadanie specjalności nauczycielskiej, ukończenie
studiów magisterskich, posiadanie specjalności GIS) wskazała dana osoba,
tym wyższe prawdopodobieństwo, że została zaklasyfikowana do podzbioru
„pracujący” (tabela 17).
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Tabela 17. Współczynniki standaryzowane dla zmiennych kanonicznych ze zbioru kapitału
edukacyjnego
Zmienna
KE23
KE15
KE13
KE17
KE2
KE26
KE1
KE22
KE8
KE3
KE24
Wart. wł.
Skum.pro

Pierwiastek
0,453363
–0,508262
–0,349845
–0,257131
–0,190375
–0,155078
0,194188
–0,255196
0,266287
0,140158
–0,144773
0,241593
1,000000

Źródło: opracowanie własne

5.2.2. Kompetencje
Parametry analizy między zmiennymi dyskryminującymi z grupy kapitału kompetencyjnego przedstawia tabela 18.
Tabela 18. Podsumowanie analizy funkcji dyskryminacyjnej – kompetencje

KA8

Lambda
Wilksa
0,941245

Cząstk.
Wilksa
0,988079

F do usunięcia
(1,364)
4,391549

KA20

0,947449

0,981610

6,819559

0,009389 0,829963

0,170037

KA15

0,940740

0,988609

4,194071

0,041283 0,715865

0,284135

KA11

0,937750

0,991762

3,023611

0,082906 0,623061

0,376939

KA13

0,940763

0,988586

4,202750

0,041074 0,663136

0,336864

KA16

0,936881

0,992682

2,683416

0,102262 0,670134

0,329866

KA12

0,935470

0,994179

2,131120

0,145198 0,693652

0,306348

KA3

0,935443

0,994208

2,120619

0,146190 0,724126

0,275874

KA14

0,934078

0,995660

1,586505

0,208633 0,801179

0,198822

KA1

0,933827

0,995928

1,488395

0,223256 0,732717

0,267283

Zmienna

Źródło: opracowanie własne
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1-Toler. –
(R-kwadrat)
0,036808 0,845127 0,154873
p

Toler.

Jako względnie istotne predyktory wyodrębniono kolejno następujące kompetencje: umiejętności specjalistyczne, znajomość języka obcego,
wolę sukcesu oraz dokładność i precyzję w wykonywaniu zadań. Pozostałe
zmienne uzyskały poziom istotności powyżej standardowej wartości krytycznej 0,05, dlatego nie ujawniały statystycznie istotnego wkładu w rozróżnienie badanych grup.
Ponadto do modelu przyjęto też: umiejętność zarządzania czasem,
współpracy z ludźmi z różnych grup kulturowych, krytycznej oceny siebie
i innych, odpowiedzialność oraz umiejętność negocjacji i komunikacji interpersonalnej. Pozostałe kompetencje nie weszły do modelu.
Uzyskane obliczenia pozwalają stwierdzić, że zmienne z tej grupy bardzo słabo dyskryminują populację badanych studentów na grupy pomyślnej tranzycji („z szansą na pracę”) i ryzyka niepowodzenia tranzycyjnego
(„z małą szansą na pracę”), gdyż współczynnik Lambda Wilksa jest bardzo
wysoki i wynosi 0,9300 (tabela 19).
Tabela 19. Testy chi-kwadrat kolejnych pierwiastków dla kompetencji
Wartość
własna

Kanonicz. - R

Lambda
Wilksa

chi-kwadrat

df

p

0,075241

0,264529

0,930024

26,69632

10

0,002908

Źródło: opracowanie własne

Na bazie wartości funkcji dyskryminacyjnych program dokonał klasyfikacji, której sumaryczne wyniki zestawione są w tabeli macierzy klasyfikacji
(tabela 20). Na podstawie wykonanej klasyfikacji przeszło 65% przypadków
zostało przyporządkowanych prawidłowo do grupy niepracujących i 58% do
grupy pracujących. Świadczy to o małej trafności dopasowania modelu do
przewidywania potencjalnych osób pracujących, ale trafniejszym dla klasyfikacji osób pozostających bez pracy niż do predykcji osób pracujących.
Tabela 20. Macierz klasyfikacji dla kompetencji
Odsetek poprawnie Przewidywana klasyfikacja
zaklasyfikowanych
niepracujący pracujący
absolwentów
niepracujący
65,26
124
66
pracujący
58,38
77
108
61,87
201
174

Absolwenci
obserwowana
klasyfikacja
Ogółem
Źródło: opracowanie własne
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Wartości średnie zmiennych kanonicznych wyodrębnionej funkcji dyskryminacyjnej wynoszą odpowiednio: –0,269 (dla niepracujących) i +0,277
(dla pracujących).
Tabela 21. Średnie zmiennych kanonicznych dla kompetencji
Absolwenci

Średnie zmiennych kanonicznych

niepracujący

–0,269944

pracujący

0,277240

Źródło: opracowanie własne

Największy indywidualny wkład w przewidywanie przynależności badanych do grupy osób pracujących/niepracujących mają umiejętności prezentacji na forum publicznym, umiejętność współpracy w grupie, dokładność i precyzja w działaniu oraz komunikacja interpersonalna.
Im więcej z cech (wysoka samoocena umiejętności prezentacji na forum publicznym, umiejętność współpracy z ludźmi z różnych grup kulturowych, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego dostosowywania się do
nowych sytuacji, posiadanie zdolności przywódczych) wskazał respondent,
tym wyższe prawdopodobieństwo, że został zaklasyfikowany do podzbioru
„pracujący” (tabela 22).
Tabela 22. Współczynniki standaryzowane dla zmiennych kanonicznych ze zbioru kompetencji
Zmienna

Źródło: opracowanie własne
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Pierwiastek

KA8

–0,448973

KA20

0,562722

KA15

–0,476859

KA11

0,434688

KA13

–0,495962

KA16

0,395043

KA12

–0,346290

KA3

0,338096

KA14

0,278220

KA1

–0,281827

Wart. wł.

0,075241

Skum. pro

1,000000

5.2.3. Strategie poszukiwań pracy
Parametry analizy między zmiennymi dyskryminującymi przedstawia
tabela 23.
Jako istotne predyktory wyodrębniono: bezpośredni kontakt z pracodawcą, biuro karier uczelni, ogłoszenia w prasie, publiczne biura pośrednictwa pracy, kontakty rodzinne, targi pracy, rozpoczęcie poszukiwań pracy
przed obroną dyplomu, bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu, 1–2 miesiące
po obronie, 3–6 miesięcy po obronie. Pozostałe zmienne uzyskały poziom
istotności powyżej standardowej wartości krytycznej 0,05, nie ujawniały zatem statystycznie istotnego wkładu w rozróżnienie badanych grup. Ponadto
do modelu włączono także zmienne o statystycznej istotności w dyskryminacji grup osób pracujących i niepracujących, większej niż F = 1.
Tabela 23. Podsumowanie analizy funkcji dyskryminacyjnej – strategie poszukiwań pracy
Zmienne

Lambda
Wilksa

Cząstk.
Wilksa

F do usunięcia
(1,360)

SP5

0,794983

0,861511

57,87035

0,000000 0,838012

0,161988

SP2

0,707404

0,968170

11,83571

0,000649 0,939027

0,060973

SP7

0,714118

0,959067

15,36489

0,000106 0,931479

0,068521

SP10

0,701038

0,976961

8,48956

0,003795 0,933023

0,066977

SP12

0,727143

0,941888

22,21122

0,000003 0,661667

0,338333

SP13

0,714219

0,958931

15,41807

0,000103

0,695411

0,304589

SP3

0,690982

0,991179

3,20363

0,074315 0,939139

0,060861

SP15

0,704505

0,972154

10,31187

0,001441 0,791025

0,208975

SP8

0,698716

0,980207

7,26934

0,007344 0,887250

0,112750

SP14

0,696461

0,983382

6,08372

0,014108 0,725162

0,274838

SP4

0,690489

0,991887

2,94468

0,087021 0,764048

0,235952

SP1

0,693860

0,987068

4,71640

0,030529 0,906013

0,093987

SP6

0,690066

0,992495

2,72216

0,099836 0,948651

0,051349

SP9

0,687716

0,995886

1,48723

0,223445 0,973238

0,026762

p

Toler.

1-Toler. –
(R-kwadrat)

Źródło: opracowanie własne

Przeanalizowano moc dyskryminacyjną oszacowanej funkcji, opierając się na analizie kanonicznej. Uzyskane obliczenia pozwalają stwierdzić,
że tylko te najsilniej oddziałujące zmienne dobrze dyskryminują badanych
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studentów na grupy pomyślnej tranzycji („z szansą na pracę”) i ryzyka niepowodzenia tranzycyjnego („z małą szansą na pracę”), gdyż współczynnik
Lambda Wilksa jest stosunkowo wysoki i wynosi 0,6849 (tabela 24).
Tabela 24. Testy chi-kwadrat kolejnych pierwiastków dla strategii poszukiwań pracy
Wartość
własna

Kanonicz. -R

Lambda
Wilksa

chi-kwadrat

df

p

0,460095

0,561349

0,684887

138,5316

14

0,00

Źródło: opracowanie własne

Na bazie wartości funkcji dyskryminacyjnych program dokonał klasyfikacji, której sumaryczne wyniki zestawione są w tabeli macierzy klasyfikacji (tabela 25). Na podstawie wykonanej klasyfikacji przeszło 73,5% przypadków zostało przyporządkowanych prawidłowo do grupy pracujących,
a 58,4% przypadków do grupy niepracujących. Świadczy to o niskiej trafności dopasowania modelu do przewidywania potencjalnych osób pracujących, jednakże znacznie trafniejszym niż do predykcji osób pozostających
bez pracy.
Tabela 25. Macierz klasyfikacji dla strategii poszukiwań pracy
Absolwenci
obserwowana
klasyfikacja

niepracujący
pracujący

Ogółem

Odsetek poprawnie
zaklasyfikowanych
absolwentów
58,42

Przewidywana klasyfikacja
niepracujący

pracujący

111

79

73,51

49

136

65,87

160

215

Źródło: opracowanie własne

Wartości średnie zmiennych kanonicznych wyodrębnionej funkcji dyskryminacyjnej wynoszą odpowiednio: –0,685 (dla pracujących) i +0,667(dla
pozostających bez pracy) (tabela 26).
Tabela 26. Średnie zmiennych kanonicznych dla strategii poszukiwań pracy
Absolwenci
niepracujący
pracujący
Źródło: opracowanie własne
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Średnie zmiennych kanonicznych
0,667531
–0,685573

Na ich podstawie można stwierdzić, że cechami o największym indywidualnym wkładzie w proces predykcji statusu absolwenta na rynku pracy są:
metoda poszukiwań pracy w prasie, rozpoczęcie poszukiwań pracy przed
obroną dyplomu, bezpośrednio po formalnym zakończeniu studiów i 3–6
miesięcy po ukończeniu studiów oraz skorzystanie z pomocy publicznego
biura pośrednictwa pracy, biura karier uczelni.
Im więcej z cech (poszukiwanie pracy rozpoczęto przed obroną, bezpośrednio po obronie i 3–6 miesięcy po obronie, stosując kontakty zawodowe/
koleżeńskie) wybrał badany, tym wyższe prawdopodobieństwo, że został
zaklasyfikowany do podzbioru „pracujący” (tabela 27).
Tabela 27. Współczynniki standaryzowane dla zmiennych kanonicznych ze zbioru strategii
poszukiwań pracy
Zmienne

Pierwiastek

SP5

0,724184

SP2

0,327981

SP7

0,373438

SP10

0,279931

SP12

–0,527936

SP13

–0,432916

SP3

–0,172642

SP15

–0,334239

SP8

0,266072

SP14

–0,269677

SP4

0,183571

SP1

0,212827

SP6

0,158447

SP9

0,115825

Wart. wł.

0,460095

Skum. pro

1,000000

Źródło: opracowanie własne
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5.2.4. Aspiracje, motywacje
Parametry analizy między zmiennymi dyskryminującymi z grupy aspiracji przedstawia tabela 28. Na ich podstawie, jako istotne predyktory wyodrębniono tylko zmienne dotyczące pożądanych destynacji zawodowych,
tj. chęć pracy w szkolnictwie, chęć podjęcia dowolnej pracy (nawet poniżej
poziomu wykształcenia) oraz tzw. inne. Pozostałe zmienne uzyskały poziom istotności powyżej standardowej wartości krytycznej 0,05, więc nie
ujawniały statystycznie istotnego wkładu w rozróżnienie badanych grup.
Do modelu włączono także zmienne o statystycznej istotności w dyskryminacji osób pracujących i niepracujących, większej niż F = 1.
Tabela 28. Podsumowanie analizy funkcji dyskryminacyjnej – aspiracje i motywacje
Zmienne

Lambda
Wilksa

Cząstk.
Wilksa

F do usunięcia

p

Toler.

1-Toler.–
(R-kwadrat)

AM24

0,925934

0,941082

22,72614

0,000003

0,925726

0,074274

AM27

0,891602

0,977320

8,42408

0,003929

0,922087

0,077913

AM25

0,890410

0,978627

7,92769

0,005134

0,963587

0,036413

AM11

0,882261

0,987666

4,53302

0,033920

0,976291

0,023709

AM31

0,879063

0,991260

3,20069

0,074441

0,946758

0,053241

AM5

0,879656

0,990591

3,44790

0,064142

0,931956

0,068044

AM30

0,877407

0,993131

2,51070

0,113947

0,902807

0,097193

AM2

0,877485

0,993042

2,54350

0,111619

0,986128

0,013872

AM26

0,874890

0,995988

1,46215

0,227375

0,954541

0,045459

AM3

0,874178

0,996799

1,16582

0,280979

0,961653

0,038347

AM28

0,873800

0,997230

1,00835

0,315968

0,902623

0,097377

Źródło: opracowanie własne

Przeanalizowana moc dyskryminacyjna oszacowanej funkcji pozwala
stwierdzić, że nawet te najsilniej oddziałujące zmienne słabo dyskryminują
badanych studentów na grupy pomyślnej tranzycji („z szansą na pracę”)
i ryzyka niepowodzenia tranzycyjnego („z małą szansą na pracę”), gdyż
współczynnik Lambda Wilksa jest wysoki i wynosi 0,871 (tabela 29).
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Tabela 29. Testy chi-kwadrat kolejnych pierwiastków dla aspiracji i motywacji
Wartość własna Kanonicz. R Lambda Wilksa chi-kwadrat
0,147605

0,358637

0,87138

50,59648

df

p

11

0

Źródło: opracowanie własne

Na bazie wartości funkcji dyskryminacyjnych program dokonał klasyfikacji, której sumaryczne wyniki zestawione są w tabeli macierzy klasyfikacji
(tabela 30). Na podstawie wykonanej klasyfikacji przeszło 78% przypadków zostało przyporządkowanych prawidłowo do grupy niepracujących, zaś
48% przypadków do grupy pracujących. Świadczy to o niskiej trafności dopasowania modelu do przewidywania potencjalnych osób niepracujących,
występuje jednak znaczne zróżnicowanie poziomu trafności i model ten nie
wyklucza stosowania go do predykcji osób niepracujących.
Tabela 30. Macierz klasyfikacji dla aspiracji i motywacji
Absolwenci
obserwowana
klasyfikacja

Odsetek poprawnie Przewidywana klasyfikacja
zaklasyfikowanych
niepracujący pracujący
absolwentów

niepracujący

78,94

150

40

pracujący

48,11

96

89

63,73

246

129

Ogółem
Źródło: opracowanie własne

Wartości średnie zmiennych kanonicznych wyodrębnionej funkcji dyskryminacyjnej wynoszą odpowiednio: –0,388 (dla pracujących) i +0,378
(dla pozostających bez pracy) (tabela 31).
Tabela 31. Średnie zmiennych kanonicznych dla aspiracji i motywacji
Absolwenci

Średnie zmiennych kanonicznych

niepracujący

0,378093

pracujący

–0,388312

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie średnich wartości kanonicznych można stwierdzić, że
zmienną mającą największy indywidualny wpływ na przewidywanie przynależności badanych do grupy pracujących/niepracujących jest aspiracja pracy
w szkole. Do predykcji przydatne są także tzw. inne planowane destynacje
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zawodowe, gotowość do podjęcia dowolnej pracy (także poniżej poziomu
wykształcenia) i kierowanie się w wyborze pracodawcy kryterium społecznej użyteczności pracy.
Im więcej z cech (chęć pracy w szkolnictwie, w innych niż wymienione
destynacjach, gotowość podjęcia dowolnej pracy, kierowanie się w wyborze
miejsca pracy społeczną użytecznością pracy, wysoka ocena własnych szans
na rynku pracy w porównaniu z absolwentami geografii z innych uczelni)
wybrała dana osoba, tym wyższe prawdopodobieństwo, że została zaklasyfikowana do podzbioru „pracujący” (tabela 32).
Tabela 32. Współczynniki standaryzowane dla zmiennych kanonicznych z aspiracji i motywacji
Zmienne
AM24
AM27
AM25
AM11
AM31
AM5
AM30
AM2
AM26
AM3
AM28
Wart. wł.
Skum. pro

Pierwiastek
–0,703441
–0,437306
–0,415268
–0,313402
0,267908
0,280168
–0,243218
0,234220
–0,180767
0,160879
0,154470
0,147605
1,000000

Źródło: opracowanie własne

5.3. Przewidywanie rezultatów tranzycji absolwentów
kierunku geografia
5.3.1. Model predykcji statusu absolwentów geografii na rynku pracy
Jak wskazują przeprowadzone badania, żaden z odrębnie przeanalizowanych podzbiorów cech samodzielnie nie pozwala na zaklasyfikowanie,
z wysokim prawdopodobieństwem, absolwentów do podgrupy pracujący/
niepracujący. Przystąpiono zatem do poddania wszystkich cech2 analizie
Ze względu na bardzo dużą liczbę cech w dalszej analizie użyto skróconych nazw
cech zgodnie z tabelą 12.
2
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dyskryminacyjnej (tabela 12), na podstawie której miało nastąpić wypracowanie modelu predykcji rezultatów procesu tranzycji.
Po wykonaniu analizy na próbie uczącej w modelu uwzględnionych zostało 28 z 79 zmiennych, w tym 17 z nich wykazało wystarczającą moc dyskryminacyjną i statystycznie istotny wkład w rozróżnienie badanych grup
na subpopulacje pracujących i pozostających bez pracy. Świadczą o tym
uzyskane dla nich poziomy istotności o wartościach poniżej wielkości krytycznej 0,05. Pozostałe zmienne nie weszły do modelu (tabela 33).
Tabela 33. Podsumowanie analizy funkcji dyskryminacyjnej – wszystkie cechy
Zmienne
SP5
KE23
SP4
KE13
KE15
SP7
AM24
SP1
SP8
AM5
AM27
AM23
SP13
SP2
KAK
KAP
SP10
SP15
KE21
KE27
SP3
AM26
SP12
SP6
KE17
SP11
AM25
AM11

Lambda
Wilksa
0,529892
0,470659
0,469654
0,489849
0,476759
0,484947
0,475644
0,476520
0,473844
0,468528
0,467328
0,470129
0,470072
0,465263
0,474747
0,470551
0,467371
0,467727
0,464679
0,461811
0,463031
0,463465
0,463409
0,461725
0,460769
0,461975
0,461221
0,460892

Cząstk.
Wilksa
0,866286
0,975310
0,977397
0,937101
0,962831
0,946573
0,965088
0,963313
0,968754
0,979744
0,982262
0,976409
0,976527
0,986621
0,966910
0,975533
0,982171
0,981424
0,987862
0,993997
0,991377
0,990447
0,990568
0,994181
0,996243
0,993643
0,995267
0,995978

F do
usunięcia
38,89684
6,37945
5,82781
16,91456
9,72809
14,22339
9,11607
9,59727
8,12797
5,20994
4,55078
6,08854
6,05729
3,41713
8,62398
6,32036
4,57448
4,76981
3,09645
1,52195
2,19198
2,43048
2,39944
1,47500
0,95028
1,61214
1,19830
1,01757

p

Toler.

0,000000
0,012159
0,016488
0,000053
0,002026
0,000202
0,002794
0,002169
0,004720
0,023292
0,033870
0,014271
0,014520
0,065694
0,003625
0,012560
0,033413
0,029885
0,079677
0,218473
0,139980
0,120252
0,122633
0,225695
0,330583
0,205363
0,274708
0,314064

0,802203
0,609231
0,697027
0,548909
0,751915
0,879400
0,800560
0,814792
0,807933
0,899072
0,896708
0,893597
0,759398
0,868782
0,651324
0,705540
0,880324
0,796343
0,842369
0,857887
0,876191
0,892849
0,687279
0,903266
0,896782
0,851945
0,908434
0,894756

1-Toler. –
(R-kwadrat)
0,197797
0,390769
0,302973
0,451091
0,248085
0,120600
0,199440
0,185208
0,192067
0,100929
0,103292
0,106403
0,240602
0,131218
0,348676
0,294460
0,119676
0,203657
0,157631
0,142113
0,123809
0,107151
0,312721
0,096734
0,103218
0,148055
0,091566
0,105244

Źródło: opracowanie własne
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Następnie przeanalizowano moc dyskryminacyjną oszacowanej funkcji.
W tym celu wykonano analizę kanoniczną. Współczynnik Lambda Wilksa
ma niższą wartość od uzyskanych w toku wcześniejszych analiz dyskryminacyjnych w poszczególnych podzbiorach predyktorów i wynosi 0,459038,
a empiryczny poziom istotności jest prawie równy 0 (tabela 34). Na podstawie tych wyników można wnioskować, że oszacowana funkcja dobrze dyskryminuje badanych studentów na podzbiory pracujących i pozostających
bez pracy.
Tabela 34. Testy chi-kwadrat kolejnych pierwiastków dla wszystkich cech
Wartość własna
1,178468

Kanonicz. - R
0,735501

Lambda Wilksa
0,459038

chi-kwadrat
206,7241

df
29

p
0,00

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie wartości funkcji dyskryminacyjnych program dokonał
klasyfikacji, której sumaryczne wyniki zestawione są w macierzy klasyfikacji. Przeszło 91% przypadków zostało zaklasyfikowanych prawidłowo do
grupy pracujących, a blisko 83% przypadków znalazło się w grupie niepracujących. Potwierdza to bardzo wysokie dopasowanie modelu do predykcji
rezultatów tranzycji na podstawie przyjętych zmiennych i wskazuje, że jest
on nieco bardziej odpowiedni dla przewidywania potencjalnych osób pracujących (tabela 35).
Tabela 35. Macierz klasyfikacji dla wszystkich cech grupy uczącej
Absolwenci

Odsetek poprawnie Przewidywana klasyfikacja
zaklasyfikowanych
niepracujący pracujący
absolwentów

obserwowana niepracujący
klasyfikacja
pracujący

82,76

120

25

91,24

12

125

Ogółem

86,88

132

150

Źródło: opracowanie własne

Wartości średnie dla zmiennych kanonicznych wynoszą tu odpowiednio +1,11285 (pracujący) i –1,05145 (niepracujący) (tabela 36).
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Tabela 36. Średnie zmiennych kanonicznych dla wszystkich cech
Absolwenci

Średnie zmiennych kanonicznych

niepracujący

–1,05145

pracujący

1,11285

Źródło: opracowanie własne

Standaryzowane współczynniki poszczególnych zmiennych wyodrębnionej funkcji dyskryminacyjnej przedstawia tabela 37.
Na podstawie średnich kanonicznych można stwierdzić, że im więcej
spośród cech pierwotnych, tj.: ukończenie studiów magisterskich ze specjalnością nauczycielską, aspirowanie do pracy w szkolnictwie, gotowość
do podjęcia pracy poniżej kwalifikacji, rozpoczęcie poszukiwań zatrudnienia bezpośrednio lub 3–6 miesięcy po obronie pracy dyplomowej wskazała
badana osoba, tym większe jest prawdopodobieństwo, że posiadała pracę.
Z kolei im więcej zmiennych: poszukiwanie pracy przez ogłoszenia w prasie, publiczne biura pośrednictwa pracy, bezpośredni kontakt z pracodawcą,
targi pracy, pomoc rodziny, chęć awansu jako planowane kryterium wyboru
pracodawcy, aspirowanie do pracy w instytucjach zajmujących się ochroną
przyrody, wskazał indagowany, tym wyższe było prawdopodobieństwo, że został on zaklasyfikowany do podzbioru osób pozostających bez pracy.
Tabela 37. Współczynniki standaryzowane dla zmiennych kanonicznych – wszystkie cechy
Zmienne

Pierwiastek

SP5

–0,555088

KE23

–0,273708

SP4

–0,244838

KE13

0,460246

KE15

0,302288

SP7

–0,335121

AM24

0,283927

SP1

–0,288503

SP8

–0,267378

AM5

–0,204076

AM27

0,191226

AM23

–0,220911
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SP13

0,239036

SP2

–0,168721

KAK

–0,306454

KAP

0,253190

SP10

–0,193491

SP15

0,207657

KE21

0,163209

KE27

–0,113735

SP3

0,134882

AM26

0,140634

SP12

0,159275

SP6

–0,109128

KE17

0,088000

SP11

–0,117442

AM25

0,098135

AM11

0,091153

Wart. wł.

1,178468

Skum. pro

1,000000

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie surowych współczynników zapisano równanie funkcji
dyskryminacyjnej rozdzielającej studentów wchodzących na rynek pracy na
podzbiory: pracujący, pozostający bez pracy (tabela 38).
Tabela 38. Surowe czynniki dla zmiennych kanoniczych – wszystkie cechy
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Zmienne

Pierwiastek

SP5

–1,67292

KE23

–0,82292

SP4

–0,51209

KE13

1,01200

KE15

0,86291

SP7

–1,27169

AM24

0,90225

SP1

–0,69149

SP8

–0,60944

AM5

–1,22883

AM27

1,09020

AM23

–1,42339

SP13

0,59843

SP2

–0,75984

KAK

–0,44257

KAP

0,23104

SP10

–1,34204

SP15

0,86939

KE21

0,52321

KE27

–0,23042

SP3

0,44837

AM26

0,52253

SP12

0,37566

SP6

–0,75691

KE17

0,39218

SP11

–0,70776

AM25

0,41342

AM11

0,89042

Stała

–0,32729

Wart. wł.

1,17847

Skum. pro

1,00000

Źródło: opracowanie własne

Równanie funkcji dyskryminacyjnej ma postać:
D(X) = – 0,327 – 1,673 SP5 – 0,823 KE23 – 0,512 SP4 + 1,012 KE13 + 0,863
KE15 – 1,272 SP7 + 0,902 AM24 – 0,691 SP1 – 0,609 SP8 – 1,229 AM5 +
1,090 AM27 – 1,423 AM23 + 0,598 SP13 – 0,760 SP2 – 0,443 KAK + 0,231 KAP
– 1,342 SP10 + 0,869 SP15 + 0,523 KE21 – 0,230 KE27 + 0,448 SP3 + 0,523
AM26 + 0,376 SP12 – 0,757 SP6 + 0,392 KE17 – 0,708 SP11 + 0,413 AM25 +
0,890 AM11
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Funkcja wypracowana na bazie grupy uczącej, poddana następnie wyliczeniu na grupie testowej pozwala zweryfikować prawidłowość stworzonego modelu. W tym przypadku poprawność zaklasyfikowania, chociaż
jak zwykle niższa dla grupy testowej w stosunku do uczącej, jest niewiele
niższa i wynosi odpowiednio ponad 81% dla pracujących i ponad 75% dla
niepracujących. Tylko 9 osób (spośród 48 faktycznie pracujących) zostało
błędnie zaklasyfikowanych jako niepracujące, zaś 11 osób (wśród 45 niepracujących) błędnie zaklasyfikowano jako pracujące (tabela 39).
Tabela 39. Macierz klasyfikacji dla wszystkich cech grupy testowej
Absolwenci
obserwowana niepracujący
klasyfikacja
pracujący
Ogółem

Odsetek poprawnie Przewidywana klasyfikacja
zaklasyfikowanych
niepracujący pracujący
absolwentów
75,56
34
11
81,28

9

39

78,49

43

50

Źródło: opracowanie własne

W odróżnieniu od rezultatów analiz dyskryminacyjnych wykonanych
dla poszczególnych podzbiorów cech3, które ujawniły brak skutecznej możliwości predykcji statusu na rynku pracy za pomocą zmiennych w obrębie
jednego rodzaju kapitału, należy stwierdzić, iż rozkład klasyfikacji przy
badaniu łącznego działania wszystkich cech upoważnia do stwierdzenia
wysokiej trafności opracowanego modelu predykcji statusu absolwentów
geografii na rynku pracy w okresie tranzycji. Model ten może być zatem
stosowany w procedurze przewidywania rezultatów tego procesu.

5.3.2. Implikacja wyników analizy do optymalizowania
narzędzi badawczych
Uzyskane w toku analizy dyskryminacyjnej, zmierzającej do wypracowania modelu służącego przewidywaniu rezultatów tranzycji absolwentów
kierunku geografia wartości współczynników standaryzacji, umożliwiły wyodrębnienie i stworzenie hierarchii podmiotowych cech o najwyższym indywidualnym wkładzie w przewidywanie przynależności badanych absolwen-

Kapitału edukacyjnego, kompetencyjnego, strategii poszukiwania pracy oraz
aspiracji i motywacji.
3
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tów do grupy osób pracujących/niepracujących (tabela 37). W tym zakresie
największe znaczenie miały kolejno cechy:
1) poszukiwanie pracy przez ogłoszenia w prasie;
2) stopień studiów;
3) poszukiwanie pracy z wykorzystaniem publicznych biur pośrednictwa pracy;
4) poziom samooceny kompetencji kluczowych;
5) ukończenie specjalności nauczycielskiej;
6) poszukiwanie pracy przez bezpośredni kontakt z pracodawcą;
7) chęć pracy w szkolnictwie;
8) ukończenie geografii ogólnej (bez specjalności);
9) poszukiwanie pracy z pomocą rodziny;
10) poziom samooceny kompetencji przedmiotowych;
11) poszukiwanie pracy przez ogłoszenia w Internecie;
12) poszukiwanie pracy bezpośrednio po obronie pracy dyplomowej;
13) chęć pracy w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody;
14) poszukiwanie pracy 3–6 miesięcy po obronie;
15) kryterium możliwości awansu;
16) poszukiwanie pracy za pośrednictwem targów pracy;
17) chęć wykonywania innej pracy (od wymienionych).
Opracowany hierarchiczny zestaw cech pozwala na optymalizowanie
narzędzi (kwestionariuszy ankiet, wywiadów) wykorzystywanych przez
specjalistów w toku badań poświęconych przewidywaniu rezultatów tranzycji kolejnych absolwentów kierunku geografia. Optymalizowanie może
obejmować następujące aspekty:
• metodologiczny, tj. podnoszenie trafności sporządzonego narzędzia do
zrealizowania celów badań i kolejnych opracowywanych modeli oraz
zwiększanie kluczowego dla wyciągania wniosków o charakterze ogólnym i formułowania prawidłowości badanych zjawisk/procesów poziomu
responsywności4;
• techniczno-finansowy, czyli ograniczenie objętości narzędzia badawczego,
a tym samym obniżanie kosztów jego powielenia (w przypadku wersji papierowej), skrócenie czasu niezbędnego do przeprowadzenia badań (dotyczy głównie wywiadów) i wprowadzenia zgromadzonych danych do bazy;
4
Udowodniono, że im dłuższy jest kwestionariusz ankietowy, tym wyższe jest ryzyko znużenia respondentów, skutkujące fragmentarycznym wypełnieniem kwestionariusza (Kałaska, Komorowski, 2007; Piróg, 2010a).
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• psychologiczny, tj. ograniczenie, dzięki wykorzystaniu krótszego i trafniejszego narzędzia badawczego, ryzyka dystrakcji osoby dokonującej
analizy zebranych wyników poprzez eliminowanie nadmiaru danych lub
informacji o niskiej istotności z punktu widzenia celu badań.
Zestaw cech może być pomocny specjalistom, którzy są zainteresowani
badaniami tranzycji absolwentów innych niż geografia kierunków studiów,
zwłaszcza w opracowywaniu profilu i proporcji pytań włączanych do kwestionariusza z poszczególnych podzbiorów zmiennych.

6. Strategie i wybrane narzędzia optymalizacji
przechodzenia absolwentów na rynek pracy
na poziomie działań uczelni wyższej
Uniwersytet, będąc jedną z najstarszych instytucji we współczesnych
społeczeństwach, której korzenie sięgają przecież średniowiecza, swoją trwałość
zawdzięcza zdolnościom adaptacyjnym do zmieniających się warunków społecznych
(Włodzimierz Siwiński, 2013, s. 127)

Na pomyślność tranzycji wpływa, z różnym natężeniem, szereg pozaakademickich zmiennych niezależnych (por. rozdział 2; 3.1.). Nie zwalnia to
szkolnictwa wyższego z prowadzenia prac mających podnieść konkurencyjność swoich absolwentów na rynku pracy (Leja, 2002, 2008). Jest kilka powodów do podejmowania wytężonych działań w tym zakresie. Po pierwsze,
kapitał edukacyjny jest tym czynnikiem (w odróżnieniu od polityki gospodarczej, koniunktury na rynku pracy czy sytuacji demograficznej), na który szkolnictwo wyższe może mieć realny i bezpośredni wpływ. Brak troski
o zapewnienie jak najlepszego startu młodzieży w dorosłe życie byłby też
zaprzeczeniem misji szkoły wyższej. Po drugie, uczelnie, chcące zachować
ciągłość rekrutacji najlepszej populacji młodzieży, muszą być miejscami,
w których absolwenci są dobrze przygotowywani do skutecznego konkurowania o zatrudnienie w warunkach permanentnych zmian organizacyjnych i technologicznych. Niezadowolenie absolwentów ze swojej sytuacji
na rynku pracy może zdecydowanie obniżyć w przyszłości liczbę i jakość
kandydatów na studia geograficzne, co spowoduje „kurczenie się” tego kierunku studiów i poważnie zaszkodzi geografii jako dyscyplinie naukowej.
Po trzecie, zaangażowanie w zapewnienie możliwie płynnej i satysfakcjonującej tranzycji absolwentów jest jednym z ważnych elementów budowania wysokiej jakości kształcenia na danym kierunku i podlega ocenie przez
organy weryfikujące tę jakość.
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6.1. Audyt kierunku studiów
Podstawowym elementem w pracach prowadzonych na poziomie uczelni
i zmierzających do optymalizacji procesu tranzycji jest rzetelna ocena programu studiów danego kierunku kształcenia, która powinna otwierać i zamykać każde z działań podejmowanych w tym zakresie (Gedye, Chalkley,
2006). Żaden plan ani program kierunkowych kursów akademickich nie
jest bowiem pełną i skończoną odpowiedzią na zmieniające się nieustannie
realia rynku pracy i dlatego powinien on być cyklicznie poddawany ocenie,
a narzędziem ułatwiającym te działania jest audyt. Audyt ułatwia kontrolowanie i ocenę poziomu działań w zakresie optymalnego przygotowania
absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez wyodrębnienie mocnych
i słabych stron koncepcji programowej. Gruntowna analiza specyfiki realizowanego programu studiów w danej jednostce dydaktycznej może znacznie pomóc w dokonaniu wieloaspektowej oceny jakości oferty edukacyjnej
w odniesieniu do wyzwań rynku pracy.
Audyt najczęściej obejmuje cztery obszary: ofertę programową kursów
danego kierunku studiów; charakter i intensywność współpracy kierunku
studiów z biurem karier uczelni; kontakty z potencjalnymi pracodawcami;
badanie losów absolwentów na rynku pracy i wykorzystywanie wyników
tych badań do korekt programowych. Zastaw pytań ma znaczenie podstawowe do rozpoczęcia kontroli i oceny wizji realizowanych w danej jednostce studiów. Może on stanowić podwaliny pod budowę własnych narzędzi
estymacji dostosowanych do potrzeb i specyfiki uczelni oraz audytowanego
kierunku kształcenia.
Obszar oferty programowej dotyczy przede wszystkim dwóch kwestii:
wyposażenia studenta w umiejętności sprzyjające jego płynnemu wejściu
na rynek pracy oraz korelacji między kompetencyjnym przygotowaniem absolwentów a bieżącymi potrzebami pracodawców. Dział poświęcony współpracy danego kierunku studiów z biurem karier uczelni służy refleksji nad
jej charakterem i intensywnością. Część odnosząca się do oceny kontaktów
z potencjalnymi pracodawcami zmierza do określenia miejsca i roli pracodawcy w budowaniu oraz realizacji programu studiów i tym samym sprzyja
zmniejszaniu dystansu między tymi dwoma światami. Grupa pytań audytowych dotyczących losów absolwentów na rynku pracy kieruje uwagę na
stopień wykorzystania tego źródła informacji do rzetelnego powiadamiania
wszystkich członków procesu dydaktycznego o jego efektywności w zakresie pozyskania pracy po zakończeniu danego szczebla edukacji (tabela 40).

170

Do audytu stosuje się kwestionariusz zbudowany z zestawu pytań, które są punktowane od 0 do 3, gdzie 0 oznacza „nie występuje”, 1 – „występuje w niewielkim stopniu”; 2 – „występuje w znacznym stopniu”; 3 – „występuje w bardzo dużym stopniu / w pełni” (Gedye, Chalkley, 2006).
Audyt może przeprowadzić zarówno sama jednostka organizacyjna, która konstruuje i wciela w życie swoje idee programów studiów, jak
i specjalista lub grupa specjalistów zewnętrznych. Gruntowna analiza
realizowanego programu studiów w danej jednostce dydaktycznej w zaproponowanych wyżej aspektach powinna być przeprowadzana zawsze tuż
po opracowaniu nowego programu studiów i przy każdej jego modyfikacji.
Wyniki przeprowadzonej oceny powinny obligować władze uczelniane do
ewentualnych działań naprawczych (Piróg, 2011c).
Tabela 40. Audyt kierunku studiów
A. Kierunek studiów, oferta programowa
1. Czy programy kursów majoryzują kluczowe kompetencje?
2. Czy i jakim stopniu oferta programowa sprzyja rozwijaniu kompetencji pożądanych
na rynku pracy?
3. Czy koncepcja programowa zawiera i promuje kształcenie praktyczne (praktyki zawodowe, staże, praktyczne metody kształcenia)?
4. Czy na kierunku są regularnie prowadzone działania mające na celu promowanie
kompetencji własnych studentów i absolwentów na lokalnym oraz krajowym rynku
pracy? Jeśli tak, czy studenci są informowani i czynnie angażowani w te działania?
5. Czy na kierunku w ramach oferty programowej wyraźnie występują elementy systemu PDP – planu rozwoju zawodowego?
6. Czy w ofercie programowej są kursy umożliwiające nabywanie lub doskonalenie
umiejętności poruszania się na rynku pracy, w tym zwłaszcza aktywnego poszukiwania pracy, opracowywania CV, efektywnego prowadzenia rozmów o pracę itd.?
7. Czy studenci oceniają kierunkową ofertę programową studiów?
B. Biura karier
1. Czy jest bliska i efektywna współpraca pomiędzy kierunkiem studiów a biurem karier
uczelni w zakresie przepływu informacji o potrzebach kierunku w zakresie wsparcia
przygotowywania studentów do wejścia na rynek pracy, ofertach pracy itd.?
2. Czy pracownicy biura karier biorą czynny udział w pracach nad konstruowaniem programów kształcenia akademickiego?
3. Czy studenci danego kierunku studiów są zachęcani do korzystania z pomocy biura
karier?
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4. Jak duży odsetek kształcących się w danym momencie studentów deklaruje, że korzystał lub korzysta z pomocy biura karier na różnych etapach wchodzenia na rynek
pracy?
C. Kontakty z potencjalnymi pracodawcami
1. Czy potencjalni pracodawcy biorą czynny udział w pracach nad konstruowaniem programów kształcenia akademickiego?
2. Czy pracodawcy są zaangażowani w realizowanie obligatoryjnej oferty programowej
poprzez prowadzenie wybranych kursów lub ich części?
3. Czy studenci są informowani o różnego typu instytucjach i organizacjach działających w celu kontaktowania potencjalnych pracowników i pracodawców?
4. Czy prace licencjackie, dyplomowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców, mają znaczenie aplikacyjne i są próbą rozwiązania konkretnych (zamówionych)
zadań?
5. Czy pracodawcy są stałym elementem procesu dydaktycznego i rzeczywistości akademickiej, np. poprzez prelekcje, gościnne wykłady, występowanie w roli ekspertów
– praktyków na uczelnianych konferencjach?
D. Absolwenci na rynku pracy
1. Czy jednostka prowadząca dany kierunek studiów samodzielnie i regularnie prowadzi badania nad losami zawodowymi swoich absolwentów?
2. Czy jednostka utrzymuje na bieżąco kontakty ze swoimi absolwentami poprzez stronę WWW?
3. Czy kadra dydaktyczna jest zapoznawana z losami swoich absolwentów na rynku
pracy?
4. Czy studenci są zapoznawani z losami swoich kolegów – absolwentów na rynku
pracy?
5. Czy absolwenci, którzy odnieśli sukces na rynku pracy, są zapraszani do jednostki
prowadzącej dany kierunek studiów w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami
z obecnymi studentami?
6. Czy absolwenci są czynnie zaangażowani w realizowanie oferty programowej poprzez prezentacje, spotkania ze studentami, czynny udział w konferencjach, pełnienie funkcji opiekunów praktyk / staży zawodowych?
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gedye, Chalkley, 2006
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6.2. Przygotowywanie do nowych destynacji zawodowych
W XX w. dokonały się istotne zmiany w zawodach i miejscach pracy absolwentów kierunku geografia na świecie i w Polsce. Zauważa się blisko czterokrotny spadek odsetka geografów (z wyjątkiem Kanady) wykonujących
pracę jednoznacznie opartą na ich kompetencjach kierunkowych – z około
90% w połowie XX w. do 25–20% obecnie. Dostrzega się, że zawody, które
nie są związane z kierunkiem geografia, często nie wymagają również legitymowania się wyższym wykształceniem i mają charakter prac fizycznych
w usługach materialnych dla konsumentów (gastronomia, handel itd.). Rodzaj najczęściej wykonywanych profesji wskazuje, że geografowie w XX w.
w większości krajów uzyskiwali względnie stały i wysoki odsetek zatrudnienia w oświacie, w tym głównie w szkolnictwie w charakterze nauczycieli
geografii lub geografii i innego przedmiotu oraz w organach nadzoru pedagogicznego. W Polsce zawód nauczyciela (szkolnego i akademickiego) stanowił
kluczową destynację dla blisko połowy absolwentów studiów geograficznych
w latach 1950–1976 (Augustyniak i in., 1974; Rajman, 1975; Klatka, Zawadzka, 1976; Więckowski, 1978; Stachowski, 1982). Pod koniec XX w.
w Polsce w zawodzie nauczyciela pracował co piąty geograf kończący uniwersytet i początkowo ponad dwie trzecie, a następnie około jedna trzecia
osób kończących kierunek geografia na uczelniach o profilu pedagogicznym.
Dość dużym zróżnicowaniem charakteryzują się natomiast pozostałe
profesje wykonywane przez geografów i związane z ukończonym przez nich
kierunkiem studiów. Następuje wzrost liczby osób pracujących w zawodach
opartych na znajomości narzędzi GIS. Bezsprzecznym liderem w tym zakresie jest Kanada, gdzie obecnie blisko połowa absolwentów geografii zajmuje się przestrzennymi analizami bazującymi na znajomości tych programów
(Millward, 2011). Trend ten, jak się wydaje, dotyczy także Polski, bo choć
odsetek absolwentów zawodowo związanych z GIS wynosi 6,5%, to profesja ta zajmuje trzecią pozycję w hierarchii zawodów zgodnych z kierunkiem
kształcenia.
W grupie zawodów ściśle nawiązujących do ukończonego kierunku
studiów ujawniają się znaczne różnice w odsetku geografów pracujących
lub podejmujących starania o zatrudnienie w placówkach naukowych. Na
przykład w Stanach Zjednoczonych wyraźnie widać wzrost odsetka geografów pracujących naukowo. W latach 90. XX w. ta destynacja zawodowa nie
znalazła się w grupie pięciu najczęściej podejmowanych (Gober i in., 1995),
a obecnie dominuje wśród absolwentów studiów doktoranckich, a i znaczny odsetek magistrów decyduje się na taki krok, licząc na karierę naukową
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(Solem i in., 2013). W Niemczech ta destynacja zawodowa plasowała się
na drugim miejscu w hierarchii najczęstszych destynacji geografów (Henneman, Liefner, 2010). W Polsce obserwuje się odwrotną tendencję. Tu do
końca lat 70. co czwarty (Więckowski, 1978), a w latach 90. co siódmy
absolwent był zatrudniony w instytucjach naukowych (Lisowski, 1999).
Obecnie zaledwie co trzydziesty absolwent geografii znajduje zatrudnienie
w jednostkach naukowych. Wskazane różnice są głównie pochodną popytu
na pracowników naukowych w danym kraju wynikającego z kondycji geografii jako nauki, zapotrzebowania na usługi edukacyjne na poziomie wyższym, liczby placówek badawczych korzystających z kompetencji geografów
oraz stopnia atrakcyjności warunków pracy w tego typu placówkach.
Dostrzega się zależność, że w krajach takich jak Stany Zjednoczone
i Kanada, które nadały studiom geograficznym wyraźnie zawodowy charakter, poszerzyły zakres zawodów przeznaczonych dla absolwentów tego kierunku i tym samym wzmocniły profesjonalną sylwetkę geografa, pozycja absolwentów na rynku pracy jest dobra. Geografia „uzawodowiona” nie tylko
spowodowała, że lista profesji wydających się jednoznacznie osadzonymi na
studiach geograficznych poszerzyła się, ale i skutkowała dość powszechną
percepcją geografów jako specjalistów posiadających konkretne kompetencje techniczne, np. z zakresu GIS, planowania i zarządzania środowiskiem,
co podnosiło ich konkurencyjność na rynku pracy (tabele 41 i 42).
W Polsce potrzebę podjęcia przez uczelnie starań zmierzających do poszerzania destynacji zawodowych jednoznacznie związanych z absolwentami kierunku geografia podnoszono już w latach 70. XX w. W obecnej
sytuacji osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy jednostki kształcące geografów powinny w dwojaki sposób komponować listę profesji, do
których będą przygotowywać swoich absolwentów. Po pierwsze, wskazane
jest utrzymywanie oraz ewentualne modernizowanie programowe ścieżki nabywania kompetencji i kwalifikacji do wykonywania zawodów trwale związanych ze studiami geograficznymi, jak nauczyciel oraz ekspert
ds. monitorowania i zarządzania środowiskiem geograficznym. Po drugie,
trafnym działaniem jest poszerzanie tej listy w oparciu o doświadczenia
innych krajów. Badania przeprowadzone w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
we Francji, w Portugalii, we Włoszech i w Holandii, dotyczące nie tylko
zawodów wykonywanych współcześnie przez absolwentów geografii, ale
i w przyszłości, pozwoliły wskazać (oprócz obecnie dominujących) dwa
perspektywiczne profile zawodowe. W świetle tych prognoz największe
prawdopodobieństwo zatrudnienia będą mieli geografowie w instytutach/
firmach zajmujących się analizami demograficznymi i rozwojem regionalnym (Baylina, 2011) (tabela 43).
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Źródło: Piróg, 2014a

Destynacje zgodne
ze studiami geograficznymi
Absolwenci z lat
Źródło

5

4

3

2

1

Pozycja w rankingu

Kraj/badanie

Gober i in., 1995
Solem i in., 2013

Millward, 2011

1989

1990–1993
2011

43%

Inne, związane ze
studiami geograficznymi (3%)

80%

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (6,7%)

Kartografia
(8,2%)

GIS (10,5%)

Zarządzanie zasobami środowiska
(12,9%)

Szkolnictwo
(15,6%)

Ogólnokrajowe

2010

84%

Szkolnictwo
(10%)

Stany Zjednoczone
Kanada
120 jednostek akademickich,
oferujących studia geograficzne
I, II i III stopnia
Halifax, Saint Mary’s
University
Absolwenci
Absolwenci studiów
studiów
doktoranckich
magisterskich
Kluczowe destynacje
Kariera naukowa (jedAdministracja Niezwiązane
GIS
nostki naukowo-dydak- różnych
z ukończonym
(42%)
tyczne, oferujące studia szczebli
kierunkiem studiów
III stopnia) (26,3%)
(39,4%)
(52%)
Kariera naukowa (jed- Sektor
Szkolnictwo
Planowanie i zagonostki naukowo-dydak- prywatny
(23%)
spodarowanie przetyczne, oferujące studia (18,9%)
strzenne (16%)
magisterskie (16,4%)
Administracja różnych Dalsze studia Planowanie i zago- Inne, związane ze
szczebli
(doktoranckie) spodarowanie
studiami geogra(7,1%)
(24,4%)
przestrzenne (10%) ficznymi (16%)
GIS
Niezwiązane ze
(6%)
studiami geograficznymi (16%)

Tabela 41. Destynacje zawodowe absolwentów geografii w wybranych krajach

badanie HESA

Wielka Brytania

Inne
(14,5%)

–
1960–2007
2004–2005
Hennemann, Gedye, Chalkley,
Liefner, 2010 2006

50%

Administracja
publiczna,
przemysł (12,5%)
Zarządzanie Finanse
zasobami
(11,8%)
środowiska
(9%)
Rozwój
Branża
regionalny
gastronomiczna
(9%)
(10,6%)
PR
(9%)

Badania
naukowe
(14%)

Gospodarka Prace biurowe
przestrzen- (19,0%)
na (27%)

Justus
Liebig
University

Niemcy
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85,2%

Placówki
urbanistyczne
i planistyczne
(11,6%)
Przedsiębiorstwa hydrogeologiczne
(10,0%)

Niezwiązane
ze studiami
geograficznymi (10,6%)
Biura
turystyczne
(8,5%)

89,4%

Pracownicy
wyższych
uczelni, PAN
(14,0%)
Niezwiązane
ze studiami
geograficznymi
(14,8%)

Szkolnictwo
(22,2%)

Pracownicy
wyższych
uczelni, PAN
(14,0%)
Placówki
urbanistyczne
i planistyczne
(14,9%)

Szkolnictwo
(21,2%)

Uniwersytet Jagielloński

94%

Instytucje
planowania
przestrzennego
(10%)
Biura projektowe,
geodezyjne,
wodnomelioracyjne (4,6%)

Pracownicy
wyższych
uczelni, PAN
(15,6%)
Przedsiębiorstwa
fizjograficzne
(geologiczne,
hydrologiczne
(12%)

Szkolnictwo
(37,9%)

Uniwersytet
Łódzki

Do roku 1980

Pracownicy
wyższych
uczelni, PAN
(13,1%)
Przedsiębiorstwa Fizjograficzne (geologiczne
i hydrologiczne) (12,9%)

Szkolnictwo
(36,8%)

UMK
w Toruniu

–

Wszyscy, którzy uzyskali
dyplom do 31
marca 1980
Stachowski,
1982

86,3%

Analizy
Instytucje plaekonomiczne nowania prze(3,6%)
strzennego
(8,6%)
Biblioteki
Przedsię(1,8%)
biorstwa kartograficzne i geodezyjne (5,4%)

Pracownicy
wyższych
uczelni, PAN
(25,7%)
Przedsiębiorstwa
geologiczne
(5,6%)

Szkolnictwo
(26,6%)

Ogólnokrajowe

Wszyscy,
którzy uzy1966–1971 1954–1971
1950–1973
skali dyplom
do 1976
Źródło
Augustyniak Rajman, 1975 Klatka, Zawadz- Więckowski,
i in., 1974
ka, 1976
1978
Źródło: Piróg, 2014a

Destynacje
zgodne
Absolwenci
z lat

5

4

3

2

1

Pozycja
w rankingu

Lisowski,
1999

1990–1997

–

Finanse
(10,6%)

Biernat,
1997

1990–1995

–

Inne (ok. 8%)

Tracz, Stanuch,
2011

2000–2007

58%

Inne, związane
z kierunkiem studiów (turystyka,
gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska,
geodezja) (28%)

Własna
działalność
gospodarcza
(ok. 3%)

Handel
(13,6%)

Badania
naukowe
(12,9%)

Szkolnictwo
(30%)

Niezwiązane
ze studiami
geograficznymi
(42%)

Pracownicy
umysłowi
(ok. 7%)

Szkolnictwo
(77,7%)

Doradztwo
(15,9%)

Szkolnictwo
(17,4%)

Uniwersytet
Pedagogiczny
w Krakowie

Po roku 1980
Wyższa Szkoła
Uniwersytet
Pedagogiczna
Warszawski
w Kielcach

Tabela 42. Zmiany destynacji zawodowych absolwentów studiów geograficznych w Polsce

Piróg, 2013

2011

20%

Branża turystyczna (3,8%)
Badania naukowe
(3,2%)

Służby administrujące zasobami
środowiska
(w administracji
państwowej,
samorządowej)
(7,6%)
GIS (6,5%)

Niezwiązana ze
studiami geograficznymi (61%,
w tym handel 24%;
pozostałe usługi
37%)
Szkolnictwo
(16,8%)

Ogólnokrajowe

Tabela 43. Dominujące obecnie i perspektywiczne destynacje zawodowe absolwentów kierunku geografia w Europie
Profile zawodowe
• badania naukowe*,
• edukacja (szkolnictwo),
• popularyzacja wiedzy

• GIS

• ochrona środowiska,
• surowce naturalne

• planowanie
przestrzenne,
• zarządzanie
środowiskiem

• analiza
demograficzna

Miejsca pracy i merytoryczne Najważniejsze umiejętności
jej zakresy/ branże
wymagające doskonalenia
destynacje obecnie dominujące
• placówki naukowe,
• umiejętności badawcze,
• szkoły różnych szczebli,
• kompetencje dydaktycz• wydawnictwa,
no-wychowawcze,
• media,
• umiejętności oratorskie
• turystyka
• firmy kartograficzne,
• umiejętności wykonywania
• analityka statystyczna
jakościowych i ilościowych
analiz kartograficznych
z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi
i oprogramowania
• placówki zajmujące się
• umiejętności doboru i trafobszarami chronionymi,
nego stosowania metod
zapobieganiem zjawii techniki pracy w terenie,
skom ekstremalnym
• zarządzanie kryzysowe,
• waloryzacja krajobrazu
• geomarketing,
• umiejętności graficzne,
• placówki zajmujące się
• wykonywanie komponenorganizacją i planowatów planów zagosponiem przestrzeni
darowania
destynacje perspektywiczne
• prognozy demograficzne,
• statystyka demograficzna,
• badanie opinii publicznej

• umiejętności analizowania,
syntezy, holistycznego
opracowywania raportów,
studiów demograficzno-socjologicznych

• rozwój społeczno-ekonomiczny i terytorialny

• agencje rozwoju lokalnego
i regionalnego,
• turystyka,

• umiejętności opracowywania strategii rozwoju
lokalnego i globalnego

• ochrona dziedzictwa kulturowego,
• handel międzynarodowy,
• geopolityka
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Baylina, 2011, s. 79
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W każdym z wymienionych działań istotne jest rzeczywiste wyposażenie studentów w kompetencje kluczowe dla danej profesji oraz długofalowa dbałość o wizerunek absolwentów jako unikalnych specjalistów w tym
zakresie.
Na podstawie studiów literatury przedmiotu można stwierdzić, że zasadnymi kierunkami działań uczelni, mającymi na celu trafne projektowanie
listy destynacji, do których będą przygotowywać swoich absolwentów i tym
samym podnosić ich szanse na rynku pracy, są przede wszystkim:
• precyzyjny opis zawodowego profilu absolwentów poprzez uszczegółowienie ich kompetencji wyróżniających i kwalifikacji niezbędnych dla
wybranych profesji, a nabywanych na studiach geograficznych;
• poszerzenie oferty specjalnościowej i opracowanie takiego programu
kształcenia, by studenci mogli przygotować się zarówno do podejmowania pracy w tradycyjnie przypisanych im zawodach (np. nauczyciel),
jak i w instytucjach/firmach zajmujących się statystyką demograficzną,
badaniami opinii publicznej, nowoczesnymi analizami przestrzennymi
z wykorzystaniem narzędzi GIS; w agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego i w handlu międzynarodowym;
• dbałość o rzetelne wyposażenie studentów w podstawowe dla danej profesji kompetencje oraz o percepcję absolwentów przez społeczeństwo
jako dobrych specjalistów w danej dziedzinie.

6.3. Budowanie relacji z potencjalnymi pracodawcami
i innowacyjne metody zajęć
Uczelnia wyższa jako instytucja świadcząca usługi edukacyjne, a równocześnie jednostka kierująca się w swoich działaniach określoną misją, funkcjonuje w otoczeniu swoich klientów, zwanych także interesariuszami. Są to
przede wszystkim: studenci, absolwenci, rodzice, pracownicy uczelni, pracodawcy, szkoły średnie, inne uczelnie, społeczność lokalna, eksperci i audytorzy, akcjonariusze i udziałowcy uczelni oraz rząd (Cichoń, 2010). Za
ważną strategię budowania konkurencyjności absolwentów danej uczelni
na rynku pracy uznaje się budowanie długoterminowych i satysfakcjonujących relacji ze wszystkimi wymienionymi partnerami. Z perspektywy procesów tranzycji szczególnie istotne jest umiejętne nawiązanie i utrzymywanie
stosunków z pracodawcami (Drapińska, 2011). W obecnych uwarunkowaniach rynku pracy pracodawcy poszukują osób legitymujących się wyższym
wykształceniem i najczęściej wybierają absolwentów tych uczelni, których
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jakość kapitału edukacyjnego wzbudza ich zaufanie. Przekonanie, iż dana
szkoła wyższa zapewnia podaż wysokiej jakości pracowników wyposażonych w specjalistyczne i wyróżniające ich kompetencje, można efektywnie
kreować poprzez współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie projektowania i realizowania wybranych elementów procesu dydaktycznego. Pracodawcy, mając sposobność do bezpośredniej obserwacji oraz kreacji procesu
kształcenia, mogą nabrać przekonania o wysokiej jakości nabywanych przez
studentów umiejętności, co poskutkuje ich wyższą gotowością do zatrudnienia absolwentów konkretnej uczelni i kierunku oraz (jak dowodzą badania geografów) rekrutowaniem do pracy wybranych studentów jeszcze
w toku studiów (Clark i in., 1990; Frazier, 1994).
Narzędziem do diagnozy tej relacji, tj. weryfikacji występowania i jej
kondycji, jest audyt programu studiów, zwłaszcza ocena potencjalnych
kontaktów z pracodawcami. Rezultaty audytu powinny być przesłanką albo
do dalszego pielęgnowania tych związków na najwyższym poziomie, albo do
ich inicjowania. Wymienia się głównie dwie strategie uznane w literaturze
naukowej za skuteczne w rozpoczynaniu, pogłębianiu i wzmacnianiu współpracy z pracodawcami. Opierają się one na czynieniu pracodawców realnymi kreatorami i wykonawcami części procesu dydaktycznego. Pierwsza to
tzw. sandwich degree studies, która wymaga bardzo szerokich zmian w planie studiów. Jest to taka organizacja planu studiów, wypracowana i wdrożona do rzeczywistości edukacyjnej głównie na uczelniach politechnicznych,
w której zakłada się, że jeden (najczęściej przedostatni) rok studiów odbywa się w formie ciągłej praktyki odbywanej u wybranego pracodawcy. Celem
tej praktyki jest empiryczne wykorzystanie kompetencji nabytych na studiach kierunkowych oraz wypracowanie pozostałych umiejętności potrzebnych w pracy w określonej firmie/instytucji. Proces ten odbywa się w ścisłej
współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów, tj. pracodawca stawia
przed studentem/stażystą konkretne zadania oraz zapewnia mu pomoc
techniczną i praktyczną innych pracowników w ich realizacji. Student za
każdym razem z większą samodzielnością realizuje te zadania. Pracownicy
uczelni / nauczyciele akademiccy są merytorycznym wsparciem i ekspertami w całym procesie wykonania danego projektu (Clark, 1980; Clark i in.,
1990; Hennemann, Liefner, 2010).
Drugie, stosunkowo łatwe do wdrożenia w polskiej rzeczywistości
szkolnictwa wyższego działanie polega na realizowaniu aplikacyjnych bloków interdyscyplinarnych kursów opartych na zastosowaniu zestawu metody projektu (PBL, problem/project-based learning) i metod praktycznych
(WBL, work-based learning) (Pawson i in., 2006). To nie tylko strategia
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budowania relacji z pracodawcami, ale i najskuteczniejsza droga do wyposażania studentów w umiejętności atrakcyjne na rynku pracy. Wynika to
z faktu, iż metody i formy pracy na zajęciach odbywanych w toku modułu są
możliwie najbliższe metodom i formom aktywności występującym w ich potencjalnej rzeczywistości zawodowej. Udział interesariuszy – pracodawców
w realizacji modułu może mieć zróżnicowany charakter: od zaangażowania
ich z głosem doradczym w konstruowanie planów (programów) studiów,
poprzez zapraszanie do prowadzenia części zajęć dydaktycznych, oceniania efektów kształcenia, aż do realizowania wspólnych – uczelni i przedsiębiorstw – projektów badawczych (Kabaj, Jeruszka, 2009).
Obecnie projekt rozumiany jako procedura dydaktyczna stosowana
na poziomie akademickim jest postrzegany najczęściej jako jedna z metod kształcenia; strategia wychowawcza promująca aktywne studiowanie;
filozofia konstrukcji treści pojedynczych kursów lub ich bloków w formie
modułów kształcenia, a także całych programów czy nawet podstawy programowej, oraz jako kryterium doboru i układu treści (Pawson i in., 2006).
W geograficznej edukacji akademickiej nastawionej na zwiększanie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy wizja projektów powinna być
rozumiana przede wszystkim jako filozofia konstrukcji całej oferty programowej. Program powinien składać się wówczas z precyzyjnie wybranych
i gruntowanie przemyślanych kursów skoncentrowanych na takich problemach do przestudiowania, które umożliwiłyby doskonalenie krytycznego
myślenia, efektywnego rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej i samokształcenia. Sposób postępowania powinien być możliwie
najbliższy realnym ścieżkom działań w podobnych sytuacjach występujących w życiu i karierze zawodowej przyszłych absolwentów.
Projekt jako kryterium doboru i układu treści w ramach pojedynczych
kursów może być inspiracją do rozważania problemów geograficznych zaistniałych rzeczywiście w środowisku, co powinno stymulować studentów
do pogłębionych studiów danego zagadnienia. Należy jak najczęściej wykorzystywać tematy utylitarne i prowokujące do dyskusji, refleksji i ewentualnych działań studenta, które podniosłyby jego szanse podczas poszukiwania pracy. Jedną z konkretnych propozycji jest realizowanie projektu
„Poszukuję pracy w sieci” w toku skorelowanych ze sobą kursów z zakresu
technologii informacyjnej, geografii społecznej czy komunikacji interpersonalnej. Studenci w toku pracy dokonują diagnozy sytuacji osób z wyższym
wykształceniem na lokalnym rynku pracy, poszukują informacji o ofertach
pracy, zestawiają wymagania stawiane kandydatom na dane stanowisko
przez pracodawcę, na przykładzie rynku pracy dyskutują nad rolą informa-
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cji, są prowokowani do zastanowienia się, co mogą zaoferować pracodawcy,
określają swoją gotowość do mobilności, dokształcania, symulują rozmowy
kwalifikacyjne.
W zakresie promowania aktywnego studiowania i propozycji nowych
ujęć organizacyjnych oferty programowej na studiach geograficznych proponuje się wprowadzenie modułów project oriented classes, tj. aplikacyjnych bloków kursów interdyscyplinarnych opartych na metodzie projektu
i metodach praktycznych, w toku wiedza jest zdobywana na wykładach
i seminariach, a umiejętności są wstępnie nabywane na ćwiczeniach i doskonalone poprzez działanie, np. badania terenowe. Kompetencje formalne
student uzyskuje w toku praktycznego działania w zespołach, opracowywania i prezentowania wyników na forum instytucji naukowej i z udziałem
interesariuszy (tabela 44).
Tabela 44. Strategia edukacji akademickiej opartej na założeniach projektu
Moduł projektowy
Wykłady – rok; student
otrzymuje podstawową
wiedzę.

Kursy poświęcone
metodom badań, zbierania
i interpretowana danych
– rok, podstawy
Seminaria, konwersatoria współpracy online, metody
– wiedza ilustrowana
IT, GIS, metody analiz
konkretnymi przykładami przestrzennych.
w skali mikro i makro;
zajęcia prowadzone
Samodzielne doskonalenie
w części przez
wybranych metod, które
ekspertów – praktyków,
są wykorzystywane
pracodawców.
w konkretnym projekcie,
opanowanie umiejętności
zarządzania projektem,
współpracy w grupie.

Komunikowanie się,
koordynacja, zarządzanie
projektem.
Warsztaty – prezentacja
kluczowych efektów przed
gremium ekspertów (naukowców
i praktyków).
Krytyczna refleksja wynikająca
z wiedzy zdobytej wcześniej
i doświadczeń nabytych w toku
realizacji projektu.
Analiza uzyskanych wyników,
ewaluacja projektu.

wiedza

umiejętności

kompetencje

poznawanie

działanie

wykorzystanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hennemann, Liefner, 2010

Metoda projektów najczęściej może być wykorzystywana na studiach
jako metoda nauczania polegająca na pracy w grupach, skoncentrowanej na
rozwiązywaniu problemów geograficznych1.
Metoda powszechnie stosowana także w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
1

181

Tabela 45. Korzyści i zagrożenia/utrudnienia przy stosowaniu projektów w edukacji akademickiej
Bilans

Studenci

Korzyści zakłada podmiotowe,
indywidualne podejście
do studenta,
uznawana jest
przez studentów
za interesującą
i angażujące
angażująca,
sprzyja zrozumieniu
zagadnienia,

Nauczyciele akademiccy
zwiększa zaangażowanie
studentów,
daje dużo satysfakcji,
zwiększa poziom
rozumienia wiadomości
przez studentów,
zachęca studentów
do poświęcania
większej ilości czasu na
studiowanie,

skupia się na nabywaniu promuje
umiejętności,
interdyscyplinarność,
wyposaża w większy
zasób kompetencji
przydatnych na rynku
pracy
Zagrożenia

daje możliwość
częściowego kierowania
kształceniem pod kątem
przyszłych zadań,
jest sposobem na
bezpłatne wykonanie
rzeczywistych zleceń,
prac lub ich części,
umożliwia bezpośrednią
ocenę jakości kształcenia
w danej jednostce
(skraca proces rekrutacji),
optymalizuje
wykorzystanie środków
publicznych na
zapewnienie edukacji
użytecznej obywatelom,

brak doświadczeń
o podobnym
charakterze może
utrudniać pełne
zaangażowanie,

może spowodować,
że studenci uznają, iż
tradycyjne drogi edukacji
akademickiej (wykłady)
nie są potrzebne,

angażuje osoby, które
w tym czasie nie mogą
wykonywać swoich
codziennych zawodowych
obowiązków,

pochłania bardzo dużo
czasu,

wymaga znacznie więcej
czasu na przygotowanie
zajęć i w okresie realizacji
całości projektu,

wymaga elastyczności
czasowej (dostosowanie
do godzin pracy pracowni
GIS, biblioteki itd.),

wymaga permanentnej
aktualizacji wiedzy,
umiejętności

mimo nakładu pracy
i czasu trudno oszacować
zyski (można nie
pozyskać pracownika,
którego potrzebujemy)

obniża „bezpieczeństwo” poprzez
rezygnację z tradycyjnego wydawania
poleceń przez
nauczyciela,
powoduje trudności
z uczciwym podziałem
pracy w grupie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Pawson i in., 2006
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Pracodawcy,
menadżerowie

Omawiana metoda jest jedną z najefektywniejszych metod kształcenia
na poziomie wyższym. Badania przeprowadzone wśród studentów geografii
dowodzą, że sprzyja ona zdobywaniu gruntownej wiedzy, kompleksowych
umiejętności i wzmaga motywację oraz zaangażowanie uczestników w proces edukacyjny. Jest uznawana nie tylko za metodę nauczania i ważny element kreowania wizji programów nauczania, ale też za istotny komponent
przygotowania studenta do uczenia się przez całe życie (Pawson i in., 2006).
Metoda projektów, jak każda propozycja innowacji kształcenia, stwarza
szansę na liczne korzyści, ale i może nieść za sobą niedogodności i zagrożenia. Do największych zysków dla studentów należy zaliczyć wysoką efektywność metody z zakresie wypracowywania kompetencji merytorycznych
i formalnych. Kadra naukowa może intensywnie zmotywować młodzież do
samodzielnego studiowania, a pracodawcy mogą już w toku studiów rozpocząć dokształcanie ewentualnych pracowników stosownie do swoich potrzeb, co skraca czas ich przyszłej adaptacji w miejscu pracy, obniża koszty
szkoleń i powoduje, że pracownik także szybciej będzie mógł efektywnie
i wielozadaniowo realizować się na swoim stanowisku pracy.
Ryzyko niskiej efektywności zastosowania tej metody/strategii może
wynikać z niewystarczającego doświadczenia studentów z zakresie zasad
pracy przy realizowaniu projektów na wcześniejszych etapach edukacyjnych, co może skutkować chaosem pracy w grupie, poczuciem zagubienia
i zawodu. Nauczyciele akademiccy mogą przede wszystkim obawiać się
podważania przez studentów zasadności odbywania tradycyjnych zajęć
akademickich, a pracodawcy mogą ponieść straty wynikające z zaangażowania własnych pracowników w realizację projektów, które nie okażą się
tak dobre, by mogły być przez nich wykorzystywane do konkretnych działań
praktycznych (tabela 45) (Piróg, 2012d).
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6.4. Planowanie kariery zawodowej
Ważnym elementem działań zwiększających szansę na pomyślne wejście
absolwentów na rynek pracy powinno być proponowanie studentom odbycia zajęć umożliwiających zbudowanie strategii sprzyjającej zrealizowaniu
planów i aspiracji zawodowych oraz przygotowujących do poruszania się na
rynku pracy (Croot, Gedye, 2006). W klasycznym podejściu do doradztwa
zawodowego w szkole wyższej zakłada się, że całość zadań i obowiązków
w tym zakresie powinny wypełniać akademickie biura karier.
Idea wsparcia studentów w planowaniu i rozpoczynaniu kariery zawodowej narodziła się w Wielkiej Brytanii na początku XX w. W innych krajach Europy, w tym w Polsce, wzmożony proces powstawania placówek tego
typu miał miejsce w latach 90. XX w. (Wenta, 2006). Biura są na ogół autonomicznymi jednostkami uczelni wyższych o bogatej liście zadań i aktywności, dla których głównym obszarem działań jest poradnictwo zawodowe,
organizowanie targów pracy i spotkań z pracodawcami, szkoleń, seminariów dla zainteresowanych studentów w zakresie wchodzenia i sprawnego
poruszania się po rynku pracy. Pomimo szerokich kompetencji i nierzadko
realnych szans pomocy studentom biura karier nie zapewniają w świadomości studentów (Sitek i in., 2006) oraz absolwentów, w tym geografów
(por. rozdział 6.3), skutecznego wsparcia w procesie poszukiwania pracy.
Jedną z przyczyn wydaje się niska świadomość studentów na temat profilu
działalności biur, rzadki kontakt (głównie w momencie kończenia studiów)
oraz traktowanie tych placówek jedynie jako bazy danych o wolnych miejscach pracy. Nauczyciele akademiccy i władze uczelni powinni motywować
studentów do indywidualnej troski o swój kapitał tranzycyjny, także przez
zachęcanie ich do korzystania z usług biur karier (Kwiatkowski, 2008).
Zauważając potrzebę kompleksowego optymalizowania procesu wchodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy, wprowadzono (w niektórych krajach obligatoryjnie, w innych opcjonalnie) do planów i programów
wszystkich typów i kierunków studiów pełny kurs lub moduł kursu na temat planowania własnej ścieżki rozwoju (PDP, personal development plan).
Istnieje wyraźna tendencja do realizowania kursu PDP przez kadrę nauczycieli akademickich przy wsparciu specjalistów z biur karier (Jenkins, Healey,
1995; Maguire, Guyer, 2004; Gedye, Chalkley, 2006).
Początkowo cele i treści modułu lub kursu PDP komponowano linearnie. Pierwszym krokiem było wykształcenie u studentów umiejętności
wyartykułowania swoich atutów, celów i aspiracji, a celem – tworzenie konkretnej taktyki realizacji planów zawodowych. Strategia ta zakłada realne
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krótko- i długoterminowe aktywności podmiotu skupione na jak najlepszym
wykorzystaniu własnych mocnych stron i poparte pracą nad poprawą słabych, a istotnych z punktu widzenia pracy zawodowej cech (atrybutów).
W toku zajęć konieczne jest zatem rozwinięcie umiejętności planowania,
tym razem oznaczającego rozpoznawanie, wprowadzanie, monitorowanie
i ocenianie kolejnych kroków na drodze do osiągnięcia celu (uzyskania satysfakcjonującej pracy). Następnie doskonalono techniki komunikowania
się w sposób bezpośredni, pisemny, elektroniczny i telefoniczny oraz przez
autoreklamę rozumianą jako umiejętność zdefiniowania i promowania własnego potencjału. Istotne również było nabranie biegłości w opracowywaniu
profesjonalnego CV i praktyczne nabycie umiejętności odbywania rozmów
o pracę (Jenkins, Healey, 1995; Maguire, Guyer, 2004; Struder, 2006).
Kolejnym znaczącym ogniwem procesu PDP i podnoszenia efektywności edukacji akademickiej w zakresie pozyskania zatrudnienia przez absolwentów było nabycie przez przyszłych absolwentów gruntowanej wiedzy
na temat rynku pracy. Szczególne znaczenie przypisuje się rozpoznaniu aktualnej sytuacji na rynku pracy w skali mikro i makro oraz zapoznaniu się
z metodami poszukiwania zatrudnienia i instytucjami, które mogą wspierać
absolwenta podczas jego poszukiwania, a także poznaniu podstaw prawa
pracy.
Obecnie za bardziej efektywny uznaje się splotowy sposób realizacji celów PDP, który powinien się odbywać poprzez wkomponowanie w proces
edukacji akademickiej trzech inherentnych obszarów, tj.:
• rzetelnego akademickiego przygotowania (ang. improved academic performance) rozumianego przede wszystkim jako nabycie i uświadomienie
sobie dysponowania konkretnymi kompetencjami; zaszczepienie lub rozwijanie nawyku ich doskonalenia;
• podstaw orientacji zawodowej (ang. career preparation) – uświadomienia sobie aspiracji zawodowych, określenia dróg osiągania celów swojej
kariery, stworzenia planu kariery zawodowej, przygotowania się do realizacji celów;
• zdobycia praktycznych i przydatnych umiejętności (ang. useful skills),
obejmujących zarówno jak największą biegłość w zakresie umiejętności
zawodowych, jak i umiejętność poruszania się na rynku pracy, np. prowadzenia skutecznych rozmów rekrutacyjnych, kontaktów z pracodawcą, autoprezentacji (Croot, Gedye, 2006).
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6.5. Wizerunek uczelni i sylwetki zawodowej absolwenta
Wizerunek danego kierunku studiów jest sumą elementów realnych i pozarealnych oraz wynikiem komunikowania społeczeństwu cech opisujących
dany obiekt, zjawisko (Łuczak, 2001). Z pojęciem wizerunku nieodłącznie
wiąże się marka uczelni/kierunku. Wynika ona z trwale wysokiego poziomu kształcenia, czołowych pozycji w rankingach, bogatej i ciekawej oferty
edukacyjnej, której odzwierciedleniem jest poziom kompetencji absolwentów i ich konkurencyjność na rynku pracy (Santiago i in., 2008). Efektywna komunikacja między szkołą wyższą a otoczeniem wymaga świadomego
tworzenia wizerunku, który może intensywnie wpływać na pozyskiwanie
nowych i jak najlepszych kandydatów na studia, na korzystną percepcję absolwentów przez potencjalnych pracodawców oraz na poziom zainteresowania społeczeństwa wynikami badań naukowych.
Wyróżnia się pięć komponentów, które budują wizerunek uczelni wyższej / kierunku studiów. Są to następujące komponenty:
• psychologiczny – rozumiany jako poziom identyfikacji studenta z uczelnią, której przejawem jest aktywność w działaniach podejmowanych na
rzecz uczelni/kierunku studiów; dobrowolna promocja, komunikowanie
z dumą, iż jest się studentem danej uczelni/kierunku, chętne eksponowanie elementów stroju zawierającego logo uczelni;
• socjologiczny – ujawniający się w poczuciu wspólnoty studentów i absolwentów, swoistym patriotyzmie, włączaniu się do zadań zbiorowych;
• geograficzno-architektoniczny – dotyczący wyglądu budynku, jego otoczenia, wnętrza budowli, a także stron internetowych jednostek;
• naukowo-kulturalny – zakładający kreowanie wizerunku poprzez osiągnięcia naukowe, eksponowanie największych dokonań, zatrudnienia
wybitnych specjalistów oraz popularyzowanie nazwy uczelni przez elementy stroju, konferencje itd.;
• ekonomiczny – rzeczywista pozycja absolwentów danego kierunku na
rynku pracy (Dworak, 2011).
Za najważniejszy obecnie element działań na płaszczyźnie kreowania
korzystnego wizerunku uczelni / kierunku kształcenia uznaje się pozycję
absolwentów na rynku pracy będącą w dużej mierze rezultatem ich percepcji jako osób wyposażonych w zestaw jasno określonych i wyróżniających ich pozytywnie umiejętności. Dowiedziono, że im lepszy wizerunek
(zwłaszcza w oczach pracodawcy) ma uczelnia i im szybciej pracodawca
jest w stanie powiązać absolwenta – kandydata do pracy – z zestawem kon-
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kretnych kompetencji, tym większe są szanse na pomyślną tranzycję (Solem
i in., 2008; Solem i in., 2013).
Opinia publiczna i pracodawcy nierzadko postrzegają absolwentów
geografii (poza tymi, którzy podejmują pracę jako nauczyciele) jako grupę
o niesprecyzowanym profilu zawodowym, a same studia uważają za mało
wymagające i mało prestiżowe (Hennemann, Liefner, 2010). Identyfikacja
geografa jako osoby posiadającej przydatne i atrakcyjne kompetencje bywa
trudna dla pracodawców. Na przykład popularność i powszechność wielu
umiejętności ITC, w tym elementów GIS wśród młodzieży przyczynia się
do tego, iż pracodawca nie zawsze zdaje sobie sprawę ze specyficznych, pogłębionych umiejętności absolwentów geografii w tym zakresie (Arrowsmith
i in., 2011). Dążenie do rozszerzenia i wzmocnienia wyrazistości profilu zawodowego geografów w opisie sylwetki absolwenta i realnych rozwiązaniach
programowych wydaje się zasadniczym działaniem prowadzącym do budowania dobrej marki absolwenta (a zatem i kierunku studiów) na rynku pracy.
Oprócz wcześniej przedstawionych działań utrzymujących pracodawców w przeświadczeniu o wysokich kompetencjach absolwentów danej
uczelni/kierunku (por. rozdział 6.3) i budowania wysokiego prestiżu uczelni duże znaczenie ma realizacja możliwie szerokiej oferty kursów, zwłaszcza
specjalizacyjnych, przez nauczycieli akademickich posiadających praktyczne doświadczenie w danym zakresie. Kapitał naukowej wiedzy, zawodowego doświadczenia i empirycznej znajomości branż, w których absolwenci
mogą podejmować pracę związaną z ukończonym kierunkiem studiów, jest
jednym z najważniejszych zasobów uczelni. Pożądane jest zatem wyróżnianie takich nauczycieli akademickich i docenianie ich kompetencji w pracy
naukowo-dydaktycznej (Kowalska, 2011).

6.6. Zmiany koncepcji planów i programów
6.6.1. Założenia Krajowych Ram Kwalifikacji
Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), które odbywa się obecnie
na wszystkich uczelniach wyższych, wydaje się szansą na zbudowanie nowoczesnej koncepcji programowej, skoncentrowanej na efektach kształcenia, a tym samym wyposażającej studentów w umiejętności, które stanowią
podstawę każdej pracy zawodowej. Jednym z celów KRK w Polsce jest stworzenie możliwości szybkiego reagowania uczelni wyższych na zmieniające
się potrzeby społeczeństwa i rynku pracy (Potyrała, Walosik, 2011). Należy
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jednak pamiętać, iż na projektowane na uczelni (i na kierunku) szczegółowe efekty kształcenia duży wpływ powinny mieć takie aspekty jak wizja
i misja danej wszechnicy. Przedyskutowane i wynikające z głębokiej analizy
potrzeb i wymagań standardów kształcenia, specyfiki uczelni oraz rynku
pracy, efekty kształcenia powinny owocować elastycznym zestawem przedmiotów (kursów), które w miarę potrzeb mogą być modyfikowane w zakresie oferty programowej, czyli na przykład wzbogacane o kursy z nowego
zakresu tematycznego, ograniczane lub eliminowane.
Skutkiem tak skonstruowanego programu studiów jest kreowanie
w miejsce wąskiej specjalizacji teoretycznej koncepcji kształcenia hołdującej umiejętnościom praktycznym, ograniczanie możliwości tworzenia
programu zdominowanego interesami kadry nauczającej i ułatwienie zaangażowania interesariuszy zewnętrznych – głównie pracodawców. Może to
owocować kwalifikacjami absolwentów, które uczynią ich konkurencyjnymi
na trudnym rynku pracy. Procedura ta powinna służyć:
• czytelnemu opisowi kwalifikacji;
• majoryzowaniu kompetencji cenionych przez pracodawców;
• lepszemu rozkładowi kompetencji w całej populacji absolwentów;
• identyfikacji i eliminacji braków oraz redundancji w programie studiów,;
• zwiększeniu możliwości eksperymentowania i wprowadzania innowacji
w metodach nauczania;
• wymuszaniu lepszych i bardziej kompletnych mechanizmów oceny osiągnięć studentów;
• ułatwieniu tworzenia wspólnych programów studiów (z innymi kierunkami lub uczelniami);
• ułatwieniu wymiany studentów (Kraśniewski, 2008).

6.6.2. Kierunki modernizacji studiów geograficznych
w świetle badań absolwentów
Studia literatury przedmiotu skłaniają do stwierdzenia, że za najważniejszą
i rzetelną przesłankę do modernizowania koncepcji, planu i programu studiów powinno uznawać się wyniki badań losów zawodowych absolwentów
(Bleasdale, 1977; Hogg, 1995; Jeruszka, 2011) z uwzględnieniem wpływu
ich statusu na rynku pracy na zgłaszane propozycje działań naprawczych
(Gedye i in., 2004). Wnioski z monitoringu sytuacji absolwentów na rynku
pracy należy wykorzystać do pogłębionej dyskusji eksperckiej nauczycieli
akademickich, owocującej konkretnymi propozycjami w zakresie ewentual-
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nych zmian koncepcji kształcenia oraz implementacją tych refleksji do rzeczywistości edukacyjnej (Klatka, Zawadzka, 1976; Cubbit, 1995).
Respondenci krytycznie ocenili przydatność2 studiów geograficznych
w pozyskaniu pracy. Co dziewiąty pracujący geograf (11,5%) stwierdził, że
studia te w dużym stopniu były mu pomocne w znalezieniu pracy, a prawie co
czwarty (23,0%) uznał, że tylko częściowo tak było. Pozostali badani prawie
nie zauważyli korzyści na tym polu (33,3%) lub zdecydowanie odrzucali pozytywny wpływ studiów geograficznych na pozyskanie zatrudnienia (32,2%).
Widoczne są różnice w surowości oceny realnej (w przypadku pracujących) i prawdopodobnej (w przypadku niepracujących) przydatności
kompetencji nabytych w toku różnych kursów. Najbardziej pesymistycznie
aplikację tych kompetencji w pracy ocenili pracujący absolwenci, co w dużej mierze jest konsekwencją niskiego odsetka osób posiadających pracę
w pełni lub częściowo związaną z ukończonym kierunkiem studiów (por.
rozdział 5.3). Prawdopodobnie z tego powodu najwyższy sceptycyzm (odpowiedź „wcale”) odnotowano wobec umiejętności nabytych w bloku kursów kierunkowych, terenowych i podstawowych – ponad połowa pracujących absolwentów nie zauważała jakiegokolwiek ich przełożenia na pracę
zawodową. Blisko połowa (44,8%) geografów nie dostrzegła przydatności
w staraniach o pracę kompetencji nabytych w toku kursów specjalnościowych – zastosowanie umiejętności wypracowanych na tych kursach zadeklarowało tylko 9,3% pracujących badanych. Najwyższy stopień przydatności (odpowiedzi „zdecydowanie”, „w znacznej mierze”) przypisano blokowi
kursów kształcących umiejętności interpersonalne, któremu co piąty pracujący przyznał taką ocenę, oraz blokowi zajęć z technologii informacyjnej,
GIS i języków obcych, które co siódmy pracujący badany uznał za „zdecydowanie” lub „w znacznej mierze” potrzebne.
Wyżej prawdopodobieństwo zastosowania umiejętności osiągniętych na
tych grupach kursów oceniały osoby niepracujące, poszukujące pracy. Ci absolwenci rzadziej wybierali kategoryczną odpowiedź „wcale”, która wyraźnie
dominowała pośród pracujących geografów. Badani z grupy niepracujących
spodziewali się przynajmniej częściowej szansy zastosowania wiedzy i umiejętności nabytych w toku studiów, w tym 61,0% oczekiwało tego wobec
kursów podstawowych, a blisko połowa także wobec kursów kierunkowych
i zajęć terenowych (odpowiednio 46,8% i 44,2%). Kompetencjami, które,
według prognoz ankietowanych, miały być zdecydowanie przydatne w pozysW tym celu posłużono się pytaniami zamkniętymi z zastosowaniem estymacji
Liekerta (por. Załącznik 2).
2
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kaniu pracy, były kompetencje nabyte w bloku zajęć z GIS (44,2%), języków obcych (33,2%) i na kursach danej specjalności (30,5%). Niepracujący
absolwenci wyrazili przekonanie, że specjalności, które najczęściej wybierali
w celu podnoszenia swej konkurencyjności na rynku pracy, są i będą ich cennym kapitałem w przyszłej pracy (42,1% zakreśliło odpowiedź „w znacznej
mierze”; 30,5% wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”) (tabela 46).
Tabela 46. Ocena przydatności kursów akademickich w pozyskaniu zatrudnienia (w %)

blok przedmiotów
kierunkowych
blok przedmiotów
w obrębie danej
specjalności
blok zajęć
informatycznych, GIS
blok języków obcych

51,4 33,9 11,5

3,3

100

częściowo

Ogółem

2,1 100

wcale

Ogółem

zdecydowanie

w znacznej
mierze

61,6 12,1

zdecydowanie

24,2

Pracujący
w znacznej
mierze

blok przedmiotów
podstawowych

częściowo

W jakim stopniu zajęcia
przydają się / mogą być
przydatne w pozyskaniu
i wykonywaniu pracy

wcale

Niepracujący

6,8

46,8 33,7 12,6 100

59,6 16,9 11,5 12,0

100

4,2

23,2 42,1 30,5 100

44,8 30,1 15,8

9,3

100

5,3

10,0 40,5 44,2 100

39,9 27,9 16,4 15,8

100

11,6
blok zajęć kształcących
umiejętności
10,0
interpersonalne
blok zajęć terenowych 12,1

14,2 41,1 33,2 100

32,2 35,0 16,9 15,8

100

35,8 32,1 22,1 100

27,9 30,6 23,0 18,6

100

44,2 28,4 15,3 100

58,5 19,7 12,0

100

9,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Sugestie geografów na temat ewentualnej modyfikacji studiów geograficznych, która ich zdaniem przyczyniałaby się do podnoszenia konkurencyjności absolwentów tego kierunku na rynku pracy, zebrano, stosując
w kwestionariuszu pytanie otwarte: „Jakie zmiany na studiach geograficznych, Pani/Pana zdaniem, przyczyniłyby się do zwiększenia szans absolwentów geografii na rynku pracy?”3.
Decyzję o wprowadzeniu pytania otwartego na ten temat, przy pełnej świadomości utrudnień, jakie niesie za sobą pozyskanie odpowiedzi i późniejsza analiza ich treści,
Autorka podjęła z kilku powodów. Zasadniczą przyczyną było dążenie do poznania propozycji zmian w sposób możliwie wyczerpujący, zarówno ilościowo, jak i jakościowo.
Ważne było także zdiagnozowanie emocjonalnego stosunku respondentów do badanych
3
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Dążąc do rzetelnego i wieloaspektowego przeanalizowania odpowiedzi respondentów na pytanie otwarte, poddano ich treść analizie ilościowej
i jakościowej z zastosowaniem metody pól semantycznych (Robin, 1980;
Dudkiewicz, 2006). Pamiętając, że metoda ta służy do analizy treści wypowiedzi (pisemnej, ustnej), która opiera się na wyszukiwaniu słów-kluczy
i kategoryzowaniu ich według funkcji, jakie pełnią w tekście, w przypadku
tego badania skupiono się na funkcji określania, asocjacji/opozycji, ekwiwalentów, opisu działań wobec podmiotu (czyli wobec studiów geograficznych). W związku z tym każdą z udzielonych odpowiedzi przestudiowano,
wyodrębniając w niej wymienione funkcje, i skonstruowano obszerne siatki
określeń dla każdej z nich. Tak przepracowany materiał umożliwił wygenerowanie tabeli syntetycznej, która pozwoliła na dokonanie klasyfikacji i jakościowej charakterystyki sugerowanych przez respondentów zmian.
Stosując badanie pól semantycznych, wyodrębniono następujące, proponowane przez absolwentów, główne obszary zmian studiów geograficznych:
• koncepcji studiów geograficznych;
• planu studiów (struktury i objętości poszczególnych kursów);
• programu studiów (strategii realizacji, metod, środków kształcenia) (tabela 47).
Łącznie najwięcej wskazań i sugestii respondenci kierowali do planu
studiów (276), kolejno do programu studiów (108), a na trzecim miejscu
do koncepcji studiów (96). Ogólnie działania naprawcze zalecane przez badanych ogniskowały się wokół „zwiększania”, „zdecydowanego zwiększania”, „wydłużania”, „pogłębiania”, „poszerzania”, „rozbudowywania” oraz
„modernizacji”, „unowocześnienia”, „poprawy”, „zmiany metod”, „zmiany
proporcji”. W planie studiów najczęściej postulowano zwiększenie wymiaru
zajęć i podnoszenie ich poziomu. Reformy w obrębie programu ankietowani postrzegali zdecydowanie jako zmiany metod kształcenia, a w zakresie
koncepcji studiów jako intensywniejszą ich specjalizację oraz wyższą jakość
kształcenia.

problemów, który uzewnętrznia się m.in. w długości wypowiedzi, doborze określeń, stosowaniu znaków emfatycznych. Konstrukcja tego pytania (zakładająca otwartą formę
wypowiedzi), wynikała także z faktu, że indagowani byli absolwentami geografii na dwunastu różnych uczelniach. Różnice w koncepcji studiów w każdej jednostce czyniły niemożliwym skonstruowanie takiego pytania zamkniętego, które nie pominęłoby ważnych
aspektów odnoszących się do badanego zagadnienia. Ponadto kafeterie zamknięte, nawet uwzględniające punkt „inne”, który ma zachęcać respondentów do indywidualnych
uzupełnień wypowiedzi, rzadko skutecznie spełniają tę funkcję (Piróg, 2010a).
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Koncepcja
studiów
(96)

Obszar
zmian
Pracujący

Niepracujący

(0)

Sylwetka absolwenta
(4)
(4)
(54)

–

Dominacja bloku specjalistycznego nad
ogólnym (14)
Rozbudowa bloku zajęć z danej specjalności (9)
Specjalizacja od początku studiów (4)
Szersza paleta specjalności
(31)
(8)
do wyboru (2)
Nazewnictwo specjalności (2)
Zajęcia realizowane głównie jako
Jakość
ćwiczenia, a nie wykłady (1)
(30)
Szerszy i bardziej elastyczny plan
studiów (8)
Internacjonalizacja (3)
(15)
(15)
Kryteria rekrutacji i oceny (3)
Włączenie pracodawców do
Współpraca uczelni
opracowania programów (1)
z pracodawcami, przygotowanie do
Część kursów realizowana
wejścia na rynek pracy
przez firmy (1)
(23)
Organizowanie spotkań
z pracodawcami (6)
(8)
(15)

Specjalizacja
(39)

Niepracujący

Typ zmian

(42)

Dostosowanie profilu absolwenta do potrzeb
rynku pracy (4)

Zajęcia realizowane głównie jako ćwiczenia,
a nie wykłady (2)
Szerszy i bardziej elastyczny plan studiów (5)
Internacjonalizacja (1)
Kryteria rekrutacji i oceny (5)
Wolny wybór seminariów dyplomowych (2)
Włączenie pracodawców do opracowania
programów (2)
Kursy przygotowujące do wejścia na rynek pracy
(13)

Dominacja bloku specjalistycznego
nad ogólnym (3)
Specjalizacja od początku studiów (2)
Dwie specjalizacje w toku studiów (2)
Specjalności dostosowane do potrzeb rynku
pracy (1)

Pracujący

Tabela 47. Zmiany na studiach geograficznych, które mogą przyczynić się do podnoszenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy – opinie
pracujących i niepracujących geografów
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(5)

Eliminacja
(8)

(2)

(3)

(4)
Filozofia (1)
Etyka (1)
Metodologia (1)
(121)

(155)

Filozofia (3)
Matematyka (1)

Geografia ogólna (1)
Socjologia (1)

Gleboznawstwo (1)
Socjologia (2)
Prawo (1)
Tzw. przedmioty humanistyczne (1)

Analizy przestrzennej, GIS (10)
Język obcy (11)

(45)
Analizy przestrzennej, GIS (20)
Język obcy (8)

(85)

Analizy przestrzenne, GIS (18)
Teledetekcja (2)
Planowanie przestrzenne (1)
Ekonomia (4)
Język obcy (11)
Zwiększenie wymiaru praktyki (9)

Praktyki w instytucjach ściśle związanych ze
specjalnością (10)
Wyższa jakość praktyk (2)
Staże kilkumiesięczne (5)

Podniesienie poziomu zajęć
(49)
(28)
(21)
Redukcja wymiaru zajęć
(6)

Praktyki zawodowe w miejscach
potencjalnej pracy 14
Wyższa jakość praktyk (3)
Staże kilkumiesięczne (1)

Nowe kursy w obrębie specjalności (5)
Nowe kursy dla wszystkich studentów
kierunku (22)
Drugi język obcy (4)

Analizy przestrzenne, GIS (35)
Statystyka (2)
Komunikacja interpersonalna (1)
Matematyka (1)
Język obcy (29)
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Plan studiów Nowe kursy kameralne
(276)
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Formalne
(6)
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Zmiany środków dydaktycznych
(27)

Zmiany metod kształcenia
(69)
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Zmiany zakresu treści
(12)
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Inne
(10)

Program
studiów/
strategie
realizacji
(108)

(7)

Certyfikaty (4)

(78)
Część zajęć prowadzonych przez
praktyków (3)

Nowoczesny sprzęt, programy
komputerowe, urządzenia
laboratoryjne (19)

Poznawanie najnowszych osiągnięć
naukowych (12)

Powszechność metod praktycznych
(46)
częstsza praca w terenie (11)

(3)

Certyfikaty (2)

Odmłodzenie kadry (1)

(30)

Nowoczesny sprzęt, programy komputerowe,
urządzenia laboratoryjne (8)

–

Powszechność metod praktycznych (17)
częstsza praca w terenie (2)
Innowacyjne metody badawcze (3)

Najczęściej wskazywanym obszarem zmian w koncepcji kształcenia
była konieczność intensywniejszej specjalizacji studiów geograficznych
(39 wypowiedzi), którą respondenci widzieli przede wszystkim jako dominację ilościową (liczba kursów, zakres godzinowy, ważność wyrażana tym,
czy kurs kończy się egzaminem, czy zaliczeniem) kursów specjalnościowych
nad kursami kierunkowymi i przedmiotowymi. Oprócz tego oczekiwali rozbudowy zajęć z danej specjalności i specjalizowania się już od pierwszego
roku studiów, pisząc np.: „więcej zajęć z konkretnej specjalizacji, bo rynek
pracy wymaga specjalistycznych umiejętności a nie wiedzy ogólnej” (fragment wypowiedzi absolwenta niepracującego)4.
Absolwenci uważali, że ich start na rynku pracy byłby łatwiejszy, gdyby
mogli specjalizować się w dwóch zakresach jednocześnie, wybierać specjalności z jeszcze szerszej oferty oraz gdyby specjalności te były skorelowane
wyraźnie z potrzebami rynku pracy (tak twierdzą pracujący) lub ich nazewnictwo było atrakcyjne, „dobrze brzmiało”: „potrzebna jest zmiana nazw
specjalizacji, hasła muszą być nośne, dzisiejsze społeczeństwo, które geografię rozumie tylko jako przedmiot w szkole, nie wie co to jest paleogeomorfologia a tym bardziej dostrzec szansę, że osoba z taką specjalnością ma
jakiekolwiek przydatne współczesnemu człowiekowi umiejętności”.
Takiego trendu zmian w kierunku intensyfikacji specjalizacyjnej zdecydowanie częściej (blisko czterokrotnie) domagali się absolwenci niepracujący. Osoby pracujące nie majoryzowały specjalizacji jako klucza powodzenia
geografów na rynku pracy.
Kolejno wskazywanym ważnym obszarem zmian było zapewnianie
wyższej jakości kształcenia na studiach geograficznych (30 wypowiedzi),
co absolwenci rozumieli głównie jako zmiany w formach realizacji zajęć,
tj. w godzinowej przewadze zajęć warsztatowych nad wykładami, w zwiększeniu liczby godzin zajęć w ogóle, w bogatszej ofercie kursów do wyboru,
we wzmożonej internacjonalizacji zajęć (poza lektoratem także obligatoryjne kursy w językach obcych). Respondenci dostrzegali także szkodliwość
praktyki rozluźniania kryteriów rekrutacyjnych i przyjmowania na studia
dużej populacji chętnych. Tę potrzebę zaostrzenia kryteriów naboru argumentowali najczęściej już bardzo dużą nadwyżką osób z dyplomem studiów
geograficznych i przyjmowaniem na studia młodzieży o niewystarczającym
potencjale intelektualnym. Skutkiem takich praktyk (zdaniem badanych)
jest wchodzenie na rynek pracy osób o zdecydowanie słabiej wykształcoW cytowanych wypowiedziach respondentów zachowano oryginalną pisownię
i interpunkcję.
4
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nych kompetencjach, które w ten sposób pogarszają i tak nieidealny wizerunek geografii i absolwentów tego kierunku studiów.
Indagowani (w tym czterokrotnie częściej osoby niepracujące niż posiadające pracę) wyraźnie podkreślali zasadność włączania w kreowanie
i realizację procesu kształcenia geograficznego interesariuszy zewnętrznych – pracodawców. Ich zdaniem, pracodawcy powinni mieć realny wpływ
na program studiów i prowadzić część kursów. Z kolei osoby zatrudnione
wskazywały potrzebę nowego typu zajęć, które, ich zdaniem, powinny stać
się elementem oferty dydaktycznej studiów geograficznych, a które to kursy
nazwali opisowo zajęciami przygotowującymi do poszukiwania pracy, efektywnego kontaktowania się z pracodawcą. Wśród geografów szukających
pracy nie odnotowano podobnej sugestii. Absolwenci zauważali niedobory
w tym zakresie i potrzebę uzupełnienia tej luki, wyrażając to na przykład
słowami: „gro z nas nie wie kompletnie jak odnaleźć się na rynku pracy”.
Z odpowiedzi udzielanych przez absolwentów wynika, że studenci oczekują
wsparcia i pomocy dopasowanej do ich kierunku kształcenia, realizowanej
na szczeblu instytutu i w toku studiów.
W swoich wypowiedziach dotyczących zmian na studiach geograficznych respondenci dali najwięcej wskazówek w zakresie planu studiów
(276). Analiza semantyczna ich treści doprowadziła do zgrupowania ich
w sugestie odnoszące się przede wszystkim do zwiększenia wymiaru zajęć
już funkcjonujących (130 wypowiedzi), podnoszenia poziomu zajęć (49),
wprowadzenia nowych kursów (48) oraz umocnienia ogniwa praktyk zawodowych (35). Redukcję bądź eliminację kursów wskazywano stosunkowo
rzadko (łącznie tylko 14 wypowiedzi). Geografowie czuli niedosyt ilościowy
wielu kursów i dlatego widzieli potrzebę zwiększenia liczby godzin przede
wszystkim z GIS, języka obcego, teledetekcji, planowania przestrzennego,
analizy przestrzennej, statystyki, komunikacji interpersonalnej i matematyki. Konieczność podniesienia jakości kursów wymieniano odnośnie do GIS
i języków obcych, przy czym w pierwszym przypadku młodzież oczekiwała
poznania „profesjonalnych programów, narzędzi, wykorzystywanych w realiach”, a często otrzymywała „wprowadzenie do GIS, podstawy, równanie
zadań do możliwości osób najsłabszych w grupie, a przecież to są studia nie
szkółka!”. W zakresie języków obcych geografowie czuli niedosyt w nabywaniu praktycznej umiejętności komunikacji zamiast „kolejnego powtarzania gramatycznych zasad budowy zdań w poszczególnych czasach”. Krytykowali brak w ofercie nauki specjalistycznego języka, zamiast „przerabiania
czytanek tematycznych o wakacjach, sportach, częściach ciała itp., jak dla
małych dzieci”.
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Ponadto absolwenci uważali, że niezbędne jest wprowadzenie nowych
kursów w obrębie ich specjalności. Najczęściej wymieniali kursy polegające
na zdobywaniu praktycznych/zawodowych umiejętności, np. praktycznej
organizacji pracy w biurze, obsługi programów rezerwacyjnych (specjalności turystyczne), pisania projektów unijnych z zakresu ochrony środowiska
i projektowania stron internetowych. Dużą szansę na poprawę swojej sytuacji na rynku pracy absolwenci upatrywali w praktykach zawodowych. Uważali oni, że pilnie należy zwiększyć ich wymiar godzinowy oraz zapewnić
studentom możliwość odbywania praktyk w potencjalnych miejscach pracy.
Osoby pracujące częściej wskazywały jako konieczne realizowanie długich
(półrocznych) staży.
Niektóre zmiany, uznane za potrzebne przez geografów posiadających
pracę, nie zostały wskazane przez osoby niepracujące. Ci pierwsi niemal
dwukrotnie częściej sugerowali zasadność wprowadzenia nowych kursów,
które dałyby studentom szansę wykształcenia dodatkowych umiejętności
(głównie transferowalnych). Drudzy zaś preferowali (też prawie dwukrotnie
częściej) zwiększenie wymiaru zajęć. To zainteresowanie osób zatrudnionych uzupełnieniem programu studiów o nowe kursy prawdopodobnie jest
rezultatem ich doświadczenia nabytego w procesie poszukiwania i wykonywania pracy, które ujawniło nie tyle niedobory kompetencji przedmiotowych, ile brak innych umiejętności, potencjalnie możliwych do opanowania
na nowych zajęciach. Ci, którzy jeszcze nie znaleźli pracy, czuli, że zakres
kompetencji wykształcanych na kierunku geografia jest wystarczający, ale
ich jakość nie zawsze jest na najwyższym poziomie, stąd przekonanie, że
dodatkowe zajęcia byłyby szansą na optymalizację w tym zakresie.
Wiele sformułowań w wypowiedziach absolwentów (108) ogniskowało
się wokół realizacji programu studiów, a zwłaszcza dotyczyło propozycji
zmian metod kształcenia (69), środków dydaktycznych (27) oraz zakresu
treści (12). Niemal wszyscy absolwenci podkreślali pilną potrzebę reorientacji metod kształcenia (z podających na praktyczne). Opinie te wyrażano
z dużym ładunkiem emocjonalnym, a najczęściej powtarzały się wypowiedzi: „więcej zajęć, na których praktycznie uczymy się czegoś”, „więcej praktyki, mniej teorii”; „wykonywanie prac przez studentów a nie patrzenie, jak
to robi pracownik”, „praktyczne zdobywanie wiedzy, a nie wkuwanie ze
skryptu”, „więcej myślenia, działania, mniej encyklopedyzmu”. Ten aspekt
był już wielokrotnie podnoszony w pracach naukowych. Na studiach geograficznych powinny dominować praktyczne metody kształcenia, stosowane kompleksowo na wszystkich kursach.
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Badani dość powszechnie i z dużym zaangażowaniem emocjonalnym
podkreślali potrzebę samodzielnej pracy studenta z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, zwłaszcza sprzętu pomiarowego, laboratoryjnego, pomocy dydaktycznych, oprogramowania. Wyrażali to przykładowo słowami: „powinniśmy korzystać z nowoczesnego sprzętu a nie
z okazów muzealnych”, „niezbędne jest wykorzystywanie na ćwiczeniach
nowoczesnych przyrządów i nie tylko ich pokazanie ale używanie”.
Skromna populacja geografów (11 osób niepracujących; tylko 2 pracujące) wyraziła potrzebę częstszej pracy w terenie i ćwiczeń terenowych.
Niewielu też (6 wypowiedzi) zgłaszało potrzebę poświadczania dodatkowymi (prócz dyplomu) certyfikatami konkretnych kwalifikacji absolwenckich,
uzasadniając to wyższym zaufaniem pracodawców do tego typu zaświadczeń niż do dyplomu studiów wyższych. Wypowiedzi te, choć nieliczne, są
sygnałem spodziewanego lub realnego obniżonego zaufania części pracodawców do rzetelności dyplomu uniwersyteckiego i ich przekonania o wyłącznie teoretycznym nachyleniu procesu kształcenia na poziomie wyższym.
Podobnie rzadko (4 razy) w sugestiach optymalizacji kształcenia poruszono
aspekt kadry akademickiej, twierdząc, że powinno nastąpić jej odmłodzenie
oraz że od tych, którzy prowadzą kursy zawodowe, należałoby koniecznie
wymagać doświadczenia zawodowego.

7. Wnioski końcowe
Celem pracy było wyjaśnienie uwarunkowań, mechanizmów, przebiegu i determinant tranzycji absolwentów uczelni wyższych na przykładzie absolwentów kierunku geografia w Polsce. Przeprowadzone badania empiryczne
i studia literatury przedmiotu pozwalają stwierdzić, że tranzycja jest procesem złożonym, wielorako uwarunkowanym i obarczonym dużym ryzykiem
niepowodzenia.
Analizy prac teoretycznych dotyczących mechanizmów funkcjonowania rynku pracy dowodzą, że istnieje wiele sposobów widzenia mechanizmów i kluczowych determinant pomyślności wejścia absolwentów szkół
wyższych na ten rynek. Złożony charakter tranzycji wymaga tworzenia
jej modelu z uwzględnieniem założeń co najmniej kilku teorii rynku pracy jednocześnie. Są to zwłaszcza teorie: kapitału ludzkiego, segmentacji,
sygnalizacyjna, konkurencji, kompetencji, kapitału społecznego, kapitału psychologicznego, oczekiwań, zaufania/przekonania. Obecnie modele
tranzycji absolwentów uczelni wyższych odwołują się przede wszystkim do
teorii kompetencji i teorii kapitału ludzkiego i zakładają, że sukces wejścia
na rynek pracy zależy od jakości tzw. kapitału tranzycyjnego. Budują go
kompetencje i zdolność ich transferu do potencjalnego miejsca pracy oraz
umiejętność szybkiego dopasowania się do potrzeb pracodawcy, co wynika
z poziomu i jakości wykształcenia (trybu, stopnia, kierunku studiów, oceny na dyplomie, aktywności w kołach naukowych i innych organizacjach
studenckich, dodatkowych kursów, szkoleń odbytych w toku studiowania,
staży zagranicznych, wymian międzynarodowych).
Dotychczas specjaliści zajmujący się procesami przejścia z edukacji do
zatrudnienia w prowadzonych badaniach analizie poddawali podmiotowe
zmienne zależne, tj. jakość kapitału edukacyjnego, poziom opanowanych
kompetencji, metody i zaangażowanie w poszukiwanie pracy oraz ambicje
i aspiracje absolwentów rozumiane jako bodziec do określonych działań
podmiotu na rynku pracy. W ten sposób, głównie w odniesieniu do popu-
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lacji absolwentów w innych krajach, pozytywnie zweryfikowano znaczenie
wybranych komponentów tego kapitału (tj. stopnia ukończonych studiów,
kierunku/specjalności, oceny na dyplomie, marki i prestiżu uczelni) dla statusu absolwentów na rynku pracy i warunków zatrudnienia (głównie poziomu wynagrodzenia i związku pracy z ukończonymi studiami). Ustalono, że podjęty trud dokształcania się i doskonalenia oraz odbywanie części
studiów za granicą miało pożądany wpływ na wybrane elementy sytuacji
zawodowej absolwentów, np. na wysokość płacy. Rozpoznano strukturę
preferowanych i skutecznych strategii poszukiwania pracy. Ustalono zależność między tempem rozpoczęcia poszukiwań pracodawcy a odsetkiem pracujących absolwentów. Studia literatury naukowej pozwoliły też na dostrzeżenie ewolucji metod poszukiwania pracy, od tradycyjnego sprawdzania
ofert w prasie i bezpośredniego kontaktu z pracodawcą do wykorzystania
mediów elektronicznych. Małą czasową dynamiką zmian oraz niewielkim
przestrzennym zróżnicowaniem charakteryzowało się natomiast stosowanie własnych sieci kontaktów społecznych.
Empiryczne badania tranzycji geografów pozwalają stwierdzić, że pod
względem ilościowym była umiarkowanie pomyślna. Po sześciu miesiącach
od dnia zakończenia studiów prawie połowa absolwentów pracowała, ale
analiza porównawcza oczekiwań wobec pierwszego zatrudnienia po ukończeniu studiów, formułowanych przez badanych absolwentów u progu wejścia na rynek pracy wykazała, że zdecydowana większość z nich nie pozyskała zamierzonych destynacji zawodowych i oczekiwanych warunków
zatrudnienia. Najwyższy poziom realizacji planów wystąpił wśród osób
chcących pracować w szkolnictwie, a najniższy – w populacji absolwentów
aspirujących do pracy w placówkach zajmujących się planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska. Taki rozkład stopnia urzeczywistnienia
planów wskazuje, że mimo nasilających się trudności na edukacyjnym rynku pracy oświata nadal pozostaje dominującym obszarem zatrudnienia dla
absolwentów geografii, wykonujących zawody skorelowane z kierunkowym
wykształceniem.
Ponad połowa pracujących geografów wykonywała pracę zdecydowanie
niezwiązaną z kierunkiem studiów, a często też niewymagającą nawet wyższego wykształcenia. Jedynie co szósty badany pracował w zawodzie w pełni
zgodnym z ukończonym kierunkiem studiów. Zarejestrowano niski poziom
satysfakcji zawodowej, zarówno w sferze materialnej, jak i merytorycznej.
Ponad połowa absolwentów stwierdziła, że praca „zdecydowanie” lub „raczej” nie spełnia ich oczekiwań, ponad jedna trzecia uznała, że jest „raczej
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zadowolona”, a tylko co ósmy respondent odpowiedział, że jest „bardzo zadowolony”. Zastosowane przez absolwentów kryteria wyboru pracodawcy
wskazują, że zdecydowana większość respondentów nie miała realnej możliwości selekcji miejsca pracy. Cechy i warunki wykonywanej pracy, w tym
zwłaszcza fakt, że większość badanych absolwentów pracowała w zawodach
i na stanowiskach odległych od kwalifikacji nabytych na studiach, skutkowały przekonaniem geografów o minimalnym wpływie formalnego kapitału
edukacyjnego na rezultaty procesu rekrutacyjnego.
Specyfika tranzycji absolwentów kierunku geografia, eksplorowana z perspektywy rozłącznego oddziaływania wymienionych zmiennych, w większości świadczyła o ich wpływie na status badanej populacji na rynku pracy.
1. Stwierdzono znaczącą zależność między statusem na rynku pracy a:
• stopniem studiów – pracę znalazło 62,4% osób, które ukończyły studia
jednolite magisterskie; 55,8% absolwentów studiów uzupełniających
magisterskich i 28,7% licencjatów;
• oceną na dyplomie – pracowało 61,7% absolwentów z oceną bardzo dobrą; prawie połowa z notami plus dobrymi, dobrymi i plus dostatecznymi
i co czwarty absolwent z oceną dostateczną;
• strategiami poszukiwań pracy – poszukiwanie pracy charakteryzowało się największą efektywnością w czasie bliskim zakończeniu studiów
i wówczas, gdy wykorzystano zasoby internetowe, bezpośredni kontakt
z pracodawcą oraz sieci społeczne;
• aspiracjami dotyczącymi pożądanych miejsc pracy – najbardziej sprzyjające pozyskaniu pracy ukazały się zamiary zatrudnienia w szkolnictwie,
branży GIS, hotelarskiej oraz gotowość do podjęcia jakiejkolwiek pracy,
a najmniej korzystne było aspirowanie do zatrudnienia w planowaniu
przestrzennym oraz w instytucjach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska;
• estymacją własnych perspektyw na rynku pracy w porównaniu z innymi
absolwentami – więcej (średnio o 8,5 p.p.) osób pracowało spośród tych
badanych, którzy postrzegali siebie jako bardziej atrakcyjnych dla pracodawcy w porównaniu z absolwentami geografii na uczelni macierzystej
i na innych;
oraz pomiędzy poziomem wykształcenia a:
• związkiem wykonywanej pracy z ukończonym kierunkiem studiów –
pracę ściśle związaną ze studiami geograficznymi wykonywało 20% zatrudnionych magistrów studiów jednolitych; 16,3% magistrów studiów
II stopnia i tylko 7,1% licencjatów;
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• wysokością wynagrodzenia – magistrzy zarabiali średnio o 25% więcej
niż licencjaci.
2. Rozpoznano marginalną zależność między statusem na rynku pracy a:
• posiadaniem dodatkowych kwalifikacji;
• samooceną kompetencji;
• aspiracjami finansowymi;
• kryteriami wyboru pracodawcy.
3. Nie stwierdzono zależności między stopniem ukończonych studiów
(licencjackie, magisterskie) a tempem pozyskania pracy.
Diagnoza wpływu poszczególnych czynników na status absolwenta na
rynku pracy przybliża procesy tranzycji populacji nowo promowanych geografów i mechanizmy funkcjonowania współczesnego rynku pracy w odniesieniu do zasobów pracy o wysokich formalnych kwalifikacjach.
Aby zrealizować cele prognostyczne pracy, dotyczące przewidywania
rezultatów przejścia z etapu edukacji wyższej do zatrudnienia, dane zebrane w toku badań empirycznych poddano analizie dyskryminacyjnej. Analizy wykonane dla poszczególnych grup zmiennych (kapitału edukacyjnego,
kompetencji, strategii poszukiwania pracy, aspiracji) ujawniły brak możliwości predykcji statusu na rynku pracy za pomocą wyłącznie jednej z grup
cech. Dowodem tego są wysokie wskaźniki Lambda Wilksa (0,9300 dla kapitału kompetencji; 0,8710 dla aspiracji; 0,8054 dla kapitału edukacyjnego
i 0,6849 dla strategii poszukiwania pracy) oraz niskie procentowe wartości,
określające skuteczność klasyfikacji przypadków do podzbiorów „pracujący” i „bez pracy” (odpowiednio: 58% i 65% dla kapitału kompetencji; 48%
i 78% dla aspiracji; 75% i 55% dla kapitału edukacyjnego oraz 73% i 58%
dla strategii poszukiwania pracy).
Dopiero analiza dyskryminacyjna, obejmująca zestaw wszystkich 79
cech, osiągnęła akceptowalne parametry funkcji (wskaźnik Lambda Wilksa
wyniósł 0,4590) i pozwoliła na:
• ustalenie listy zmiennych mających istotny indywidualny wkład w proces
prognozowania statusu absolwenta na rynku pracy;
• zapis równania funkcji dyskryminacyjnej, a tym samym stworzenie modelu do predykcji efektów procesu tranzycji, który z prawdopodobieństwem odpowiednio ponad 81% dla pracujących i ponad 75% dla niepracujących pozwala klasyfikować indywidualnego absolwenta szkoły
wyższej, wkraczającego na rynek pracy, do wymienionych podgrup.
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Opracowany model może być przede wszystkim:
1. Wysokiej trafności narzędziem do predykcji rezultatów tranzycji absolwentów geografii, możliwym do zastosowania zarówno w kontekście
badań naukowych, jak i prognoz opracowywanych przez różnego typu
instytucje zajmujące się problematyką przechodzenia na rynek pracy.
Należy jednocześnie pamiętać, że model ten będący rezultatem analizy
dyskryminacyjnej, jest bardzo dobrym narzędziem prognostycznym dla
większych populacji, ale rezultaty jego zastosowania dla indywidualnych
przypadków mogą okazać się niepewne (Radkiewicz, 2010, s. 153).
2. Metodologiczną propozycją wypracowywania modeli dla absolwenów innych kierunków kształcenia.
3. Podstawą do wymiernych analiz porównawczych w dalszych badaniach
dotyczących przewidywania rezultatów tranzycji absolwentów szkół
wyższych.
4. Materiałem służącym optymalizacji narzędzi do przeprowadzenia tego
typu badań. Wyodrębniony zestaw zmiennych o najwyższym indywidualnym wkładzie w przewidywanie przynależności badanych osób do
grupy pracujących/niepracujących pozwala na przygotowanie narzędzia
trafniejszego, mniej obszernego (pod względem objętości) oraz krótszego (z uwagi na czas trwania) badania. Pierwsza z wymienionych cech,
czyli trafność, jest zasadniczą cechą procedury badawczej, warunkującą
skuteczność naukowego wnioskowania. Druga i trzecia pozwala przede
wszystkim na podniesienie kluczowego dla badań diagnostycznych poziomu responsywności i obniża koszty badań.
Ustalona w toku analizy dyskryminacyjnej lista zmiennych mających
istotny indywidualny wkład w proces prognozowania statusu absolwenta
na rynku pracy oraz rozpoznany charakter procesu tranzycji absolwentów
kierunku geografia:
1. Diagnozuje podmiotowe czynniki warunkujące obecnie pomyślność
lub niepowodzenie tego procesu wśród osób z dyplomem studiów
geograficznych.
Dominują wśród nich obrane strategie poszukiwania zatrudnienia, które
są zdecydowanie istotniejszymi determinantami rezultatów tranzycji niż
kapitał edukacyjny czy aspiracje młodzieży.
2. Egzemplifikuje występowanie rozpoznanych już wcześniej na polskim
rynku pracy podstawowych problemów, które dotyczą i będą odnosić się
do wszystkich osób dążących do pozyskania zatrudnienia, a zwłaszcza
subpopulacji kończących studia wyższe.
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Jest to przede wszystkim nadwyżka podaży pracowników o podobnych
do siebie i wysokich formalnych kwalifikacjach (ang. overeducation) oraz
niedopasowanie (strukturalne, mentalne, behawioralne, instytucjonalne)
kompetencji wykształconych w toku edukacji do aktualnych potrzeb pracodawcy (ang. mismatch) (m.in. Kwiatkowski, 2008; Barone, Ortiz, 2011;
Jeruszka, 2011; Kiersztyn, 2011, 2012; Kryńska, 2011). Zjawiska te niosą
za sobą niepożądane koszty społeczne i indywidualne. Wykonywanie pracy, w której nie wykorzystuje się kompetencji nabytych w toku kształcenia akademickiego, oznacza przynajmniej częściową finansową stratę zainwestowanych w zbudowanie kapitału edukacyjnego środków publicznych
lub/i prywatnych. Prowadzi także do wypierania osób z niższym, ale właściwym w odniesieniu do zadań przewidzianych do realizowania na danym
stanowisku poziomem wykształcenia przez osoby z wyższym wykształceniem. Praca poniżej kompetencji i kwalifikacji nie sprzyja ponadto motywacji i zaangażowaniu w jej wykonanie, co skutkuje niższą jej efektywnością
(Jakubowska, Rosa, 2011).
Dominująca dotychczas w Polsce koncepcja kształcenia na szczeblu
wyższym, w tym na kierunku geografia, nie współgra, jak się wydaje, ze
zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi rynku
pracy. Zaangażowanie w zapewnienie możliwie płynnej i satysfakcjonującej tranzycji absolwentów jest jednym z ważnych elementów budowania
wysokiej jakości kształcenia i sprzyja podnoszeniu pozycji danego kierunku studiów na rynku usług edukacyjnych. Nie chodzi w tych działaniach
o tzw. kształcenie zgodne z wymaganiami rynku pracy, bo, po pierwsze, te
ulegają dynamicznym zmianom czasowym i przestrzennym zachodzącym
znacznie szybciej, niż możliwe jest wprowadzanie zmian w systemie edukacji, a po drugie, przygotowanie absolwenta do pracy zawodowej jest jednym
z kluczowych, ale nie jedynym zadaniem uczelni. Konieczna jest natomiast
wrażliwość szkoły wyższej nie tyle na potrzeby, co na specyfikę i dużą dynamikę rynku pracy. Wrażliwość ta powinna się przejawiać w nieustannym
konfrontowaniu teorii akademickich z rzeczywistymi problemami i praktycznym myśleniem. Jak wskazują badania, proces ten powinien obejmować
następujące elementy:
• cykliczną diagnozę przyjętych koncepcji kształcenia przez audyt planu
i programu studiów, skutkującą ich modernizacją;
• ciągłe wdrażanie innowacji metodycznych oraz przygotowywanie absolwentów do nowych destynacji zawodowych;
• kreowanie korzystnego wizerunku uczelni / kierunku;

204

• holistyczne wsparcie studentów w planowaniu i rozpoczynaniu kariery
zawodowej.
W warunkach nasilającej się konkurencyjności, zarówno na rynku pracy, jak i na rynku usług edukacyjnych, kluczowe będzie także zbudowanie
dobrych relacji z interesariuszami w otoczeniu uczelni i utrwalenie, a niekiedy wyrobienie w nich przekonania, że studia geograficzne wyposażają
absolwentów w wachlarz kompetencji czyniących ich konkurencyjnymi pracownikami, ułatwiających płynne wejście w świat, zapowiadających relatywnie wysoką pozycję społeczną i sprzyjających podnoszeniu jakości życia
w regionie.
Przeprowadzone analizy wykazały, że problematyka tranzycji jest bardzo rozległa, wymaga interdyscyplinarnego spojrzenia na proces i, z powodu trudności z pozyskaniem danych ilustrujących jej charakter, niełatwa do
empirycznych weryfikacji. Jest to zarazem zagadnienie niezwykle ważne,
szczególnie ze względu na jego konsekwencje społeczne, gospodarcze i psychologiczne, ujawniające się w różnych skalach przestrzennych, czasowych,
zarówno w odniesieniu do indywidualnych osób, jak i grup społecznych. Autorka skoncentrowała badania na podmiotowych determinantach tranzycji
jako zmiennych warunkujących jej skutki i sposób predykcji, których jakość
można optymalizować poprzez właściwe strategie działań indywidualnych
jednostek oraz instytucjonalnych szkół wyższych. Trzeba jednak podkreślić,
że zagadnienie przechodzenia na rynek pracy jest wielowarstwowe i zachodzi potrzeba dalszych badań w tym zakresie. Szczególnie ważna wydaje się
eksploracja pozapodmiotowych uwarunkowań, przebiegu i skutków tego
procesu oraz dokonywanie poziomych i pionowych analiz porównawczych
tranzycji różnych subpopulacji absolwenckich.
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WSP

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
badania i rozwój
system informacji geograficznej (ang. geographic information
system)
technologia informacyjna (ang. information technology)
Krajowe Ramy Kwalifikacji
punkt procentowy
Politechnika Krakowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Unia Europejska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Warszawski
Wyższa Szkoła Biznesu
Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Geography degree graduates’ transition to the labour market:
process, determinants, prediction
Summary
The subject matter explored in this study is the transition of recent
higher education graduates to the labour market, using geography graduates
as an example. Higher education graduates are a particular subpopulation
of labour market entrants in that their efforts to build their capital allowing
them to find an attractive job required a large investment from them or their
families, be it a private investment (paid education) or public investment
(free education). Recently, however, the transition process has become more
and more problematic: there is a decreasing number both of graduates who
have jobs allowing them to use the competencies they acquired at university
and of graduates who have any job at all. The negative consequences of
those trends are multiple.
The subject of individuals functioning on the labour market, explored
in a multidimensional way using the domains of sociology, psychology,
economics, geography and higher education, is considered the core of modern
social geography and is used to link practical geography with the academic.
Such a research approach allows the processes occurring in the interface
between education and the labour market to be analysed and evaluated.
Those analyses and evaluations can provide the basis for diagnosing today’s
society and forecasting the directions of future changes to the field, giving
the rationale for further developing social geography as a scientific field.
In this study, we explore the transition of graduates with the aim of
identifying factors that determine success or failure. As a result, the subject
matter of our study is multilayered and includes the following, interacting
areas:
• higher education in general, and geography education in particular, in
the specific circumstances of political and economic system transformation, integration and globalisation during a time when the role of higher
education in ensuring employability is decreasing;
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• the labour market, in the context of evolving employment structure and
new labour relations emerging;
• societal changes, which are both the determinants and results of changing relations between labour supply and labour demand.
The main objective of the study was to explain the determinants,
mechanisms and processes of higher education graduates’ transition, using
the example of geography graduates in Poland.
In order to accomplish this main objective, we pursued the following
specific aims that also relate to the four basic functions of human geography:
information and diagnosis; theoretical explanation; prediction; planning
and decision-making.
In terms of theoretical explanations, our aim was to analyse higher
education graduates’ transition in light of societal and economic processes
and in the context of labour market theories. This was done by using an
explanation of the transition from education to the labour market, and by
synthesising the existing body of research on the determinants, processes
and factors shaping that transition.
In terms of information and diagnosis, our aim was: to explore the nature
of Polish geography degree graduates’ transition as one of the indicators
of how effectively university education helps graduates to start a career
(either employed or self-employed) in jobs matching their qualifications
and expectations; to identify the factors which determine the labour market
status of recent higher education graduates; and to specify the variables that
determine the speed and nature of their transition.
In terms of prediction, our aim was to develop a high accuracy statistical
model for forecasting the results of graduate transitions by assigning them to
one of two subgroups: either working graduates or unemployed graduates.
Such a model is a mathematical expression of theoretical concepts, which is
considered to be a defining feature of the development of social geography
(Domański, 1990); thanks to its prediction aspect, it also links geography
with social practice. Prediction is also considered one of the key functions
of modern geography (Chojnicki, 1999).
In terms of planning and decision-making, the aim of our study was to
suggest possible strategies that could be used by higher education institutions,
in line with their profiles, for optimising their future graduates’ progression
into the labour market. In an increasingly competitive environment, both
in the labour market and in education, geographical education institutions
have an urgent need to take steps to increase the employability of their
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graduates. Such steps could enhance the competitive position of geography
as an academic domain within the educational services market, as well as
fostering its development as a scientific domain.
Given the research aims and issues specified above, methodologically
our study is a theoretical and empirical one and its scope lies within
social geography. The population of geography graduates was analysed on
a national scale as well as broken down according to which university they
had graduated from. From the perspective of global trends in geography
research, the scope of our study lies within the domain of labour geography.
During the course of our research, an interdisciplinary analysis of
references allowed us to provide a theoretical explanation of determinants
and mechanisms and to identify the key factors determining the process
and nature of higher education graduates’ transition into the labour market.
An analysis of theoretical works on labour market mechanisms shows
a multitude of views on mechanisms or key determinants of graduates’
successful transition into the labour market. Given the complex nature of
transition, any model must take into account a number of labour market
theories. These include in particular: human capital theory, segmentation
theory, signal theory, competition theory, social capital theory, psychological
capital theory, expectations theory, and confidence theory. Currently,
models of higher education graduates’ transition tend to refer mainly to
competencies theory and human capital theory. These models assume that
a successful labour market transition depends on the quality of the transition
capital, comprising of the graduate’s competences and their transferability
to the potential job as well as his or her ability to adjust to the employer’s
demands. Those qualities are a result of the level and quality of education
received, including the type and cycle of degree programme, its subject
or domain, and the graduate’s diploma mark, as well as his or her active
involvement in students’ associations or organisations, participation in
extracurricular courses or other training, internships abroad or international
student exchanges.
On the other hand, empirical research has allowed us to explore the
process of geography graduates’ transition and use mathematical analysis to
develop a model for predicting those graduates’ transition results. Research
was carried out between 2010 and 2012 on a national scale and included
78% of all graduates of full-time geography degree programmes in Poland
in the academic year 2010/2011 (N=1347). A diagnostic survey technique
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involving two stages was used, consisting of both paper and online
questionnaires, which are typical survey techniques in social research.
The first stage was conducted at dates chosen to be as close as possible to
each participants’ graduation date (e.g. the last class or the date of their
bachelor’s or master’s viva voce examination). The objective of this stage
of the research was mainly to find out about the respondents’ aims for their
career, including their planned job-seeking activities and methods, desirable
positions and work conditions, or their willingness to become self-employed.
Their assessment, perception and satisfaction with the degree programme in
the context of their job-seeking efforts was also measured.
The second stage was conducted approximately six months after the
respondents’ graduation. An online survey was sent to all those participants
who had declared in the first stage that they planned to seek employment
immediately after graduation. The six-month period was selected as this is
the most common timespan used to investigate both the speed and type of
transition from education to a professional career. The aim of this stage was
to identify the real labour market situation of each graduate in comparison
to his or her previous expectations and plans. For those graduates who
had failed to find a job in that period, we looked at how their job-seeking
strategies and job expectations had evolved. Finally, we aimed at finding
out how geography graduates perceived their degree programme after their
experience of several months on the labour market.
The collected statistical data, compiled in two databases representing
each stage of the above outlined process, was used to generate a single
output database. The output database contained associated information
from both databases and the email address given by the respondents in each
stage of the study. This was the factor which provided the basis for the oneto-one associations – the email addresses were unique keys which explicitly
identified each respondent at the moment of graduation and approximately
six months later. This personalised collective group of graduates was the
study group which was subjected to further in-depth statistical quantitative
and qualitative analysis.
Based on the empirical research, the geography graduates’ transition to
the labour market could be described as moderately successful in quantitative
terms. Six months after their graduation, nearly half of the respondents had
jobs, but a vast majority of them had failed to obtain the type of job or
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the employment conditions that would match their first-job expectations as
formulated at the time of graduation. The highest proportion of those who
did manage to find a job matching their expectations was among graduates
who had planned to work in education. The lowest was among those who
had aspired to work in spatial planning or environmental protection jobs.
These results show that, despite growing problems in the teacher jobs
market, education remains the key area for geography graduates seeking
a job related to their study area.
More than half of the working geography graduates had jobs completely
unrelated to their area of study; some of those jobs did not even require any
higher education degree. Only one in six working respondents had a job
entirely matching the discipline which they had studied. Job satisfaction was
low, both in terms of wages and the subject of work. More than half of the
working graduates declared being “not at all satisfied” or “mostly unsatisfied”
with their jobs; more than one-third said they were “somewhat satisfied” and
only one in eight declared being “very satisfied”. The job selection criteria
applied by working graduates show that, in the vast majority of cases, they
were not genuinely able to select an employer. Both the types of jobs that
they held and the associated working conditions, including the fact that
most of those jobs were unrelated to qualifications they had acquired at
university, made them feel that formal educational capital had a negligible
impact on the results of recruitment.
When exploring graduates’ transition by analysing separately each of the
variables in question, we mostly confirmed their influence on the graduates’
status on the labour market.
A significant correlation was found between the graduates’ job market
status and:
• the type of study cycle they had completed: 62.4% graduates of singlecycle 5-year master’s programmes had jobs compared to 55.8% graduates
of second-cycle (2-year) master’s programmes and 28.7% of graduates of
first-cycle (3-year) bachelor’s programmes;
• diploma mark: 61.7% graduates with a “very good” mark on their diplomas had jobs, compared to nearly one-half of those holding “good plus”,
“good” and “pass plus” marks and one in four graduates with a “pass”
mark;
• job-seeking strategy: job-seeking was the most effective near the time of
graduation and when it involved a use of Internet resources, social networks, and direct contacts with prospective employers;
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• job preferences and aspirations: graduates planning to work in education, GIS-related jobs, and the hospitality industry, as well as those willing to accept any job, were the most successful in finding jobs; the least
successful were those aspiring to work in spatial planning or environment protection and environmental engineering jobs;
• graduates’ personal estimation of their job prospects in comparison with
their peers: the percentage of successful job finders was higher (by 8.5
percentage points on average) among those who considered themselves
more attractive for prospective employers compared to their fellow geography graduates from the same university or other universities.
A low-level correlation was found between the graduates’ job market
status and each of the following: their additional qualifications, their
self-assessed competences, financial aspirations and criteria of selecting
a prospective employer. No correlation was found between the type of study
cycle completed (bachelor’s, master’s) and the time taken by each graduate
to find a job.
The research has also shown a correlation of the graduates’ jobs and
salaries with the study area or type of study cycle they completed. 20%
of working single-cycle master’s programme graduates worked in a job
closely related to their study field, compared to 16.3% of working secondcycle master’s programme graduates and only 7.1% of working bachelors.
Master’s degree holders earned 25% more on average than those with
bachelor’s degrees.
By diagnosing how each of the factors mentioned above influence
the graduates’ status on the labour market, one can gain an insight into
the transition of recent geography graduates. It also gives clues about the
functioning of labour market in its sector requiring high qualifications.
The transition process itself, and its success or failure, is defined by
a simultaneous and combined influence of a broad range of factors. Each
jobseeker has his or her own plans, aspirations and educational capital and
each uses various job-seeking strategies. Looking at isolated independent
variables, interesting though it might be as a source of research conclusions,
is not adequate to obtain a holistic image of the process. It is also not
sufficient to evaluate the impact of each concurrent factors and to put
them in a hierarchy as predictors of each graduate’s status on the labour
market. In the course of methodological research, discriminant analysis
was found to be the appropriate tool to achieve those objectives. It allows
variables to be identified which divide the subject population into natural
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subgroups: in the present case, the subgroups of working graduates and
unemployed graduates. The division is based on an analysis of the combined
and simultaneous influence of a set of independent variables.
The body of research accumulated to date shows that the key factors
which determine the result of graduates’ transition into the labour market
can be grouped in the following subsets: educational capital, competences,
job-seeking strategies and job aspirations. Accordingly, discriminant
analysis was used for each of these four subsets. Qualitative features were
reparametrised and coded. Next, they were subject to stepwise discriminant
analysis using Statistica software.
Analyses conducted for each of those groups of variables (educational
capital, competences, job-seeking strategies, job aspirations) showed that
no prediction of job market status could be made using any one of those
groups of variables alone. It is proven by high Wilks’s lambda values (0.9300
for competences; 0.8710 for job aspirations; 0.8054 for educational capital
and 0.6849 for job seeking strategies) and low percentage values showing
how effective those variables were in assigning cases to the “working” and
“non-working” subgroups (58% and 65% for competences; 48% and 78%
for job aspirations; 75% and 55% for educational capital; 73% and 58% for
job-seeking strategies, respectively).
Only by using discriminant analysis involving all 79 variables did we
achieve acceptable function parameters (Wilks’s lambda reaching 0.4590),
which allowed us to:
• draw up a list of variables that are significantly relevant to predicting
a graduate’s job market status;
• develop a formula of the discriminant function and, consequently, a transition effect prediction model that allows each higher education graduate
to be assigned, upon entering the labour market, to either “working” or
“non-working” subgroup with a probability of more than 81% and more
than 75%, respectively.

1.

2.
3.

The model that we developed could mainly be used as:
A high-accuracy tool for predicting transition results of geography
graduates, usable both in research and in forecasting by institutions
dealing with labour market transition problems.
A methodological contribution on how to develop models dedicated to
graduates of other subjects.
A basis for meaningful comparative analyses in further research on
predicting transition results of higher education graduates.
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4.

A contribution to optimising tools for such research. The set of variables
that we arrived at, shown to be the most relevant to predict each person’s
status as “working” or “non-working”, could serve as a basis to develop
a tool that is more accurate, less voluminous and less time-consuming.
Accuracy is an essential characteristic of any research procedure and is
a prerequisite of effective scientific inference. Limiting the size of a tool
and the time required to use it helps increase the response rate (which
is crucial in diagnostic research) and decrease the cost of research.

The list of variables which were shown through discriminant analysis
to be significantly relevant for predicting graduates’ job market status and
as the identified nature of geography graduates’ transition process, has two
important functions.
First, it amounts to a diagnosis of directly modifiable factors which
determine the success or failure of the transition process of geography
degree holders. The dominant factor is the job-seeking strategies used by
the graduates. These strategies are by far more relevant for the results of
transition than other factors like educational capital or the graduates’ job
aspirations.
Second, it illustrates basic problems that have already been identified
on the Polish labour market. These problems concern current and future
jobseekers from all areas, particularly higher education degree holders.
The most important of those problems are overeducation (i.e. a surplus of
potential employees with similar and highly theoretical qualifications) and
a structural, mental, behavioural and institutional mismatch of the graduates’
competences acquired through education to their prospective employers’
current needs. Both these problems result in social and individual costs.
If a job does not allow an employee to make use of his or her competences
acquired in university, it means that at least part of the public or private
funds invested in developing that person’s educational capital becomes lost.
Moreover, other prospective employees with a lower education level yet
sufficient qualifications for a given position are squeezed out of the labour
market by higher education graduates. Working below one’s competences
and qualifications is also detrimental to individual motivation and job
involvement and thereby decreases their work efficiency.
The higher education model that has prevailed in Poland to date,
including in geography education, does not seem to match the evolving
social and economic situation in the labour market. A commitment to ensure
a smooth and satisfactory university-to-work transition is an important
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component in developing high quality education. It also helps improve the
status of the given degree programme on the educational services market.
It is not so much about ensuring “training in accordance with the labour
market demands”, as those demands vary by area and change over time
much more rapidly than the educational system could be modified to suit
them. Additionally, preparing students for professional careers, important
though it is as an objective of university training, is not the only objective.
Rather, universities should develop a certain constant awareness, not so
much of the needs but of the characteristics of the labour market and the
dynamic changes it undergoes. That awareness should manifest itself in
practical thinking and in academic theories being constantly checked against
real-world problems. According to research, that process should encompass
the following elements:
• a cyclical examination of the adopted education patterns through audits of plans and curricula of degree programmes and their consequent
updates;
• constant implementation of innovations in teaching, and preparing future graduates to new job types;
• shaping a positive image of the given university or degree programme;
• a holistic support for students in their efforts to plan and start their
career.
In an increasingly competitive environment, both in the labour
market and in the education market, it will also be crucial to develop good
relationships with stakeholders in the universities’ surrounding. It is also
important to make sure that those stakeholders continue – or start – to
believe that geography graduates are equipped with a range of competences
which make them competitive employees and which facilitate their smooth
entry into the labour market, allowing them to achieve a high social standing
and translate into higher quality of life in the region.
The above analyses have shown that graduate transition is a broad
subject that requires an interdisciplinary approach. Empirical verification
of hypotheses in that area is difficult as data is not easy to obtain. At the
same time, problems in that area are crucially important given their social,
economic and psychological impact that manifests itself in various areas and
timeframes, in relation to individuals as well as social groups. The author
has focussed in her research on directly modifiable variables determining
the results of transition and allowing predictions to be made. The quality of
those variables could be enhanced by implementing appropriate strategies

243

by individuals and higher education institutions. It should be borne in
mind, however, that labour market transition is a multidimensional issue
and further research is necessary. It seems particularly relevant to explore
other determinants, which are not directly modifiable by the graduates but
have an impact on the process and results of their transition. It would also
be highly desirable to carry out horizontal and vertical comparative analyses
of the transition of different subpopulations of graduates.

Załącznik 1
Ankieta dla osób kończących studia na kierunku geografia
Szanowni Państwo,
wyniki ankiety będą wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. Bardzo proszę o rzetelne wypełnienie arkusza. W pytaniach, w których sugerowana jest ocena w skali od
1 do 6, wartość 1 oznacza ocenę najniższą, wartość 6 – ocenę najwyższą. Proszę zakreślić właściwą odpowiedź.
I. W jakim stopniu studia geograficzne wykształciły u Pana(i) następujące umiejętności
i postawy:
dokładność i precyzja w wykonywaniu zadań

1 2

3

4

5 6

kreatywność

1 2

3

4

5 6

odpowiedzialność

1 2

3

4

5 6

samodzielność

1 2

3

4

5 6

stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce

1 2

3

4

5 6

umiejętność analizy i syntezy

1 2

3

4

5 6

umiejętności negocjacji, komunikacji interpersonalnej

1 2

3

4

5 6

umiejętność pisania i mówienia w języku obcym

1 2

3

4

5 6

umiejętność planowania i realizowania projektów

1 2

3

4

5 6

umiejętność prezentacji na forum publicznym

1 2

3

4

5 6

geograficznych, prowadzenie badań, w tym badań terenowych)

1 2

3

4

5 6

umiejętność stosowania technologii informacyjnej

1 2

3

4

5 6

umiejętność szybkiego dostosowywania się do nowych sytuacji

1 2

3

4

5 6

umiejętność współpracy z ludźmi z różnych grup kulturowych

1 2

3

4

5 6

umiejętność zarządzania czasem

1 2

3

4

5 6

współpraca w grupie

1 2

3

4

5 6

wola sukcesu

1 2

3

4

5 6

zdolności przywódcze

1 2

3

4

5 6

zdolność krytycznego myślenia i oceny siebie i innych

1 2

3

4

5 6

zmysł przedsiębiorczości

1 2

3

4

5 6

umiejętności specjalistyczne (rozwiązywanie problemów

II. Czy pracował(a) Pan(i) lub nadal pracuje podczas studiów?
1. TAK
 praca związana z kierunkiem studiów, tj.
………………………………………………………………………………
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 praca niezwiązana z kierunkiem studiów, tj.
………………………………………………………………………..
2. NIE
III. Czy studiował(a) Pan(i) za granicą? (proszę wybrać jedną lub więcej odpowiedzi)
1. TAK (ile semestrów?)......................
 uczestniczyłe(a)m w programie Socrates/Erasmus
 uczestniczyłe(a)m w innym programie stypendialnym / wymian międzynarodowych (jakim?)......................................................
 studiowałe(a)m za granicą po indywidualnej aplikacji
2. NIE
IV. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w programie praktyk zawodowych za granicą (np. Leonardo da Vinci, Comenius)?
1. TAK
2. NIE
V. Czy brał(a) Pan(i) udział w dodatkowych kursach lub szkoleniach poza studiami?
1. TAK, w dziedzinie:

(proszę wybrać jedną lub więcej odpowiedzi)

 wiedza specjalistyczna z mojej dziedziny  informatyka  umiejętności językowe
 zarządzanie projektami unijnymi

 księgowość, finanse  pedagogika  inne

(jakie?)
2. NIE
VI. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów planuje Pan(i)
dalej się uczyć/studiować
dalej studiować i równolegle poszukiwać pracy
kontynuować pracę w obecnym miejscu zatrudnienia
niezwłocznie rozpocząć poszukiwania pracy w Polsce
niezwłocznie wyjechać i rozpocząć poszukiwania pracy za granicą
podjęcie INNYCH działań, tj. ……………………………..
VII. Proszę wskazać maksymalnie 3 kryteria, którymi będzie się Pan(i) kierować (lub
kierował(a) się) przy wyborze miejsca pracy (1 – kryterium najistotniejsze, kolejno
2 i 3 – kryteria mniej ważne)
chęć podjęcia jakiejkolwiek pracy
dobra atmosfera pracy
dogodna lokalizacja miejsca pracy
elastyczny czas pracy
interesujące zadania do realizacji
możliwość szybkiego awansu
możliwość rozwoju zawodowego
perspektywa długofalowego zatrudnienia
renoma miejsca pracy
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społeczna użyteczność pracy
stałe godziny pracy
wysokość wynagrodzenia
zgodność zakresu obowiązków z posiadanymi umiejętnościami
INNE, tj. ……………………………………….……………………………………………...
VIII. Po ukończeniu studiów chce Pan(i) szukać zatrudnienia
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź):
1. W zawodzie (branży) związanym z ukończonymi studiami geograficznymi, tj. chce
Pan(i):
być przewodnikiem turystycznym (w biurach podróży, agencjach turystycznych)
robić karierę naukową (np. na uczelni, w PAN-ie)
pracować w obsłudze ruchu turystycznego (w hotelach, pensjonatach)
pracować w służbach administrujących zasobami środowiska (w administracji państwowej, samorządowej)
pracować w szkolnictwie (jako nauczyciel)
wykonywać analizy/opracowania GIS, kartograficzne (w przedsiębiorstwach, firmach
geodezyjno-kartograficznych)
zajmować się monitorowaniem środowiska (w stacjach meteorologicznych, hydrologicznych itp.)
zajmować się ochroną i kształtowaniem środowiska (w parkach narodowych, krajobrazowych itp.)
zajmować się planowaniem przestrzennym (np. w biurach planowania)
INNE, tj. ……………………………………………..
2. Znaleźć pracę w zawodzie niezwiązanym z ukończonymi studiami geograficznymi, ale
wymagającym wyższego wykształcenia, tj. chce Pan(i):
podjąć dowolną pracę (nawet poniżej poziomu wykształcenia)
rozpocząć własną działalność gospodarczą i zajmować się…………..
Już pracuję (gdzie?…………………………………………….) i planuję pozostać w aktualnym miejscu pracy.
IX. Proszę wskazać 3 kryteria, które, według Pani(a), bierze pod uwagę pracodawca,
zatrudniając pracownika (1 – kryterium najistotniejsze, kolejno 2 i 3 – kryteria mniej
ważne)
cechy osobowości i charakteru kandydata
doświadczenie zdobyte za granicą (praca, edukacja)
forma prawna uczelni: publiczna/niepubliczna
kierunek studiów
ocena na dyplomie
posiadanie dyplomu studiów wyższych
prestiż ukończonej uczelni
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rekomendacje osób trzecich
umiejętności informatyczne
wcześniejsze doświadczenie zawodowe
znajomość języków obcych
INNE, tj. ………………………………………………………..
nie dotyczy, praca na własny rachunek
X. Za jakie wynagrodzenie minimum („na rękę”) podjął(ęła)by Pan(i) pracę po zakończeniu studiów geograficznych
niższe niż 1000 zł
1001–1500 zł
1501–2000 zł
2001–2500 zł
2501–3000 zł
3001–3500 zł
3501–4000 zł
ponad 4001 zł
XI. Proszę wskazać 3 drogi poszukiwania przez Pana(ią) pracy po ukończeniu studiów
(pisząc 1 przy sposobie najistotniejszym, kolejno 2 i 3 przy sposobach mniej ważnych)
bezpośredni kontakt z pracodawcą (wizyta/telefon)
biuro karier uczelni
kontakty rodzinne
kontakty zawodowe/koleżeńskie
prywatna firma rekrutująca
publiczne biuro pośrednictwa pracy
śledzenie i odpowiadanie na ogłoszenia zamieszczone w Internecie
śledzenie i odpowiadanie na ogłoszenia zamieszczone w prasie
sam(a) dam anons w prasie/Internecie
sesje informacyjne pracodawców organizowane przez uczelnię
targi pracy
INNE, tj. …………………………………………….
XII. Jak ocenia Pan(i) swoje szanse na uzyskanie pracy w porównaniu z innymi
absolwentami
(w skali 0–2; 0 – nie mam szans; 1 – mam takie same szanse; 2 – mam większe szanse)
studiów geograficznych macierzystej uczelni

0

1

2

studiów geograficznych Pana(i) uczelni

0

1

2

innych kierunków studiów

0

1

2
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XIII. Czy rozważa Pan(i) możliwość podjęcia pracy za granicą?
1. TAK
 na długo
 na krótko
2. NIE
3. NIE WIEM
XIV. Czy obecnie Pan(i) pracuje?
 tak, jestem zatrudniony(a)
 tak, prowadzę własną działalność gospodarczą
 nie
Metryczka
1. Płeć

Kobieta

2. Rok studiów III (studia licencjackie)

Mężczyzna
II (SUM)

V (jednolite mgr)

3. Nazwa uczelni …………………………………………….
4. Miejsce pochodzenia:
a) wieś

b) miasto do 50 tys.

c) miasto od 50 do 200 tys.

d) miasto powyżej 200 tys.
5. Specjalność – geografia z: ……………………………….........……………………….
6. Gdyby Pan(i) mógł/mogła rozpocząć ponownie studia wyższe, jakiego dokonał(a)by
Pan(i) wyboru?
wybrał(a)bym ponownie geografię na macierzystej uczelni z tą samą specjalnością
wybrał(a)bym ponownie geografię na macierzystej uczelni, ale wybrał(a)bym inną specjalność, tj. ……………………………….
wybrał(a)bym ponownie geografię, ale na innej uczelni, tj. ………………………………
wybrał(a)bym inny kierunek, tzn. …………………….......…………………………………
nie studiował(a)bym w ogóle

Załącznik 2
Treść ankiety (II etap badań)
Interaktywna ankieta była dostępna on-line. Załącznik obejmuje cały zestaw pytań,
wśród których część miała charakter warunkowy, tj.: przekierowanie respondenta do
następnego pytania było uzależnione od udzielanych przez niego odpowiedzi.
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w II etapie badań dotyczących sytuacji absolwentów geografii na rynku pracy. Ankieta zamieszczona w załączniku ma charakter
poufny, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowań naukowych.
Do przechodzenia do kolejnych pytań służy przycisk DALEJ. Istnieje możliwość powrotu do wcześniej uzupełnionych pytań, jednak z wyzerowaniem wszystkich wypełnionych
odpowiedzi pomiędzy ostatnim wypełnionym pytaniem a tym pytaniem, do którego powracamy. Dlatego ten obszar pytań należy ponownie uzupełnić. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi, iż po wypełnieniu pierwszej części ankiety należy wybrać SEKCJĘ A, B lub
C – w zależności od Państwa sytuacji zawodowej. W toku wypełniania ankiety widoczny
pasek postępu nie jest proporcjonalny z uwagi na to, że Respondent nigdy nie wypełnia
wszystkich pytań w kwestionariuszu (liczba pytań do uzupełnienia zależy od wyborów
dokonywanych w trakcie wypełniania arkusza).
Adres e-mail (Proszę wpisać adres mailowy podany w ankiecie papierowej, wypełnianej latem 2011 r.)
Płeć:

kobieta

mężczyzna

Typ ukończonych studiów:
licencjackie (I stopnia)
SUM (studia uzupełniające magisterskie, II stopnia)
5-letnie magisterskie
Nazwa uczelni, na której ukończył(a) Pan(i) studia geograficzne
Akademia Pomorska w Słupsku
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Łódzki
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet Śląski w Sosnowcu
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Proszę podać specjalność ukończonych studiów geograficznych
Proszę podać miesiąc i rok obrony pracy dyplomowej/magisterskiej
Proszę podać rok i miesiąc ukończenia studiów (obrona
pracy dyplomowej/magisterskiej)
Ocena ukończonych studiów (na dyplomie)
bardzo dobry
plus dobry
dobry
plus dostateczny
dostateczny
Obecne miejsce (miejscowość) zamieszkania
takie samo jak podczas studiów
inne niż w czasie studiów, ale w tym samym województwie
inne niż w czasie studiów, w innym województwie, tj. mieszkam za granicą (proszę
podać nazwę kraju)
Wszelkie dodatkowe studia (proszę podać: nazwę uczelni, kierunek, specjalność, tryb
studiowania [stacjonarny, niestacjonarny]; poziom: licencjackie, magisterskie, podyplomowe; kiedy ukończone [miesiąc, rok])
tak
tak, w trakcie (dane jw.; proszę podać rok rozpoczęcia)
nie
Wszelkie dodatkowo zdobyte kwalifikacje, certyfikaty (np. certyfikaty językowe; kwalifikacje do wyceny nieruchomości itp.) (proszę podać ich rodzaj; kiedy i gdzie ukończone)
tak
tak, w trakcie (proszę podać rodzaj, kiedy rozpoczęto [miesiąc i rok])
nie
Moment rozpoczęcia poszukiwań pierwszej pracy po studiach
1–2 miesiące przed obroną
bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu
1–2 miesiące po obronie
3–6 miesięcy po obronie
po upływie ponad pół roku od obrony
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nie poszukiwałe(a)m dotychczas pracy, bo otworzyłe(a)m własną działalność gospodarczą
nie poszukiwałe(a)m dotychczas pracy, bo ………………………………………………..
INNE, tj. …………………………..
Moment znalezienia pierwszej pracy po studiach
dotychczas nie znalazłe(a)m pracy
nie dotyczy (prowadzę własną działalność)
praca podjęta w ciągu 1–2 miesięcy od otrzymania dyplomu
praca podjęta w ciągu 3–6 miesięcy po obronie
praca podjęta po ponad pół roku po obronie
INNE, tj. …………………………..
Czy Pan(i) obecnie (w okresie wypełniania ankiety) pracuje?
TAK
w miejscu pierwszej pracy podjętej po studiach (proszę przejść do sekcji A)
w miejscu innym niż pierwsza praca podjęta po studiach (proszę przejść do sekcji A)
tak, założyłe(a)m własną działalność gospodarczą (proszę przejść do sekcji C)
tak, jako wolontariuszka/wolontariusz (proszę przejść do sekcji A)
NIE
nie udało mi się podjąć żadnej pracy po obronie (proszę przejść do sekcji B)
pracowałe(a)m (ile miesięcy?.....................), ale utraciłe(a)m pracę (proszę przejść do sekcji B)
pracowałe(a)m (ile miesięcy?.....................), ale sam(a) zrezygnowałe(a)m z miejsca pracy (proszę przejść do sekcji B)
pracowałe(a)m na umowę zlecenie (czasowo), ale obecnie nie jestem
zatrudniony (a)
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(proszę przejść do sekcji B)

Część A (wypełniają osoby pracujące)
Sektor pracodawcy
sektor publiczny
sektor prywatny
sektor non profit
Proszę podać, czym się Pan(i) zajmował(a)/zajmuje w pierwszej pracy po studiach
Proszę podać nazwę zakładu pracy/firmy/instytucji
Miejsce wykonywania pracy
w mieście ukończenia studiów
gdzie indziej w Polsce, ale w tym samym województwie
gdzie indziej w Polsce, w innym województwie, tj. …………
za granicą (proszę podać nazwę kraju)
Na jakiej podstawie wykonuje Pan(i) aktualnie pracę
umowa o pracę na czas określony, tj. na (proszę podać okres,
na jaki została zawarta)........, tj. na zastępstwo
umowa o pracę na czas określony, tj. na (proszę podać okres,
na jaki została zawarta)............, tj. na okres próbny
umowa o pracę na czas nieokreślony
umowa zlecenie
umowa o dzieło
bez umowy
wolontariat
na innej podstawie, tj. …………..
Stanowisko:
wykonawcze (personel biurowy, pracownik szeregowy)
specjalista, inny pracownik samodzielny
menedżer średniego szczebla, kierownik
INNE (proszę podać jakie)………………………..
Od jak dawna jest Pan(i) zatrudniony(a) w aktualnym miejscu pracy? (proszę podać
w miesiącach)
Czy przed zakończeniem studiów chciał(a) Pan(i) wykonywać taką właśnie pracę?
tak
częściowo tak
nie
Czy obecna praca spełnia Pana(i) oczekiwania wobec pracy zawodowej?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
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zdecydowanie nie
proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź: ……………………..
Czy obecna praca jest związana z ukończonymi przez Pana(ią) studiami geograficznymi?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Czy obecna praca jest związana z ukończoną przez Pana(ią) specjalnością wybraną na
studiach?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Czy jeżeli Pan(i) ukończył(a) dodatkowe studia, kursy, to obecna praca jest z nimi
związana?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
nie ukończyłe(a)m dodatkowych studiów, kursów itp.
Proszę wskazać źródło informacji o wolnym stanowisku, dzięki któremu znalazł(a)
Pan(i) obecną pracę
bezpośredni kontakt z pracodawcą (wizyta/telefon)
biuro karier uczelni
kontakty rodzinne
kontakty zawodowe/koleżeńskie
prywatna firma rekrutująca
publiczne biuro pośrednictwa pracy
śledzenie i odpowiadanie na ogłoszenia zamieszczone w Internecie
śledzenie i odpowiadanie na ogłoszenia zamieszczone w prasie
sam(a) dałe(a)m anons w prasie/Internecie
sesje informacyjne pracodawców organizowane przez uczelnię
targi pracy
INNE, tj. ................................
Proszę wskazać maksymalnie 3 kryteria, którymi Pan(i) kierował(a) się przy wyborze aktualnego miejsca pracy (pisząc 1 przy kryterium najistotniejszym, kolejno 2 i 3
przy kryteriach mniej ważnych)
chęć podjęcia jakiejkolwiek pracy
dobra atmosfera pracy
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dogodna lokalizacja miejsca pracy
elastyczny czas pracy
interesujące zadania do realizacji
możliwość szybkiego awansu
możliwość rozwoju zawodowego
perspektywa długofalowego zatrudnienia
renoma miejsca pracy
społeczna użyteczność pracy
stałe godziny pracy
wysokość wynagrodzenia
zgodność zakresu obowiązków z posiadanymi umiejętnościami
INNE, tj. ………………….
Proszę wskazać 3 kryteria, które, według Pana(i), brał pod uwagę pracodawca, rekrutując Pana(ią) (1 – kryterium najistotniejsze, kolejno 2 i 3 – kryteria mniej ważne)
cechy osobowości i charakteru kandydata
doświadczenie zdobyte za granicą (praca, edukacja)
forma prawna uczelni: publiczna/niepubliczna
kierunek studiów
ocena na dyplomie
posiadanie dyplomu studiów wyższych
prestiż ukończonej uczelni
rekomendacje osób trzecich
umiejętności informatyczne
wcześniejsze doświadczenie zawodowe
znajomość języków obcych
nie dotyczy, praca na własny rachunek
INNE, tj. …………………….
W obecnej Pana(i) pracy przeciętny dochód netto („na rękę”) wynosi
poniżej 1000 zł
1001–1500 zł
1501–2000 zł
2001–2500 zł
2501–3000 zł
3001–3500 zł
35001–4000 zł
ponad 4001 zł
nie mogę / nie chcę podać, ale jest to kwota, która mnie satysfakcjonuje
nie mogę / nie chcę podać, ale jest to kwota, która mnie nie satysfakcjonuje
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Czy z perspektywy kilku miesięcy od ukończenia studiów może Pan(i) stwierdzić, że
studia geograficzne były pomocne w pozyskaniu pracy?
tak, w dużym stopniu
tak, częściowo
raczej nie
zdecydowanie nie
W jakim stopniu zajęcia na studiach geograficznych przydają się w pozyskaniu Pana(i)
pracy (skala 0–3; gdzie 0 oznacza wcale; 1 – częściowo; 2 – w znacznej mierze; 3 – zdecydowanie się przydały)
blok przedmiotów podstawowych (np. astronomia, ekonomia,
filozofia, fizyka, matematyka, socjologia)
blok przedmiotów kierunkowych (np. geomorfologia, hydrologia,
geografia społeczna, geografia rolnictwa)
blok przedmiotów w obrębie danej specjalności
blok języków obcych
blok zajęć informatycznych (GIS, techniki multimedialne itp.)
blok zajęć kształcących umiejętności interpersonalne
blok zajęć terenowych
blok praktyk zawodowych
INNE, tj. …………………..
Czy może Pan(i) stwierdzić, że kompetencje zdobyte w toku studiów geograficznych
wykorzystuje Pan(i) w aktualnej pracy?
w dużym stopniu
w średnim stopniu
w małym stopniu
wcale
Czy (a jeżeli tak, to jakie) zmiany na studiach geograficznych mogłyby zwiększyć szanse
przyszłych absolwentów tego kierunku na rynku pracy?
Gdyby Pan(i) mógł(mogła) rozpocząć ponownie studia wyższe, jakiego dokonał(a)by
Pan(i) wyboru?
wybrał(a)bym ponownie geografię na macierzystej uczelni z tą samą specjalnością
wybrał(a)bym ponownie geografię na macierzystej uczelni,
ale wybrał(a)bym inną specjalność, tj. ……..
wybrał(a)bym ponownie geografię, ale na innej uczelni, tj. ……………
wybrał(a)bym inny kierunek, tj. ……………..
nie studiował(a)bym w ogóle
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Część B (wypełniają osoby nieposiadające pracy w momencie
wypełniania ankiety)
Czy Pan(i) obecnie poszukuje pracy?
tak
nie (proszę przejść do pytania)
Dlaczego Pan(i) nie poszukuje pracy lub nie może podjąć pracy? (proszę zaznaczyć
właściwą odpowiedź i podkreślić warianty)
nadal się uczę
nie pozwala mi na to stan zdrowia
nie wierzę, że znajdę pracę
szukam pracy, ale nie znalazłe(a)m firmy, która spełniłaby moje wymagania pod
względem (zarobkowym, lokalizacyjnym, możliwości rozwoju zawodowego, inne)
szukam pracy, ale nie mogę znaleźć pracy ze względu na moją płeć, wiek
szukam pracy, ale nie mam wystarczającego doświadczenia wymaganego przez firmy
szukam pracy, ale nie pojawiają się oferty zgodne z moim wykształceniem
zajmuję się domem, dzieckiem
INNE, tj. …………………….
Szukając pracy, stara się Pan(i)
1) znaleźć zatrudnienie w zawodzie (branży) związanym z ukończonymi studiami geograficznymi, tj.:
być przewodnikiem turystycznym (biura podróży, agencje turystyczne)
robić karierę naukową (np. uczelnie, PAN)
pracować w obsłudze ruchu turystycznego (hotele, pensjonaty)
pracować w służbach administrujących zasobami środowiska (w administracji państwowej, samorządowej)
pracować w szkolnictwie (nauczyciel)
wykonywać analizy/opracowania GIS, kartograficzne (przedsiębiorstwa, firmy geodezyjno-kartograficzne)
zajmować się monitorowaniem środowiska (np. stacje
meteorologiczne, hydrologiczne)
zajmować się ochroną i kształtowaniem środowiska
(parki narodowe, krajobrazowe itp.)
zajmować się planowaniem przestrzennym (np. biura planowania)
INNE, tj. ....................
2) znaleźć pracę w zawodzie niezwiązanym z ukończonymi studiami geograficznymi,
ale wymagającym wyższego wykształcenia, tj. ……
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3) podjąć dowolną pracę (nawet poniżej poziomu wykształcenia)
4) rozpocząć własną działalność gospodarczą i zajmować się …………..
Jak długo szuka Pan(i) pracy? (proszę podać liczbę miesięcy)
Starania, jakie Pan(i) podejmuje, aby pozyskać zatrudnienie są
bardzo intensywne (szukam ofert, odpowiadam na ogłoszenia niemal codziennie)
intensywne (szukam ofert, odpowiadam na ogłoszenia 2–3 razy w tygodniu)
częste (szukam ofert, odpowiadam na ogłoszenia raz na tydzień)
niezbyt intensywne (szukam ofert, odpowiadam na ogłoszenia raz w miesiącu)
sporadyczne (szukam ofert, odpowiedziałem(am) na ogłoszenia kilka razy od momentu rozpoczęcia poszukiwań)
Proszę wskazać 3 dominujące źródła, które Pan(i) wykorzystuje do pozyskania informacji o potencjalnych miejscach zatrudnienia
bezpośredni kontakt z pracodawcą (wizyta/telefon)
biuro karier uczelni
kontakty rodzinne
kontakty zawodowe/koleżeńskie
prywatna firma rekrutująca
publiczne biuro pośrednictwa pracy
śledzenie i odpowiadanie na ogłoszenia zamieszczone w Internecie
śledzenie i odpowiadanie na ogłoszenia zamieszczone w prasie
sam(a) daję anons w prasie/Internecie
sesje informacyjne pracodawców organizowane przez Uczelnię
targi pracy
INNE, tj. ...............
Ile rozmów o pracę odbył(a) Pan(i) w całym okresie poszukiwania pracy po studiach?
ponad 10
pomiędzy 4–9
2–3 rozmowy
odbyła się tylko1 rozmowa
nie odbyłe(a)m żadnej rozmowy o pracę
Za jaką minimalną kwotę wynagrodzenia netto (tj. „na rękę”)
zgodził(a)by się Pan(i) podjąć pracę?
Czy (a jeśli tak, to od jak dawna) jest Pan(i) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy?
tak, jestem zarejestrowany(a) od…............miesięcy
nie jestem i po ukończeniu studiów nigdy nie byłe(a)m
zarejestrowany(a) w urzędzie pracy
nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, choć w przeszłości byłe(a)m
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Dlaczego zarejestrował(a) się Pan(i) w urzędzie pracy? (proszę zakreślić jeden główny
powód)
aby korzystać z ofert pracy
aby skorzystać ze stażu
aby korzystać ze szkoleń
aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne
aby skorzystać z usług doradcy zawodowego
aby uzyskać wsparcie na dofinansowanie własnej firmy
INNE, tj. ………………………
Czy jest Pan(i) gotów(owa) przeprowadzić się, jeżeli wymagałby tego pracodawca?
(proszę wybrać jedną lub więcej odpowiedzi)
tak
tak, ale tylko do dużego miasta lub do atrakcyjnej miejscowości
tak, jeżeli lokalizacja nie byłaby bardzo oddalona od miejsca zamieszkania rodziny
tak, jeżeli oferta finansowa byłaby atrakcyjna (pensja powyżej …............)
tak, jeżeli praca dałaby mi atrakcyjne, pozafinansowe możliwości rozwoju zawodowego
tak, jeżeli pracodawca zapewniłby lokum i pomoc w przeprowadzce
nie
Czy jest Pan(i) gotów(owa) wyjechać za granicę w celu podjęcia pracy, nawet jeśli będzie to praca fizyczna, niezgodna z Pana(i) wykształceniem?
zdecydowanie tak
tak
tak, ale na krótko (kilka miesięcy)
raczej nie
zdecydowanie nie
W jakim stopniu zajęcia na studiach geograficznych mogą się według Pana(i) przydać
w znalezieniu pracy? (skala 0–3; gdzie 0 oznacza wcale; 1 – częściowo; 2 – w znacznej
mierze; 3 – zdecydowanie tak)
blok przedmiotów podstawowych (np. astronomia, ekonomia,
filozofia, fizyka, matematyka, socjologia)
blok przedmiotów kierunkowych (np. geomorfologia, hydrologia,
geografia społeczna, geografia rolnictwa)
blok przedmiotów w obrębie danej specjalności
blok języków obcych
blok zajęć informatycznych (GIS, techniki multimedialne itp.)
blok zajęć kształcących umiejętności interpersonalne
blok zajęć terenowych
blok praktyk zawodowych
INNE, tj. ………………
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Czy (a jeżeli tak, to jakie) zmiany na studiach geograficznych mogłyby zwiększyć szanse
przyszłych absolwentów tego kierunku na rynku pracy?
Gdyby Pan(i) mógł(mogła) rozpocząć ponownie studia wyższe, jakiego dokonał(a)by
Pan(i) wyboru?
wybrał(a)bym ponownie geografię na macierzystej uczelni z tą samą specjalnością
wybrał(a)bym ponownie geografię na macierzystej uczelni,
ale wybrał(a)bym inną specjalność, tj. ………….
wybrał(a)bym ponownie geografię, ale na innej uczelni, tj. ……………
wybrał(a)bym inny kierunek, tj. …………..
nie studiował(a)bym w ogóle
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Część C (wypełniają osoby, które prowadzą własną
działalność gospodarczą)
Jakie były główne powody, motywacje, które kierowały Panem(ią) podczas zakładania
własnej działalności gospodarczej? (proszę wybrać jedną odpowiedź)
chciałe(a)m podjąć takie wyzwanie
czułe(a)m, że studia przygotowały mnie dobrze do tego kroku
kierowały mną motywacje finansowe
nie mogłe(a)m znaleźć odpowiedniej pracy
własna firma to u mnie tradycja rodzinna
takie były wymagania firmy współpracującej
zachęciła mnie rodzina, znajomi
zawsze chciałe(a)m pracować „na swoim”
INNE, tj. ………………………
Jak długo Pan(i) prowadzi własną działalność?
od…..................miesięcy
Czy profil działalności Pana(i) firmy jest zgodny z Pana(i) wykształceniem geograficznym?
tak
częściowo tak
nie
Czym zajmuje się Pana(i) firma?
Czy przy zakładaniu firmy korzystał(a) Pan(i) z jakiejś formy instytucjonalnego
wsparcia?
tak
infrastrukturalnego (np. inkubator)
preferencyjne pożyczki (np. pierwsza praca, pierwszy biznes, pożyczki)
programy unijne wspierania przedsiębiorczości
szkoleniowego – za pośrednictwem urzędu pracy
nie
Jaką formę działalności gospodarczej Pan(i) prowadzi?
indywidualna działalność
spółka
Czy zatrudnia Pan(i) pracowników?
tak (ilu?).................
nie
Gdzie ma siedzibę Pana(i) firma?
w miejscowości, w której studiowałe(a)m
gdzie indziej w Polsce, ale w tym samym województwie

261

gdzie indziej w Polsce, w innym województwie, tj. ……………
za granicą (proszę podać nazwę kraju) ……………………………
Jaki jest zakres odbiorców działalności firmy?
lokalny
wojewódzki
krajowy
międzynarodowy
Jaki średni zysk netto miesięcznie przynosi Pana(i) działalność gospodarcza?
poniżej 1000 zł
1001–1500 zł
1501–2000 zł
2001–2500 zł
2501–3000 zł
3001–3500 zł
3501–4000 zł
ponad 4000 zł
nie mogę / nie chcę podać, ale jest to kwota, która mnie satysfakcjonuje
nie mogę / nie chcę podać, ale jest to kwota, która mnie nie satysfakcjonuje
mam straty
Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z prowadzenia własnej działalności gospodarczej?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Czy z perspektywy kilku miesięcy od ukończenia studiów może Pan(i) stwierdzić, że
kompetencje zdobyte na studiach geograficznych były atutem podczas zakładania własnej działalności gospodarczej?
tak, w dużym stopniu
tak, częściowo
raczej nie
zdecydowanie nie
Czy profil firmy jest związany z ukończonymi przez Pana(ią) studiami geograficznymi?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Czy profil firmy jest związany z ukończoną przez Pana(ią) specjalnością, wybraną na
studiach geograficznych?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
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Czy jeżeli Pan(i) ukończył(a) dodatkowe studia, kursy, to obecny zakres działalności
firmy jest z nimi związany?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
nie ukończyłe(a)m dodatkowych studiów, kursów itp.
W jakim stopniu według Pana(i) zajęcia na studiach geograficznych przydają się w prowadzeniu działalności? (skala 0–3; gdzie 0 oznacza wcale; 1 – częściowo; 2 – w znacznej mierze; 3 – zdecydowanie się przydają)
blok przedmiotów podstawowych (np. astronomia, ekonomia,
filozofia, fizyka, matematyka, socjologia)
blok przedmiotów kierunkowych (np. geomorfologia, hydrologia,
geografia społeczna, geografia rolnictwa)
blok przedmiotów w obrębie danej specjalności
blok języków obcych
blok zajęć informatycznych (GIS, techniki multimedialne itp.)
blok zajęć kształcących umiejętności interpersonalne
blok zajęć terenowych
blok praktyk zawodowych
INNE, tj. …………..
Czy może Pan(i) stwierdzić, że kompetencje zdobyte w toku studiów geograficznych
wykorzystuje Pan(i) w prowadzeniu firmy?
w dużym stopniu
przeciętnie
w małym stopniu
wcale
Czy (a jeżeli tak, to jakie) zmiany na studiach geograficznych mogłyby zwiększyć szanse
przyszłych absolwentów tego kierunku na rynku pracy?
Gdyby mógł(ogła) Pan(i) rozpocząć ponownie studia wyższe, jakiego dokonał(a)by
Pan(i) wyboru?
wybrał(a)bym ponownie geografię na macierzystej uczelni z tą samą specjalnością
wybrał(a)bym ponownie geografię na macierzystej uczelni,
ale wybrał(a)bym inną specjalność, tj. ……….
wybrał(a)bym ponownie geografię, ale na innej uczelni, tj. …………
wybrał(a)bym inny kierunek, tj. ………..
nie studiował(a)bym w ogóle

Spis tabel i rycin
Tabele
1. Związek wykonywanej pracy ze studiami geograficznymi ........................... 97
2. Pożądane i rzeczywiste destynacje zawodowe absolwentów
kierunku geografia (w %) ............................................................................. 99
3. Stanowisko zajmowane przez absolwentów w pierwszej
pracy po studiach ........................................................................................102
4. Typy umów w pierwszej pracy po studiach ...............................................103
5. Oczekiwane a rzeczywiste wynagrodzenia geografów w pierwszej
pracy po studiach (w %) ............................................................................105
6. Poziom satysfakcji geografów z wykonywanej pracy zawodowej .............105
7. Intensywność starań o pracę wśród niepracujących geografów .................110
8. Liczba rozmów o pracę odbyta przez niepracujących geografów .............110
9. Oczekiwania płacowe niepracujących geografów .....................................112
10. Specjalność a status geografów na rynku pracy (w %) ............................120
11. Kompetencje poddane samoocenie przez geografów ..............................129
12. Oznaczenia zmiennych użytych w analizach dyskryminacyjnych ..........146
13. Podsumowanie analizy funkcji dyskryminacyjnej
– kapitał edukacyjny ................................................................................150
14. Testy chi-kwadrat kolejnych pierwiastków dla kapitału
edukacyjnego ...........................................................................................150
15. Macierz klasyfikacji dla kapitału edukacyjnego ......................................151
16. Średnie zmiennych kanonicznych dla kapitału edukacyjnego ................151
17. Współczynniki standaryzowane dla zmiennych kanonicznych
ze zbioru kapitału edukacyjnego .............................................................152
18. Podsumowanie analizy funkcji dyskryminacyjnej – kompetencje............152
19. Testy chi-kwadrat kolejnych pierwiastków dla kompetencji ...................153
20. Macierz klasyfikacji dla kompetencji .......................................................153
21. Średnie zmiennych kanonicznych dla kompetencji ................................154
22. Współczynniki standaryzowane dla zmiennych kanonicznych
ze zbioru kompetencji ..............................................................................154
23. Podsumowanie analizy funkcji dyskryminacyjnej – strategie
poszukiwań pracy ....................................................................................155

264

24. Testy chi-kwadrat kolejnych pierwiastków dla strategii
poszukiwań pracy .....................................................................................156
25. Macierz klasyfikacji dla strategii poszukiwań pracy ................................156
26. Średnie zmiennych kanonicznych dla strategii
poszukiwań pracy ....................................................................................156
27. Współczynniki standaryzowane dla zmiennych kanonicznych
ze zbioru strategii poszukiwań pracy .....................................................157
28. Podsumowanie analizy funkcji dyskryminacyjnej
– aspiracje i motywacje ............................................................................158
29. Testy chi-kwadrat kolejnych pierwiastków dla aspiracji
i motywacji ...............................................................................................159
30. Macierz klasyfikacji dla aspiracji i motywacji .........................................159
31. Średnie zmiennych kanonicznych dla aspiracji i motywacji ....................159
32. Współczynniki standaryzowane dla zmiennych kanonicznych
z aspiracji i motywacji .............................................................................160
33. Podsumowanie analizy funkcji dyskryminacyjnej
– wszystkie cechy .....................................................................................161
34. Testy chi-kwadrat kolejnych pierwiastków dla wszystkich cech ............162
35. Macierz klasyfikacji dla wszystkich cech grupy uczącej ..........................162
36. Średnie zmiennych kanonicznych dla wszystkich cech ...........................163
37. Współczynniki standaryzowane dla zmiennych kanonicznych
– wszystkie cechy ....................................................................................163
38. Surowe czynniki dla zmiennych kanoniczych – wszystkie cechy ...........164
39. Macierz klasyfikacji dla wszystkich cech grupy testowej ........................166
40. Audyt kierunku studiów ..........................................................................171
41. Destynacje zawodowe absolwentów geografii w wybranych
krajach .....................................................................................................175
42. Zmiany destynacji zawodowych absolwentów studiów
geograficznych w Polsce ...........................................................................176
43. Dominujące obecnie i perspektywiczne destynacje zawodowe
absolwentów kierunku geografia w Europie.............................................177
44. Strategia edukacji akademickiej opartej na założeniach projektu ...........181
45. Korzyści i zagrożenia/utrudnienia przy stosowaniu projektów
w edukacji akademickiej ...........................................................................182
46. Ocena przydatności kursów akademickich w pozyskaniu
zatrudnienia (w %) ...................................................................................190
47. Zmiany na studiach geograficznych, które mogą przyczynić się
do podnoszenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy
– opinie pracujących i niepracujących geografów ....................................192

265

Ryciny
1. Konceptualizacja pracy ................................................................................ 12
2. Procesy kształtujące relacje uczelnia wyższa–rynek pracy ......................... 21
3. Tematyka rynku pracy w badaniach geografów
społeczno-ekonomicznych ........................................................................... 24
4. Usytuowanie problematyki pracy w strukturze geografii
społeczno-ekonomicznej ............................................................................. 29
5. Plan postępowania badawczego ................................................................. 30
6. Przestrzenny zasięg badań ........................................................................... 32
7. Teoretyczne koncepcje czynników odpowiadających
za charakter tranzycji ................................................................................... 50
8. Model przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek
pracy według U. Teichlera ........................................................................... 60
9. Model przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy
według L. Harveya, W. Locke’a i A. Moreya ................................................ 62
10. Model przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy
według S. Pavlina ........................................................................................ 63
11. Liczba absolwentów szkół wyższych w latach 1990–2010 ........................ 81
12. Dynamika liczby absolwentów szkół wyższych w latach
2000–2012 (w %) ....................................................................................... 82
13. Współczynnik skolaryzacji brutto w szkolnictwie wyższym
w Polsce w latach 1990–2010 ................................................................... 83
14. Stopa bezrobocia w latach 1999–2012 ....................................................... 87
15. Udział osób z wyższym wykształceniem w ogóle bezrobotnych
w roku 2000 ................................................................................................ 88
16. Udział osób z wyższym wykształceniem w ogóle bezrobotnych
w roku 2012 ................................................................................................ 89
17. Bezrobotni absolwenci w latach 2003–2012 ............................................. 90
18. Wskaźnik zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem
w latach 1992–2011 ................................................................................... 91
19. Najbardziej pożądane destynacje zawodowe według uczelni .................... 97
20. Ponowne wskazania kryteriów wyboru pracodawcy ...............................100
21. Ponowne wskazania kryteriów rekrutacyjnych .......................................102
22. Oczekiwane i uzyskane wynagrodzenia netto według uczelni .................104
23. Zmiany satysfakcji ze studiów geograficznych ........................................106
24. Ewolucja metod szukania zatrudnienia wśród niepracujących
absolwentów ............................................................................................112
25. Stopień studiów a status geografów na rynku pracy ...............................116

266

26. Stopień studiów a związek wykonywanej pracy
z kierunkiem geografia .............................................................................117
27. Stopień studiów a wynagrodzenia (netto) geografów
w pierwszej pracy po studiach .................................................................118
28. Stopień studiów a poziom satysfakcji zawodowej
pracujących geografów .............................................................................119
29. Ocena na dyplomie a status geografów na rynku pracy ..........................121
30. Dodatkowe studia i kwalifikacje a status geografów
na rynku pracy .........................................................................................122
31. Pracujący według ukończonej uczelni .....................................................123
32. Samoocena kompetencji przez geografów ...............................................130
33. Planowane i skuteczne metody poszukiwania pracy ...............................136
34. Aspiracje finansowe a status geografów na rynku pracy .........................139
35. Deklarowane kryteria wyboru pracodawcy a status geografów
na rynku pracy ..........................................................................................139
36. Estymacja własnych szans na pozyskanie zatrudnienia a status
geografów a rynku pracy ..........................................................................140

