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1. Wprowadzenie 

Moduł 2 obejmuje wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe. Wywiady pogłębione 
prowadzimy z trzema kategoriami respondentów: pracodawcami, absolwentami Uniwersytetu 
Warszawskiego i studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Zogniskowane wywiady grupowe są 
prowadzone z dwoma ostatnimi z wymienionych kategoriami badanych (bez pracodawców).  

Wywiady pogłębione pozwalają dotrzeć do indywidualnych motywacji osób badanych, dokładnie 
zrozumieć punkt widzenia respondenta i wyjaśnić, z czego on wynika. Bezpośrednia rozmowa daje 
możliwość reagowania na przekazywane informacje, podążania za tokiem myślenia osób badanych, 
co daje unikalną możliwość poznania takich wyobrażeń, poglądów i uzasadnień, które na ogół nie są 
prezentowane, a które kształtują ludzkie postawy i zachowania. Wywiady indywidulane są także 
doskonałą techniką do badania osób zajętych, o nieregularnym trybie życia, który bardzo utrudnia 
zaproszenie ich np. do udziału w dyskusji grupowej.  

Dyskusje grupowe pokazują społeczny aspekt badanej problematyki. Pozwalają na uchwycenie tych 
czynników i elementów głoszonych opinii i prezentowanych postaw, które mają największą siłę 
przyciągania. Dzięki obserwacji interakcji uczestników możliwe jest zrekonstruowanie tych aspektów 
procesu podejmowania decyzji, dla których istotny jest proces społecznego uzgadniania i 
dopasowywania postaw i opinii.   

Prezentowane w niniejszym raporcie badanie jakościowe miało dwa podstawowe cele: 
metodologiczny i merytoryczny. Cel metodologiczny to opracowanie i przetestowanie narzędzi, 
którymi w przyszłości będą mogły posługiwać się inne uczelnie w  prowadzonych na swój użytek 
monitoringach losów absolwentów. Celem merytorycznym była odpowiedź na szereg pytań 
badawczych dotyczących związanych z rynkiem pracy oczekiwań i obaw absolwentów i studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego, a także stworzenie charakterystyki ich (potencjalnych) pracodawców 
oraz sporządzenie listy pożądanych z punktu widzenia pracodawców cech absolwentów, którzy 
chcieliby podjąć pracę. 

Prezentację wyników badania rozpocznie prezentacja podejścia jakościowego w ocenie jakości 
kształcenia oraz wnioski i rekomendacje o charakterze metodologicznym, po nich zostaną 
przedstawione wyniki przeprowadzonych wywiadów i dyskusji grupowych. 

 

2. Wstęp teoretyczny. Badania jakościowe w 
procesie oceny jakości kształcenia 

2.1. Pytania i cele badawcze  

Prowadzone w ramach modułu badania miały przynieść odpowiedź na następujące pytania badawcze 
związane z przygotowaniem przez Uniwersytet Warszawski absolwentów do wyjścia na rynek pracy 
(Uwaga: numeracja pytań badawczych zgodna z OPZ, pkt 2a „Pytania i cele badawcze”):  

i. Jak studenci oceniają obecne studia (ich program i organizację oraz kadrę nauczającą) w 
kontekście przygotowania do funkcjonowania na rynku pracy i przygotowania do dalszej 
kariery zawodowej; 
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ii. Jakie działania podejmują studenci i absolwenci w celu przygotowania się do funkcjonowania 
na rynku pracy; 

iii. Jak absolwenci oceniają odbyte studia (ich program i organizację oraz kadrę nauczającą) po 
rozpoczęciu kariery zawodowej w kontekście przygotowania do funkcjonowania na rynku 
pracy i dalszej kariery; 

iv. Jakie cele na rynku pracy wyznaczają sobie absolwenci i jak oceniają szanse ich osiągnięcia? 

v. Jakie czynniki decydują o satysfakcji absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy? 

vi. Jakie cechy absolwentów są najbardziej cenione przez pracodawców? 

vii. Jakie czynniki decydują o zadowoleniu pracodawców z pracowników będących absolwentami 
wyższych uczelni? 

viii. Jak pracodawcy oceniają działania uczelni w kontekście przygotowania absolwentów do 
podjęcia zatrudnienia? 

 

Odpowiedź na powyższe pytania wzbogacona przez doświadczenia zdobyte w czasie organizacji i 
realizacji procesu badawczego pomoże sformułować wnioski i rekomendacje dotyczące monitoringu 
losów absolwentów przez wyższe uczelnie: 

ix. W jaki sposób uczelnia wyższa powinna prowadzić systematyczny monitoring opinii 
absolwentów na temat ukończonych studiów, celów i szans ich realizacji? 

x. W jaki sposób uczelnia wyższa powinna prowadzić systematyczny monitoring opinii 
absolwentów na temat ich sytuacji na rynku pracy, uwzględniający zmiany ich sytuacji po 
ukończeniu studiów (wypracowanie efektywnej i taniej metodologii badania absolwentów)? 

 

2.2. Kwestia poprawności metodologicznej badań jakościowych 

Metody jakościowe są bardzo często stosowane w badaniach dotyczących zagadnień związanych z 
edukacją, ze względu na to, że ułatwiają badaczom rozpoznanie i zrozumienia naturalnego, 
prawdziwego „świata badanych”.  Pozwalają ponadto generować idee, koncepcje lub hipotezy i dzięki 
temu wspomagają badania prowadzone innymi metodami. Metody jakościowe zwracają się wyraźniej 
ku rozumieniu opisywanych zjawisk tak, ja widzą je osoby badane, zaś metody ilościowe nie zakładają 
konieczności rozumienia zjawisk, ale pozwalają poszukiwać ich przyczyn i formułować 
przewidywania1. 

W projekcie badawczym metody jakościowe mogą stanowić wstępny, eksploracyjny etap badania 
(badania jakościowe wykonywane przed badaniami ilościowymi), mogą służyć pogłębieniu rozumienia 
i rozwinięciu wyników badań ilościowych (badania jakościowe wykonywane po badaniach 

                                                        

1 Patrz np. M. Jasiński, M. Kowalski, Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa, czy ilościowa, w: A. Haber 
(red), Ewaluacja ex post: teoria i praktyka badawcza, PARP, Warszawa 2007. 
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ilościowych). Coraz częściej jednak są one traktowanym odrębnie, samodzielnym elementem procesu 
badawczego, odpowiadającym na pytania postawione nieco inaczej niż formułuje się je w odniesieniu 
do ilościowych technik zbierania informacji (tzw. model	  różnicy)2. Badania jakościowe koncentrują się 
wokół pytań „co?”, „jak?” i „dlaczego?” i pomagają wypracować wyjaśnienia, które mają zastosowanie 
w określonym kontekście kulturowym, pozwalają zrozumieć procesy zachodzące w konkretnym 
środowisku, instytucji, społeczności. 

W literaturze podkreśla się zwykle następujące cechy metod jakościowych, które przesądzają o 
unikalności przynoszonych przez nie informacji: 

• Źródłem danych dla badań jakościowych jest rzeczywistość „nieprzetworzona” – np. 
zarówno w wywiadach indywidualnych, jak grupowych (a także w przypadku stosowania 
innych technik badawczych) respondenci mówią własnymi słowami, swoim językiem, nie 
używając kategorii i sformułowań narzuconych przez badacza; 

• Badanie jakościowe ma charakter interpretacyjny – jest nastawione na odkrywanie 
znaczenia zdarzeń, zjawisk i procesów z punktu widzenia badanych i na zrozumienie tego 
znaczenia przez badacza; 

• Wnioskowanie stosowane w badaniach jakościowych ma raczej charakter indukcyjny niż 
dedukcyjny; 

• Metody jakościowe pozwalają uchwycić unikalność każdego przypadku, tego, co w nim 
wyjątkowe, poszukując różnorodności poglądów, opinii, środków wyrazu; 

• Metody jakościowe są otwarte – pozwalają na pojawienie się wyników i obrazów, które w 
żaden sposób nie zostały przewidziane przez badacza. 

 

Badania jakościowe nie są reprezentatywne w sensie statystycznym, nie znaczy to jednak, że nie 
można ocenić ich poprawności metodologicznej. Kryteria oceny stosowane w tym przypadku muszą 
być nieco inne niż w przypadku badań ilościowych3. Lincoln i Guba4 zaproponowali taki alternatywny 
zestaw kryteriów (Tabela 1), który można zestawić z tymi stosowanymi w ocenie poprawności badań 
ilościowych: 

  

                                                        

2 Patrz np. J. Górniak, B. Worek, S. Krupnik, Zastosowanie podejścia badań jakościowych w ewaluacji ex-post, w: 
A. Haber (red.) Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. PARP, Warszawa 2007. 
3 Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. 
Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc, „Zwykłe kryteria ‘dobrej nauki’ wymagają takiego przedefiniowania, 
aby odpowiadały realiom badań jakościowych” (tłum. własne JKS) 
4 Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc. 
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Tabela 1 
Porównanie kryteriów poprawności metodologicznej badań ilościowych i jakościowych 

Kryteria dla badań 
ilościowych 

Kryteria dla badań 
jakościowych 

Objaśnienie 

Trafność wewnętrzna 
(internal validity) 

Wiarygodność  
(credibility) 

Wiarygodność interpretacji badacza wynika z tego, 
że materiał empiryczny jest weryfikowany przez 
samych badanych. Respondenci oceniają trafność 
interpretacji i wniosków badacza 

Trafność zewnętrzna 
(external validity) 

Przenaszalność 
(transferability) 

Możliwość przeniesienia interpretacji na różne inne 
konteksty sytuacyjne badanych relacji i zależności 

Rzetelność  
(reliability) 

Zależność  
(dependability) 

Porównywalność interpretacji zjawisk dokonanych 
przez różnych badaczy 

Obiektywność 
(objectivity) 

Potwierdzalność 
(confirmability) 

Potwierdzenie poprawności interpretacji przez 
zewnętrznych recenzentów 

 
Tabelę cytuję za: Marie C. Hoepfl, Choosing Qualitative Research: A Primer for Technology Education 
Researchers, Journal of Technology Education, vol. 9, no. 1, Fall 1997. 
(http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v9n1/hoepfl.html dostęp 3.10.2012) 

 

2.3. Znaczenie badań jakościowych w ocenie jakości kształcenia  

Badanie jakościowe absolwentów, studentów i pracodawców przeprowadzone w ramach projektu 
„Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” pełniło zasadniczo funkcję służebną wobec badania panelowego. 
Było jednak także badaniem eksploracyjnym, pozwalającym na lepsze zrozumienie mechanizmów 
działających na rynku pracy w odniesieniu do absolwentów wyższych uczelni (w szczególności 
Uniwersytetu Warszawskiego) i pracodawców. W tym sensie badanie to można potraktować 
samodzielnie – jako źródło cennych informacji „miękkich”, uzupełniających perspektywę ilościową 
dominującą w projekcie. 

Waga i znaczenie modułu jakościowego we wspomnianych projekcie polegała głównie na tym, że:  

• Badanie dostarczyło wiedzy o języku, którym posługują się studenci, absolwenci i 
pracodawcy w odniesieniu do rynku pracy. Przykładowo: studenci i absolwenci mówią o 
pasji i zainteresowaniach, podczas gdy pracodawcy kładą nacisk na postawy i 
kompetencje. „Absolwent wyższej uczelni” to dla pracodawcy najczęściej osoba 
posiadająca tytuł magistra. 
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• Interpretacyjny charakter podejścia jakościowego pozwolił na odkrycie różnych 
kontekstów, pokazania znaczenia zachodzących na rynku pracy zjawisk i procesów z 
punktu widzenia badanych. Dzięki badaniu jakościowemu zauważyliśmy na przykład, 
która z badanych grup przede wszystkim najsilniej reaguje na prowadzoną w mediach 
dyskusję o „praktyczności” i „niepraktyczności” wykształcenia uniwersyteckiego i mogliśmy 
opisać mechanizm tego wpływu. 

• Badanie pozwoliło na indywidualne potraktowanie wyrażanych w czasie wywiadów postaw 
i poglądów, pokazanie tego, co w każdej z nich wyjątkowe. Dzięki temu odbiorca badania 
może zapoznać się z całą istniejącą w badanych grupach różnorodnością poglądów, opinii 
i środków wyrazu. Stopień rozpowszechnienia każdego z tych poglądów był następnie 
badany metodami ilościowymi. Przykładowo, każda z badanych grup wskazywała na inne 
aspekty zmian w procesie kształcenia w szkołach wyższych i wyrażała rozmaite poglądy 
na wpływ tych zmian na zawodowe szanse absolwentów po ukończeniu studiów.  

Podsumowanie i wnioski z badania znajdują się w końcowej części raportu, po szczegółowej 
prezentacji wyników badania. 

3. Opis realizacji badania (Moduł 2.) 

3.1. Rekrutacja do wywiadów 

Rekrutacja respondentów do wywiadów indywidualnych oraz do zogniskowanych wywiadów 
grupowych odbywała się z wykorzystaniem następujących źródeł danych: 

• informacji Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UW 
• portali społecznościowych (GoldenLine, LinkedIn, Facebook) 
• spisów telefonicznych pracodawców 
• sieci prywatnych kontaktów pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Udział w zogniskowanym wywiadzie grupowym wymaga od uczestników dość dużego 
zaangażowania. Sam wywiad trwa około 90 minut, ale jego przeprowadzenie uzależnione jest od 
zgody uczestników na przybycie do miejsca badania w ustalonym czasie. Dla ułatwienia procesu 
rekrutacji stosowane były zachęty w postaci biletów do kina Luna (vouchery do wymienienia na bilet 
na dowolny film). Uczestnicy wywiadów grupowych byli też częstowani napojami i słodyczami. 

Większość wywiadów grupowych prowadzona była w Zakładzie Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii, 
gdzie panują dobre warunki: jest duży stół i wygodne krzesła, a po południu słońce nie świeciło w 
okna, co w porze letniej okazało się dość istotne. Oprócz tego prowadzono wywiady w następujących 
lokalizacjach: 

• w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki (Wydział Fizyki) – dla studentów tego wydziału; 
• w budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 7 – dla studentów fizyki, chemii, biologii i 

matematyki (oraz innych jednostek zlokalizowanych w kampusie Ochota) 
• w Zakładzie Dydaktyki Fizyki przy ul. Smyczkowej 5/7 – dla studentów zarządzania, 

lingwistyki, filologii wschodniosłowiańskich itp.  
Wybór dodatkowych lokalizacji dla prowadzenia wywiadów grupowych miał na celu zmniejszenie 
uciążliwości tych wywiadów dla respondentów – chodziło o skrócenie czasu potrzebnego na dojazdy. 
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Wywiady indywidualne przeprowadzano w miejscach dogodnych dla respondentów i były umawiane 
indywidualnie. Najczęściej odbywały się w miejscu pracy respondenta (szczególnie jeśli chodzi o 
pracodawców) lub badaczy (czyli w Instytucie Socjologii UW), rzadziej w kawiarniach i innych 
miejscach tego typu. 

 

3.2. Dobór respondentów do badania – kryteria rekrutacji 

Zarówno wywiady pogłębione, jak i dyskusje grupowe wśród absolwentów i studentów były 
prowadzone na próbach dobranych celowo, tj. pod kątem spełnienia następujących kryteriów: 

1. Ukończona (studiowana) dyscyplina naukowa. Zastosowano przy tym podział zgrubny na trzy 
grupy dyscyplin: a) nauki ścisłe i przyrodnicze, b) nauki społeczne i c) nauki humanistyczne. 

2. Czas bycia absolwentem (niedawni absolwenci, czyli osoby, które otrzymały dyplom do 12 
miesięcy przed badaniem absolwenci z dłuższym stażem, którzy otrzymali dyplom od 2 do 5 
lat przed badaniem) 

Przecięcie tych kryteriów tworzy 6 kategorii. W każdej z nich prowadzono wywiady indywidualne i 
grupowe. Zapraszano zarówno osoby, które pracowały zgodnie z wyuczonym zawodem (kierunkiem 
wykształcenia), jak i takie, które nie znalazły pracy zgodnej z wykształceniem.  

Prowadzone już na Uniwersytecie Warszawskim badania (zarówno metodami jakościowymi, jak i 
ilościowymi) wśród pracowników i studentów pokazały, że zaproponowany podział na 3 grupy 
dyscyplin naukowych zapewnia reprezentację wszystkich najważniejszych czynników powodujących 
zróżnicowanie sytuacji absolwenta na rynku pracy5. Jak pokazują różne badania6 dotyczące sytuacji 
absolwentów na rynku pracy, tymi najważniejszymi czynnikami są: 

- cechy osobowościowe i umiejętności interpersonalne (w szczególności 
dyspozycyjność, lojalność, komunikatywność, czy umiejętność negocjacji) 

- kompetencje intelektualne i akademickie (w szczególności przygotowanie teoretyczne 
w danej dziedzinie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, kreatywność, 
znajomość języków obcych) 

- udział w stażach i praktykach (w szczególności u przyszłego pracodawcy). 

                                                        

5 Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW prowadzi od 2008 r. systematyczne badania wśród studentów UW 
dotyczące różnych aspektów jakości kształcenia. Ponadto w 2010 r. przeprowadzono badanie nauczycieli 
akademickich i lektorów, a w 2011 – badanie doktorantów. Raporty z większości z tych badań są dostępne do 
pobrania ze strony internetowej PEJK (http://pejk.uw.edu.pl). Wnioskiem z tych badań było m.in. zastosowanie 
podziału według dyscyplin naukowych (matematyczno-przyrodniczych, społecznych i humanistycznych) jako 
jednej z najważniejszych zmiennych niezależnych: okazało się, że jest to czynnik najsilniej różnicujący zarówno 
opinie studentów o jakości kształcenia i organizacji studiów, jak i opinie pracowników o warunkach pracy.  
6 W ciągu ostatnich lat wiele instytucji prowadzi badania dotyczące sytuacji absolwentów na rynku pracy. Warto 
wspomnieć m.in. o następujących badaniach: badanie jakościowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 
2007-2008 r. (http://www.wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/Trudnosci_absolwenci.pdf ostatni dostęp 
10.01.2013), badanie ilościowe i jakościowe przeprowadzone przez Szkołę Główną Handlową, Amerykańską Izbę 
Handlu w Polsce oraz firmę Ernst & Young pt. Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców 
wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy w 2012 r. 
(http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/bwb/rada_konsultacyjna/RKPK_raport_2012.pdf ostatni dostęp 
10.01.2013) 
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Drugi podział – według czasu, który upłynął od zakończenia studiów do badania, zapewnił możliwość 
uzyskania informacji o zmieniającej się w czasie wadze odbytych studiów z punktu widzenia pozycji 
na rynku pracy.  Niedawni absolwenci lepiej pamiętali okres studiów i mogli ocenić, które elementy 
programu i organizacji studiów miały największe znaczenie w procesie poszukiwania pracy. Z kolei 
dłużej pracujący absolwenci dysponowali większą wiedzą o rynku pracy i mogli ocenić, które elementy 
ich ścieżki edukacyjnej miały największe znaczenie dla uzyskania i utrzymywania pozycji na rynku. 

Z kolei podział studentów według rodzaju odbywanych studiów (studia licencjackie i magisterskie) 
pozwolił na zbadanie zupełnie nowego, nieznanego jeszcze aspektu zróżnicowania absolwentów 
wchodzących na rynek pracy. 

 

Pracodawcy byli rekrutowani spośród takich, którzy potencjalnie mogą zatrudniać absolwentów 
wyższych uczelni i którzy w ostatnim czasie mieli do czynienia z osobami, które ukończyły Uniwersytet 
Warszawski. Osobami badanymi byli szefowie działów Human Resources ewentualnie dyrektorzy lub 
właściciele (szczególnie w mniejszych firmach), czyli osoby podejmujące ostateczne decyzje o 
zatrudnieniu pracowników. 

Wybrano (w sposób celowy) przedsiębiorstwa działające w Warszawie, należące do różnych branż. 
Branże wybierano tak, aby zapewnić reprezentację pracodawców, potencjalnie atrakcyjnych z punktu 
widzenia absolwentów UW. O „potencjalnej atrakcyjności” decydowały przede wszystkim dwa 
czynniki: 1) „twarde dane” – czyli informacja GUS o przeciętnych zarobkach w poszczególnych 
sekcjach PKD (wg. stanu na grudzień 2011)7, zgodnie z którymi najbardziej atrakcyjna płacowo była w 
stolicy „działalność profesjonalna naukowa i techniczna” oraz „informacja i komunikacja” oraz 2) 
analiza rankingów publikowanych przez prasę i raportów z wcześniej prowadzonych badań8, wsparta 
doświadczeniem zespołu badawczego w pracy ze studentami UW.  

Taki dobór branż zapewnił reprezentację istotnych zróżnicowań wymagań i oczekiwań związanych ze 
specyfiką branżową (np. istnienie lub brak wymagania posiadania pewnego rodzaju kwalifikacji 
formalnych potwierdzonych certyfikatami). 

Grupy branż, z których byli wybierani pracodawcy do badania: 
a. Przedsiębiorstwa wykorzystujące wysokie technologie, np. laboratoria diagnostyczne, 

różnego rodzaju prywatne przychodnie, firmy produkujące odczynniki chemiczne, albo 
serwisujące mikroskopy czy wysokiej klasy sprzęt medyczny lub aparaturę wykorzystywaną w 
przemyśle, itp.) 

b. Media – prasa i media elektroniczne oraz mniejsze i większe agencje reklamowe i informacyjne, 

c. Firmy konsultingowe oraz sektor finansowy, banki, sektor ubezpieczeniowy i tym podobne 
instytucje 

d. Handel – różne przedstawicielstwa handlowe itp., firmy pośredniczące, agenci reklamowi itp. 

                                                        

7 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Rynek_Pracy_Warszawa_grudzien2012.pdf (ostatni dostęp 
11.01.2013) 
8 http://www.topemployers.pl/employers/Naszeprojekty/TopEmployersPolska2012.aspx (w szczególności godny 
polecenia jest specjalny dodatek opublikowany w marcu 2012 przez Dziennik Gazeta Prawna). Dane dotyczące 
pożądanych cech dobrego pracodawcy można znaleźć w raporcie opracowanym w 2010 roku na zlecenie PKPP 
Lewiatan (http://www.onboard.pl/data/file/raport_dobry_pracodawca__czyli_kto.pdf). Karierę w III sektorze 
reklamował portal young.pl (http://youngpro.pl/artykuly/1/sposob-na-kariere/16/dlaczego-warto-rozwazyc-kariere-
w-iii-sektorze) 
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e. Administracja publiczna i sektor publiczny – administracja szczebla ogólnokrajowego, 
wojewódzkiego, miejskiego i dzielnicowego. Szkolnictwo, kultura (np. biblioteki, domy kultury), 
ochrona zdrowia.  

f. Sektor pozarządowy – stowarzyszenia i fundacje: zarówno ośrodki analityczne typu „think tank”, 
jak i zajmujące się działalnością na rzecz wspólnot lokalnych lub grup społecznych. 

 

Mimo wielkiej różnorodności branż i rodzajów przedsiębiorstw obecnych w Warszawie (która jest 
głównym rynkiem pracy dla absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego), zestawy wymagań 
stawianych kandydatom do pracy są znacznie mniej zróżnicowane. Zaproponowane grupy branż 
opierały się na prowadzonych wcześniej analizach polityk kadrowych przedsiębiorstw, w których 
badaniu brali udział członkowie zespołu badawczego.  

Uwzględnienie w próbie przedsiębiorstw różnej wielkości, różnych form własności i o różnej sile 
ekonomicznej pozwoliło na pokazanie obrazu rynku pracy i sformułowanie wniosków wykraczających 
poza warszawski rynek pracy. 

 

3.3. Charakterystyka badanych – wywiady grupowe 

Poniższe tabele przedstawiają liczby grup, które zostały zrealizowane w poszczególnych kategoriach 
respondentów.  

 

Studenci 

DYSCYPLINA studia licencjackie studia magisterskie RAZEM 

nauki ścisłe i przyrodnicze 2 2 4 

nauki społeczne 1 2 3 

nauki humanistyczne 1 2 3 

RAZEM 4 6 10 

 

Absolwenci 

DYSCYPLINA 

czas od otrzymania dyplomu 
RAZEM 

do 12 miesięcy od 2 do 5 lat 

nauki ścisłe i przyrodnicze 1 2 3 

nauki społeczne 2 2 4 
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DYSCYPLINA 

czas od otrzymania dyplomu 
RAZEM 

do 12 miesięcy od 2 do 5 lat 

nauki humanistyczne 1 2 3 

RAZEM 4 6 10 

 

 

3.4. Charakterystyka badanych – wywiady indywidualne 

Wywiady indywidualne były prowadzone w dwóch etapach – pilotażowym i zasadniczym. Faza 
pilotażowa miała na celu zweryfikowanie scenariusza i upewnienie się, że są w nim poruszane 
zarówno wszystkie zagadnienia, które interesują badaczy, jak również te ważne z punkt widzenia 
absolwentów, pracodawców i studentów. 

Pilotaż był przeprowadzony jedynie wśród pracodawców i absolwentów, studenci zostali z tego etapu 
wyłączeni. Decyzja ta wynikała z tego, że zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia zebrał w 
ciągu całego okresu swojej działalności znaczne doświadczenia jeśli chodzi o opinie studentów. 
Badania wśród studentów UW są prowadzone od 2008 r. Były wśród nich również badania 
prowadzone technikami jakościowymi9 (wywiady indywidualne, analiza treści pytań otwartych 
umieszczanych w ankietach internetowych oceniających jakość kształcenia na UW, dyskusje grupowe 
z udziałem liderów organizacji studenckich itp.).  

Pracodawcy 

Sektor pilotaż faza 
zasadnicza 

RAZEM 

Administracja publiczna i sektor publiczny 1 8 8 

Firmy konsultingowe oraz sektor finansowy 1 4 5 

Handel  3 3 

Media 1 6 7 

Przedsiębiorstwa wykorzystujące wysokie 
technologie 

2 5 7 

Sektor pozarządowy 1 4 5 

RAZEM 6 30 36 

 

  

                                                        

9 Wyniki większości z tych badań można znaleźć w raportach opublikowanych na stronie PEJK 
(http://pejk.uw.edu.pl). 
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Absolwenci 

DYSCYPLINA pilotaż faza 
zasadnicza 

RAZEM 

nauki ścisłe i przyrodnicze 1 5 6 

nauki społeczne 1 6 7 

nauki humanistyczne 3 4 7 

RAZEM 5 15 20 

 

Studenci 

DYSCYPLINA 

ni
e 

pr
ze

w
id

yw
an

o 
pi

lo
ta
żu

 

faza 
zasadnicza 

RAZEM 

nauki ścisłe i przyrodnicze 7 7 

nauki społeczne 7 7 

nauki humanistyczne 6 6 

RAZEM 20 20 

 

3.5. Informacja o wynikach pilotażu 

W fazie pilotażowej przeprowadzono 11 wywiadów: 6 z pracodawcami i 5 z absolwentami. Byli to 
respondenci z następujących sektorów: 

Pracodawcy 

• administracja publiczna (2) 

• organizacje pozarządowe (1) 

• przedsiębiorstwa wykorzystujące wysokie technologie (2) 

• usługi finansowe (1) 

 

Absolwenci 

• nauki przyrodnicze (1) 

• nauki społeczne (2) 

• nauki humanistyczne (2) 
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Pilotaż pokazał, że kwestia wyboru kierunku studiów i charakteryzowania motywów, które za tą 
decyzją stały jest dość trudna dla absolwentów. Z jednej strony opowiadanie na forum grupy o 
osobistych przemyśleniach i decyzjach nie dla każdego respondenta jest komfortowe, z drugiej zaś – 
rzetelne przedstawienie tych motywów wymagałoby czasem dość długiego opisu indywidulanej 
sytuacji, wielu ścierających się poglądów i dyskusji. To wszystko mogłoby źle wpłynąć na dynamikę 
dyskusji. Jednocześnie motywy stojące za wyborem takiego a nie innego kierunku studiów to 
zagadnienie kluczowe z punktu widzenia badanej w niniejszym projekcie problematyki. Dzięki 
poznaniu tych motywów uczelnie i pracodawcy mogą zrozumieć, w którym momencie procesu 
decyzyjnego nabiera znaczenia problem możliwości znalezienia zatrudnienia po studiach i 
odpowiednio sprofilować zarówno program studiów, jak działania zmierzające do znalezienia 
pracowników o najwyższych kwalifikacjach.  

Dostrzeżenie trudności przy omawianiu tego tematu z respondentami spowodowało, że zdecydowano 
się na modyfikację scenariusza wywiadów grupowych, wprowadzając do niego elementy technik 
projekcyjnych – czyli zadanie polegające na tym, że badani mieli doradzić wybór kierunku studiów 
czwórce hipotetycznych maturzystów, biorąc pod uwagę ich deklarowane zainteresowania i 
osiągnięcia w czasie dotychczasowej nauki. Scenariusz wywiadów indywidualnych nie został 
zmodyfikowany, gdyż w indywidualnej rozmowie moderator może pomóc respondentowi wyrazić to, co 
sprawia mu trudność. Łatwiej również dopasować zarówno styl zadawania pytań, jak czas potrzebny 
na omówienie poszczególnych zagadnień poruszanych w wywiadzie.   

 

Pilotaż wśród pracodawców przyniósł przede wszystkim informację o tym, że osoba z dyplomem 
licencjata nie jest traktowana jako absolwent z wyższym wykształceniem. Dzieje się tak głównie za 
sprawą wymagań formalnych stawianych przed kandydatami na różne stanowiska. Badani 
pracodawcy przyznawali jednocześnie, że sądzą, iż wspomniane wymagania są pozostałością 
poprzedniego systemu kształcenia, w którym pierwszy dyplom wydawany przez wyższą uczelnię był 
dyplomem magisterskim. 

 

4. Wnioski i rekomendacje metodologiczne 

Zarówno wywiady pogłębione, jak dyskusje grupowe są technikami elastycznymi, co oznacza 
możliwość odstąpienia od scenariusza (w uzasadnionych sytuacjach) i poruszenia w rozmowie 
tematów i zagadnień, które pojawiły się spontanicznie, a które nie zostały  przewidziane przez autorów 
scenariusza. Obie te techniki z powodzeniem mogą być stosowane zarówno na wstępnym, 
eksploracyjnym etapie badania, jak i w charakterze odrębnego, samodzielnego modułu w projekcie. 
Pozwalają na poznanie języka, którym absolwenci i pracodawcy mówią o swoim zaangażowaniu na 
rynku pracy oraz pomagają stworzyć listę problemów i zagadnień, których znaczenie powinno być 
dalej badane metodami ilościowymi. 

Obie zastosowane w niniejszym projekcie techniki badawcze są szeroko stosowane w badaniach 
dotyczących rynku pracy – zarówno tych dotyczących osób dopiero wchodzących na ten rynek, jak i 
innych segmentów rynku pracy (w tym osób bezrobotnych). Popularność jakościowych metod badania 
rynku pracy można zaobserwować analizując np. ogłoszenia o zamówieniach publicznych 
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zamieszczane na stronach Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (www.crzl.gov.pl) lub na stronach 
wojewódzkich urzędów pracy. 

Raporty z badań jakościowych zawierają zwykle dużo cytatów, prezentują oryginalny język i kategorie, 
którymi posługują się osoby badane i dzięki temu są cennym źródłem informacji, na którym można 
opierać się konstruując narzędzia do badan ilościowych. 

 

4.1. Metodologiczne i techniczne ograniczenia stosowania technik 
jakościowych 

Projektując jakiekolwiek badania należy zdawać sobie sprawę z ich ograniczeń i nie oczekiwać 
odpowiedzi na pytania, czy realizacji celów, których dana technika badawcza z samej istoty nie może 
spełnić. Ograniczenia metodologiczne i techniczne wykorzystywanych tu jakościowych technik 
badawczych do oceny sytuacji absolwentów na rynku pracy sprowadzają się do następujących 
zagadnień: 

1. Uzyskane tą drogą dane nie są reprezentatywne w sensie statystycznym, pozwalają jedynie 
na stworzenie kompletnej listy problemów, tematów, czy zagadnień którymi żyją badane grupy 
(wysycenie tematyczne). Ocenę względnej wagi wskazanych problemów należy prowadzić z 
użyciem innych technik. 

2. Pewnym ograniczeniem stosowalności metod jakościowych jest to, że ich wykorzystanie 
wymaga kwalifikacji i doświadczenia od moderatora-badacza. Kompletność zebranych 
informacji bardzo silnie zależy od jego kompetencji.  

3. Zastosowanie technik jakościowych wymaga znacznego zaangażowania ze strony osób 
badanych, zatem zapewnienie udziału wszystkich podmiotów ważnych z punktu widzenia 
badanego problemu stanowi poważne wyzwanie organizacyjne. Należy stosować różnego 
rodzaju zachęty oraz tak organizować dyskusje grupowe i wywiady, żeby maksymalnie ułatwić 
respondentom uczestnictwo. 

4. Analiza danych zebranych dzięki technikom jakościowym jest trudna i pracochłonna – badania 
takie przynoszą olbrzymie ilości nieustrukturyzowanych danych, których odpowiednie 
usystematyzowanie wymaga zarówno czasu, jak i wysokich kompetencji od analityków. 

 

4.2. Praktyczne rekomendacje dotyczące prowadzenia badań 
jakościowych. 

Rekomendacje te są pewną wskazówką, w jaki sposób uczelnia wyższa może prowadzić monitoring 
opinii absolwentów na temat ukończonych studiów, stawianych celów oraz szans ich realizacji z 
wykorzystaniem metod jakościowych. Sformułowane w niniejszym rozdziale wnioski wynikają z 
doświadczeń badania przeprowadzonego wśród absolwentów i studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz ich pracodawców, wiele z tych wniosków i rekomendacji ma jednak charakter 
uniwersalny.  
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W przypadku planowania podobnego badania na potrzeby innych uczelni proponujemy przede 
wszystkim szczegółowe zapoznanie się z literaturą dotyczącą projektowania badań, w szczególności 
np. (bardziej szczegółowe rekomendacje bibliograficzne znajdują się na końcu raportu): 

• Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005 

• Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008 

• David Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 

W podręcznikach tych można znaleźć szczegółowe wskazówki na temat wszystkich etapów 
projektowania i realizacji badania czyli: stawiania pytań, wyboru technik badawczych oraz planowania 
i realizacji procesu badawczego wybraną techniką, następnie sposobu analizowania uzyskanych 
danych, interpretacji wyników, wyciągania wniosków aż do rekomendacji dotyczących treści raportu z 
badań. 

Poniżej prezentujemy rekomendacje dotyczące poszczególnych etapów procesu badawczego 
wynikające z doświadczeń prezentowanego w niniejszym raporcie projektu.  

 

4.2.1. Rekrutacja do badania 

Należy zadbać o zaproszenie odpowiednich osób, czyli należących do badanej grupy docelowej oraz 
takich, którzy nie są osobiście dobrze znani moderatorowi. Nie jest wskazane także, aby uczestnicy 
badania stanowili grupę przyjaciół.  

W procesie rekrutacji należy wykorzystywać różne dostępne źródła danych teleadresowych 
dotyczących grup docelowych. Najczęściej korzysta się z następujących źródeł informacji dotyczących 
absolwentów i pracodawców: 

• uczelniane biura karier; 

• stowarzyszenia przyjaciół uniwersytetów i inne organizacje skupiające absolwentów 
poszczególnych uczelni; 

• organizacje branżowe (jak np. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polskie Towarzystwo 
Parazytologiczne, Stowarzyszenie Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego 
I inne) 

• organizacje pracodawców zatrudniających absolwentów szkół wyższych – politechnik, 
uczelni medycznych, uczelni ekonomicznych, wyższych szkół rolniczych (uniwersytetów 
przyrodniczych) itp.; 

• portale społecznościowe (GoldenLine, LinkedIn, Facebook oraz portale branżowe – np. 
adresowane do informatyków) 

• sieci prywatnych kontaktów pracowników i studentów uczelni 

• (w ostateczności) spisy telefoniczne pracodawców 
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Najbardziej problematyczną grupą docelową z punktu widzenia rekrutacji są absolwenci. Im więcej 
czasu upłynęło od ukończenia przez nich studiów, tym trudniejsze jest uzyskanie takiego dostępu  do 
danych kontaktowych absolwentów, aby było możliwe zastosowanie jakichś procedur selekcji 
respondentów. Przy doborze respondentów należy szczególnie dbać o to, by nie wykluczać żadnej z 
istotnych grup badanych. W szczególności warto pamiętać, że osoby, którym się nie powiodło lub są 
słabymi studentami na ogół nie zgadzają się na udział w wywiadach grupowych. Do takich osób 
należy docierać prowadząc wywiady indywidualne 

Biorąc pod uwagę potrzebę okresowego monitorowania losów absolwentów warto, aby uczelnie już 
dziś zadbały o dostępność danych pozwalających w przyszłości na kontakt z absolwentami. W tym 
celu potrzebne są rozmaite zachęty do kontaktowania się z uczelnią po ukończeniu studiów i do 
stałego aktualizowania swoich danych kontaktowych10. Jednym ze sposobów takich zachęt mogą być 
rozmaite stowarzyszenia lub choćby internetowe wspólnoty absolwentów uczelni. Należy jednak 
zdawać sobie sprawę z tego, że tego rodzaju kontakty z uczelniami chętniej utrzymują ci absolwenci, 
którym w jakiś sposób powiodło się w życiu. Nie należy więc ograniczać rekrutacji wyłącznie do takich 
źródeł danych kontaktowych.  

 

4.2.2. Wybór miejsca realizacji badania 

Problem wyboru miejsca realizacji badania jest ważny z dwóch powodów: zapewnienia odpowiedniej 
atmosfery i komfortu, aby respondenci czuli się dobrze i chętnie dzielili swoimi opiniami oraz ze 
względu na kwestie logistyczne – aby dojazd nie zabierał zbyt dużo czasu. 

Ze względu na kwestię odpowiedniej atmosfery prowadzenia wywiadu, należy zadbać o 
pomieszczenie zapewniające spokój i bezpieczeństwo respondentowi lub respondentom – tzn. z dala 
od „ciekawskich” współpracowników, kolegów lub dzieci, z wygodnym miejscem do siedzenia itp. W 
przypadku wywiadów grupowych należy zadbać także o odpowiednią akustykę (brak pogłosu), co 
zapewni dobrą jakość nagrania. 

Kwestie logistyczne mają znaczenie szczególnie w przypadku wywiadów grupowych. Sam wywiad 
trwał, jak już wspomniano, około 90 minut, ale jego uczestnik musiał zainwestować znacznie więcej 
czasu – musiał zjawić się w miejscu prowadzenia badania w ustalonym czasie. Dla ułatwienia procesu 
rekrutacji stosowane są zachęty – zazwyczaj są to upominki lub pieniądze.  

Rodzaj zachęty należy dostosować do adresatów. Często większą wartość ma podarunek w postaci 
rzeczy lub usługi niż ich ekwiwalent pieniężny, który może zostać odebrany jako lekceważenie – lepiej 
podarować bilet do kina lub na jakąś wystawę za 15 zł. niż wręczyć owe 15 zł. W prezentowanym w 
niniejszym raporcie badaniu uczestnicy wywiadów grupowych otrzymywali bilety do kina Luna 
(vouchery do wymienienia na bilet na dowolny film). W czasie trwania dyskusji byli też częstowani 
napojami i słodyczami – co młodzi ludzie przyjmowali z wdzięcznością.  

                                                        

10 Warto zwrócić uwagę na to, że aktualne dane kontaktowe absolwentów są ważne z punktu widzenia 
monitorowania ich losów z wykorzystaniem wszelkich metod, nie tylko jakościowych.  Należy także pamiętać o 
tym, że zainteresowani muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. 
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Dojazd na miejsce wywiadu grupowego w takim mieście jak Warszawa może zabierać tyle czasu, że 
zniechęca respondentów. W niektórych przypadkach można ograniczyć czas dojazdu prowadząc 
badania w pobliżu miejsca pracy lub nauki. Z tego względu część wywiadów grupowych (szczególnie 
tych ze studentami) prowadzono w pobliżu tych jednostek, z których respondenci byli w danym dniu 
zapraszani. Warto zdawać sobie sprawę, że do przeprowadzenia dyskusji grupowej nie jest potrzebne 
szczególne oprzyrządowanie – wystarczy sala z dużym stołem i wygodnymi krzesłami oraz tablicą, na 
której można zapisywać ważniejsze wyniki dyskusji respondentów. 

Wywiady indywidualne przeprowadzano w miejscach dogodnych: najczęściej odbywały się w miejscu 
pracy respondenta (szczególnie w przypadku pracodawców) lub badaczy (czyli w Instytucie Socjologii 
UW), rzadziej w mieszkaniach respondentów, w kawiarniach i innych miejscach tego typu. 

 

4.2.3. Opracowanie scenariuszy wywiadów i realizacja. 

Sytuacja wywiadu powinna być komfortowa z punktu widzenia respondenta – dotyczy to także 
„komfortu“ psychologicznego. Nie należy zatem posługiwać się językiem trudnym i niezrozumiałym. 
Dlatego: 

• Przy konstrukcji scenariuszy wywiadów należy unikać języka oficjalnych dokumentów (np. nie 
pytać wprost o „krajowe ramy kwalifikacji”), który może być niezrozumiały dla badanych. 

• Zagadnienia dotyczące jakości kształcenia mogą być dla niektórych badanych trudne, może 
brakować im kategorii pojęciowych, żeby o tym mówić. Zarówno w wywiadach indywidualnych, jak 
grupowych należy stosować techniki projekcyjne, które pomagają wyrazić to, co trudno 
wypowiedzieć wprost. 

• Wywiad – zarówno grupowy jak indywidualny – trwa dosyć długo I jest męczący dla badanych. 
Warto zadbać o zróżnicowanie form komunikacji: nie tylko zadawać pytania, ale dawać zadania 
do rozwiązania. Ta technika sprawdza się szczególnie w przypadku wywiadów grupowych. 

• Należy pamiętać, że scenariusz wywiadu nie jest kwestionariuszem. Nie powinien więc być zbyt 
długi, nie musi też być bardzo szczegółowy11. Również w trakcie prowadzenia wywiadu moderator 
powinien pamiętać, że jego podstawowym zadaniem jest uzyskanie odpowiedzi na pytania 
badawcze – prowadząc rozmowę może więc odstąpić od scenariusza, jeśli respondent 
spontanicznie poruszy tematy interesujące z punktu widzenia celów badania. Aby ułatwić 
moderatorowi spontaniczne reagowanie na sytuację w czasie rozmowy z respondentem, 
scenariusze wywiadów indywidualnych zawierają “didaskalia” objaśniające cel każdego bloku 
pytań. 

Scenariusze wywiadów wykorzystywane w badaniu losów absolwentów UW oraz wszelkie pomoce, 
które były stosowane w czasie dyskusji grupowych – znajdują się w Dodatku. 

 

                                                        

11 Kwestia szczegółowości sformułowań w scenariuszu zależy głównie od liczebności zespołu badawczego – im 
więcej niezależnych moderatorów prowadzi badanie, tym bardziej szczegółowy musi być scenariusz.  
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4.2.4. Gromadzenie i opracowanie danych 

Dane z badań jakościowych gromadzi się w postaci nagrań audio lub (niekiedy) wideo, transkrypcji z 
wywiadów lub notatek moderatora. Opracowywanie danych jakościowych jest czynnością bardzo 
pracochłonną, wymaga też wysokich kompetencji od analityka, trudno więc sformułować ogólne 
rekomendacje12 dotyczące tej fazy badania. Szczególnego podkreślenia wymagają następujące 
elementy związane z procesem analizy danych i pisania raportu. 

• Należy zwracać uwagę na kwestię anonimowości badanych i w raporcie nie opisywać zbyt 
szczegółowo przypadków, które mogłyby doprowadzić do zidentyfikowania respondentów. 

• Nie wolno z badań jakościowych wyciągać wniosków o charakterze ilościowym – trzeba 
pamiętać, że osoby do badania są dobierane w sposób celowy, nie uprawniający do 
jakichkolwiek konstatacji statystycznych, nawet jeśli badani stanowili dużą grupę. 

 

Jednym z etapów opracowania danych z badań jakościowych jest selekcja i kodowanie informacji 
uzyskanych w wywiadach. W procesie kodowania można wspomagać się programami 
komputerowymi, tzw. QDA (od ang. Qualititative Data Analysis). 

Dobrze znanym wśród profesjonalistów programem służącym do tego celu jest Atlas.ti 
(http://www.atlasti.com). Jest to program nadający się do różnych typów analizy tekstu – w tym także 
do analizy transkrypcji z wywiadów. Jego zaletą jest różnorodność możliwych zastosowań, 
niewątpliwą wadą zaś – cena (najnowsza wersja kosztuje 1700 euro za licencję komercyjną i 505 za 
edukacyjną). Wydaje się także, że Atlas.ti jest zbyt złożony jak na potrzeby stosunkowo prostej analizy 
transkrypcji z wywiadów prowadzonej w ramach niniejszego badania. 

Dobrą alternatywą dla komercyjnego programu QDA są programy typu open source, które są 
bezpłatne. W środowisku Windows i Unix doskonale sprawdza się WEFT – do pobrania ze strony 
http://www.pressure.to/qda, kolei w systemie Mac OS godny polecenia jest program TAMS – można 
pobrać ze strony http://tamsys.sourceforge.net. 

Oba program są darmowe, a ich funkcje są zupełnie wystarczające z punktu widzenia potrzeb prostej 
analizy tekstu. TAMS wspomaga nawet na analizę nagrań wideo i audio, choć jest to nieco 
skomplikowane. Transkrypcje przeznaczone do opracowania z pomocą wymienionych programów 
musza być zapisane w formacie tekstowym (TXT lub RTF). Bardziej szczegółowe informacje na temat 
sposobu wykorzystania wymienionych programów znajdują się na wskazanych stronach 
internetowych. 

Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że do opracowania danych z badań jakościowych nie jest 
niezbędne specjalistyczne oprogramowanie. Inaczej niż w podejściu ilościowym, oprogramowanie 
QDA wspomaga proces analizy, jednak bez niego ta analiza również jest wykonalna. 

  
                                                        

12 Pewne wskazówki metodyczne można znaleźć w podręczniku David Silverman, Prowadzenie badań 
jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
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5. Wyniki badania wzajemnych oczekiwań 
pracodawców, studentów i absolwentów UW 

5.1. Charakterystyka zagadnień poruszanych w wywiadach 

Przedmiotem badania były wzajemne oczekiwania absolwentów i pracodawców oraz oczekiwania i 
wyobrażenia studentów dotyczące pracodawców i „dobrej pracy”. 

Diagram 1. Schemat badania jakościowego 

 

 

Jak już wspominano w części poświęconej metodologii, techniki jakościowe polegają na tym, że 
respondenci mówią własnym językiem, własnymi słowami. Odpowiedzi na pytania badawcze 
poszukuje się więc w rozmowach lub dyskusjach z respondentami prowadzonych tak, by pozostawiać 
respondentom jak najwięcej swobody wypowiedzi. Zadaniem moderatora jest jedynie utrzymywanie 
rozmowy wokół wyznaczonych zagadnień13 związanych z przedmiotem badania. 

Główne zagadnienia, wokół których toczyły się rozmowy z pracodawcami, to podstawowe założenia 
polityki kadrowej (czyli kiedy i dlaczego zatrudniają absolwentów wyższych uczelni oraz jakiego 
rodzaju przygotowania oczekują), najważniejsze kanały rekrutacyjne (czyli w jaki sposób absolwenci 
trafiają do badanych firm) oraz ocena oferty edukacyjnej polskich wyższych uczelni z punktu widzenia 
zapotrzebowania na pracowników. 

1. Kiedy i dlaczego zatrudniają̨ absolwentów wyższych uczelni, jakie cechy ci absolwenci 
powinni posiadać́, żeby być́ zatrudnionymi. Omawiane były również plusy i minusy 
zatrudniania ludzi zaraz po studiach.  

                                                        

13 Szczegółowe scenariusze wywiadów, wraz z wykorzystywanymi materiałami pomocniczymi, znajdują się w 
Dodatku pt. „Opis realizacji Modułu 2”. 

PRACODAWCY

ABSOLWENCI 
UW STUDENCI 

UW

wywiady 
pog!"bione (36)

wywiady pog!"bione (20)
dyskusje grupowe (10) wywiady pog!"bione (20)

dyskusje grupowe (10)
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Ta część badania miała przynieść informacje o tym, w jakim stopniu istotne jest, co dany 
kandydat studiował i na jakiej uczelni studiował, czy ma znaczenie rodzaj ukończonych 
studiów (I stopnia, II stopnia). Interesowało nas także to, w jakim stopniu pracodawcy 
zwracają uwagę̨ na kwalifikacje oraz posiadane uzdolnienia, czyli coś potencjalnie 
niezależnego od rodzaju dyplomu.  

 

2. Sposoby poszukiwania pracowników, czy istnieje w tym zakresie współpraca między 
pracodawcami a uczelniami. 

Na przykład, czy praktyki zawodowe funkcjonują̨ jako potencjalny kanał rekrutacyjny i przy 
jakich warunkach mogłyby być́ wykorzystywane szerzej niż̇ do tej pory. Ocena współpracy – 
od strony pracodawców – uczelni z pracodawcami w zakresie promocji zawodowej 
absolwentów.  

 

3. Ocena oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych, w szczególności Uniwersytetu 
Warszawskiego.  

Ocena podaży pracy z punktu widzenia pracodawców – jakich specjalistów jest za dużo, a 
jakich za mało oraz jakich typów umiejętności brakuje absolwentom. Ocena przygotowania 
zawodowego absolwentów – w szczególności, czy różnicuje się̨ miedzy dyplomem licencjata i 
magistra. Co pracodawcy wiedzą i jakie mają wyobrażenia na temat procesu kształcenia na 
studiach wyższych. 

 

Zagadnienia poruszane w wywiadach z absolwentami i studentami były podobne do siebie. 
Zakładaliśmy jednak, że perspektywa absolwentów będzie nieco inna, gdyż - w przeciwieństwie do 
studentów - będą mieli szersze doświadczenia z rynku pracy. Odmienne doświadczenia spowodowały 
różnice w rozłożeniu akcentów w wywiadach ze studentami i absolwentami. Wywiady z absolwentami 
i studentami koncentrowały się na następujących zagadnieniach: 

1. Ocena jakości i przydatności zdobytego (zdobywanego) wykształcenia.  

Interesowały nas także motywy wyboru takiego, a nie innego kierunku studiów, co w 
przypadku studentów było jednym z ważniejszych zagadnień omawianych w czasie 
wywiadów. Interesowaliśmy się też, czy podjęte studia były zgodne z oczekiwaniami oraz czy i 
w jakim stopniu pozwoliły na zrealizowanie związanych z nimi planów rozwoju intelektualnego. 

 

2. Co to jest „dobra praca” z punktu widzenia absolwentów i studentów. 

Czy wyobrażenia o dobrej pracy zmieniają się wraz ze zdobywaniem nowych doświadczeń, 
czy też są on nich niezależne? Co to znaczy „praca zgodna z wykształceniem” i czy taka 
praca jest wartością dla wchodzących na rynek pracy po studiach. Czego absolwenci i 
studenci oczekują od pracodawców? 
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3. Co daje uniwersytet (uczelnia)? 

W jakie atuty ważne na rynku pracy (umiejętności, kwalifikacje itp., ale również np. kontakty z 
określonym środowiskiem zawodowym) uczelnia wyposaża swoich studentów i absolwentów? 
Czy oni mają tego świadomość i czy świadomie poszukują tych ważnych umiejętności i 
kwalifikacji, a z drugiej - czy potrafią zaprezentować je pracodawcom. 

Badanie pokazało, że trzy badane grupy „aktorów” rynku pracy mają zróżnicowany sposób widzenia 
zarówno swojego miejsca i roli na rynku pracy, jak i mechanizmów na tym rynku działających. Różniły 
się także opinie na temat modelowych rozwiązań, do których powinien, zdaniem badanych, dążyć 
Uniwersytet budując swoją relację z pracodawcami. Kolejne rozdziały raportu przedstawiają 
szczegółowo te kwestie. Analiza jest ilustrowana oryginalnymi cytatami z wypowiedzi respondentów14. 

W omawianym w niniejszym raporcie badaniu respondentami byli absolwenci Uniwersytetu 
Warszawskiego, stąd zagadnienie wartości otrzymanej edukacji było rozważane w odniesieniu do 
tego, co daje uniwersytet. Wnioski uzyskane z tego badania mają jednak bardziej uniwersalny 
charakter i znajdują zastosowanie również do absolwentów innych typów szkół. 

Nie ma też żadnych przeszkód, by w przyszłości zbierać informacje o atutach, których swoim 
absolwentom dostarczają inne uczelnie, nie będące uniwersytetami15. Można do tego celu 
wykorzystać opracowane w ramach tego projektu i zamieszczone na końcu niniejszego raportu 
scenariusze. W przypadku wyższych szkół zawodowych zadanie to wydaje się nawet łatwiejsze niż w 
przypadku uniwersytetów, gdyż lista umiejętności, w których te szkoły kształcą, a które są związane z 
konkretnymi zawodami i ważne z punktu widzenia rynku pracy, jest dokładniej zdefiniowana. 
Zazwyczaj bardziej konkretne są też oczekiwania studentów wybierających szkoły zawodowe 
względem procesu kształcenia, więc łatwiej jest samym zainteresowanym ocenić jakość zdobywanego 
wykształcenia. 

 

5.2. Zróżnicowanie perspektyw trzech badanych zbiorowości 

Kwestia szans zawodowych absolwentów wyższych uczelni, w tym w szczególności Uniwersytetu 
Warszawskiego, była zagadnieniem, które było poruszane w wywiadach i dyskusjach ze wszystkimi 
grupami respondentów. Różnica pozycji na rynku pracy i związana z nią różnica perspektyw znalazła 
odzwierciedlenie w języku i siatce pojęciowej, którymi poszczególne grupy posługiwały się mówiąc o 
rynku pracy.  

W grupie studentów centralnym zagadnieniem była kwestia uzasadnienia wyboru takiego a nie 
innego kierunku studiów. Tematyka poszukiwania zatrudnienia, „dobrej pracy” i przydatności studiów z 

                                                        

14 Fragmenty wypowiedzi respondentów przytaczamy w oryginalnym brzmieniu, bez „wygładzania” języka, gdyż 
ingerencja taka mogłaby - nawet wbrew intencjom redaktora - wypaczyć sens wypowiedzi. Jedyna ingerencja w 
wypowiedź, jaka jest stosowana, to skróty. Czytając cytaty należy w związku z tym pamiętać, że są to wypowiedzi 
ustne, w których łatwiej o rozmaite niezręczności gramatyczne, niedopowiedzenia itp.  
15 W przypadku prowadzenia tego badania wśród absolwentów szkół nie będących uniwersytetami należy 
dokonać korekty językowej scenariuszy wywiadów (zmienić słowo „uniwersytet” na „szkoła”), jednak 
merytoryczna treść tych scenariuszy jest dopasowana zarówno do uniwersytetów, jak i innych typów szkół. 
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punktu widzenia budowania kariery zawodowej to główne zagadnienia wokół którego toczyły się 
rozmowy z absolwentami, choć i w tej grupie pojawiały się kwestie motywów wyboru kierunku 
studiów. Z kolei pracodawcy przede wszystkim oceniali absolwentów z punktu widzenia tego, co 
mogą oni zaoferować jako pracownicy. 

5.2.1. Studenci 

Badanie wyraźnie pokazało, że studenci na ogół nie wybierają kierunku studiów patrząc pod kątem 
przyszłego zatrudnienia, rzadko przyznają się także do ulegania presji otoczenia w tej kwestii (np. 
rodziców lub nauczycieli). Najchętniej mówią o realizacji własnych zainteresowań lub pasji, 
ewentualnie wskazują, że kierowali się tymi przedmiotami, z którymi dobrze dawali sobie radę w 
szkole. 

Właściwie od zawsze interesowałem się historią no i politologią. Wybrałem taki kierunek i 
jeszcze politologia. Głównie to mnie interesuje historia współczesna (W_02S_SU) 
 
 Ja już w liceum wiedziałem, że chcę studiować dziennikarstwo. (…) Były głosy w stylu - 
dziennikarstwo? Czy ty zwariowałeś? Nic się nie nauczysz i nie będziesz miał pracy. Ale ja 
wyznaję taki pogląd, że jeśli jest się w czymś naprawdę dobrym, to ktoś wcześniej czy 
później to doceni, tylko trzeba być zdeterminowanym i konsekwentnie dążyć do celu. 
(FGI_01S_JKS) 

 

Zawsze interesowała mnie nauka. Od podstawówki. Chodziłam na jakieś otwarte wykłady, 
mama podsuwała mi różne artykuły do czytania. Wreszcie zostałam stypendystką 
Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. (FGI_02S_JKS). 

	  
Studia będące realizacją pasji i zainteresowań to rodzaj modelowej sytuacji, którą studenci 
uważają za właściwą. Motywacja płynąca „od wewnątrz”, od własnych zainteresowań, wydaje się 
najbardziej “oswojonym” kulturowo wyjaśnieniem takiego a nie innego wyboru kierunku studiów, 
dlatego też taką motywację studenci wskazują najchętniej – w szczególności jeśli jest ona zgodna ze 
stanem faktycznym.  

Nierzadko jednak zdarzają się sytuacje, że zainteresowania i talenty nie są bardzo ukierunkowane, a 
ewentualne pasje trudno przełożyć na kierunek studiów. Kolejnym, również chętnie wskazywanym 
motywem wyboru kierunku studiów są talenty ujawniające się w szkole, czyli te przedmioty, z którymi 
badani najlepiej dawali sobie radę, bądź z których mieli najlepsze stopnie w liceum. Zdarzało się, że 
tego rodzaju informacja ze szkoły miała charakter negatywny, tzn. odrzucano to, z czego stopnie były 
kiepskie, a wszystkie inne kierunki były brane pod uwagę. 

Nie wiedziałam za bardzo, co mam wybrać. Byłam ze wszystkiego w miarę dobra. Jedyny 
problem, że szkoła, którą kończyłam nie dawała dobrego startu w naukach ścisłych, więc 
doszłam do wniosku, że nie mogę zostać inżynierem. Z perspektywy czasu wydaje mi się, 
że chyba nieźle byłoby zostać np. budowlańcem, ale studiuję kulturoznawstwo 
(FGI_01S_JKS). 

 
Możliwość jednoczesnego ubiegania się po maturze o przyjęcie na wiele kierunków i wiele uczelni 
powoduje, że decyzja o wyborze kierunku studiów jest często odwlekana maksymalnie. Niekiedy 
przyszli studenci próbują przenieść tę decyzję na „czynniki obiektywne”, czyli podjąć studia tam, gdzie 
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„się dostaną”.  Prawdziwe kłopoty zaczynają się wówczas, gdy dostają się na kilka kierunków – 
moment wyboru nadchodzi nieuchronnie.  

Na maturze miałem bardzo dobre wyniki praktycznie ze wszystkiego. Trochę mnie to 
skonfundowało, bo miałem nadzieję, że decyzję o tym, co studiować podejmę na zasadzie 
eliminacji. Tymczasem okazało się, że mogę dostać się praktycznie na wszystko. 
(FGI_01S_JKS) 
 
To było tak, że miałam trzy wybory: historia, prawo i polityka społeczna. Najbardziej 
chciałam iść na prawo, na które niestety się nie dostałam, z czego teraz się bardzo cieszę. 
(W_12S_ZW) 
 
Ja chciałam iść na farmację, ale wiadomo. Próbowałam tylko w Warszawie gdzie jest 
naprawdę dużo chętnych (…) Nie miałam jakiś super wyników z matury, żeby się tam 
dostać. Dostałam się na chemię gdzie nie było się ciężko dostać (…) Na inne się nie 
dostałam. (W_03S_SU) 

	  
Warto zwrócić uwagę na to, że próba przeniesienia decyzji o wyborze kierunku studiów na czynniki 
zewnętrzne jest jednocześnie – nieuświadomioną na ogół – próbą ucieczki od odpowiedzialności za 
ewentualną porażkę, czy nietrafny wybór. Dzieje się tak niezależnie od tego, że wybór kierunku 
studiów to nie pierwsza poważna decyzja w życiu młodego człowieka (wcześniej trzeba wybrać 
gimnazjum i liceum), ale na ogół pierwsza podejmowana w miarę samodzielnie. 

Z przeprowadzonych wywiadów wyraźnie wynika, że młodzież bardzo często nie wie, czym kierować 
się wybierając kierunek studiów. Kwestia przyszłego zatrudnienia jest praktycznie nieobecna w 
rozmowach na temat motywów wyboru studiów, w szczególności na kierunkach 
humanistycznych i społecznych.  

W prowadzonych w ramach tego badania wywiadach ze studentami kierunków humanistycznych i 
społecznych kwestia zatrudnienia tylko raz pojawiła się spontanicznie, a wymuszanie na 
respondentach wypowiedzi w tej kwestii okazywało się dość trudne, szczególnie jeśli byli studentami 
pierwszego stopnia (studiów licencjackich).  

Studenci kierunków ścisłych motywując swój wybór kierunku niekiedy odwoływali się do perspektywy 
zatrudnienia, choć nawet wtedy wspominali o tym raczej na marginesie, a główny nacisk kładli na 
zainteresowania albo na wyniesione z liceum przekonanie, w czym są „dobrzy”. 

	  
Nigdy nie byłem specjalnie ukierunkowany. Już w liceum miałem kłopot z wyborem profilu. 
Zacząłem od klasy biologiczno-chemicznej, bo zawsze byłem dobry z tych przedmiotów i 
myślałem o studiach medycznych albo o jakiejś biochemii. W ostateczności zwyciężyło 
zamiłowanie do lektury, do tego, co ważne w kulturze itp. Przeniosłem się do klasy 
humanistycznej. (…)Miałem dużą presję ze strony rodziców, którzy oboje skończyli 
politechnikę, więc dla nich to było dużym szokiem, że nie chcę studiować medycyny, albo 
chociażby prawa, które w ich oczach dawało stabilną przyszłość. Miałem problem 
decyzyjny również z tego powodu, bo zastanawiałem się co mógłbym robić. Od początku 
chciałem iść na tę psychologię i kulturoznawstwo, ale była wątpliwość, że może to nie ma 
sensu, bo kieruje mną czysto poznawcza motywacja - że chcę się czegoś dowiedzieć, coś 
poznać, ale niekoniecznie to mogłoby mieć jakież wymierne skutki. Stąd może na początku 
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te stosunki międzynarodowe, które wydawały mi się czymś takim bardziej praktycznym 
(FGI_01S_JKS) 

	  
Wydaje się, że kwestia niewielkiego zainteresowania studentów problematyką przyszłego zatrudnienia 
po studiach ma przynajmniej trzy przyczyny: 

1) Właściwa młodzieży niechęć (lub nieumiejętność) do układania jakichkolwiek planów. 
Spontaniczność – jako przeciwieństwo uporządkowanego i zaplanowanego życia – jest 
ważną częścią systemu wartości młodych ludzi. Jest ona też (czasem jako „fantazja”) 
elementem kultury polskiej, z którego Polacy trochę się naśmiewają, ale z którego w istocie 
są dumni. Wszystko to sprawia, że nawet jeśli ktoś ze studentów próbuje w jakiś sposób 
planować swoją karierę – bardzo niechętnie się do tego przyznaje (i często bywa wówczas 
obiektem żartów ze strony kolegów). Najczęściej jednak takich planów po prostu się nie 
układa. 

2) Drugą przyczyną jest specyficzna sytuacja studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 
który w znacznej części są mieszkańcami stolicy i najbliższych jej okolic. Jest to 
obszar o stosunkowo niskiej na tle kraju stopie bezrobocia. W Warszawie „jakąś pracę” 
zawsze można znaleźć – taki pogląd pojawiał się przy okazji niemal każdej rozmowy ze 
studentami, bo takie jest ich codzienne doświadczenie. Pochodzenie z innych województw 
lub choćby spoza najbliższych okolic Warszawy sprzyjało uwzględnianiu możliwości 
uzyskania zatrudnienia przy podejmowaniu decyzji o kierunku studiów. Zacytowany wyżej 
student, który dzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego, co może robić po studiach, 
pochodził z Radomia – miasta co prawda z województwa mazowieckiego, ale nie 
należącego do najbliższych okolic stolicy (odległość drogowa ok. 100 km.). 

3) Jest jeszcze jeden czynnik, również mający związek z zamieszkiwaniem w Warszawie – to 
relatywnie wysoki poziom życia rodzin, z których pochodzą badani studenci. Rodziców 
badanych studentów w większości przypadków stać na utrzymywanie dorosłych 
dzieci – w domu nie ma presji ekonomicznej na szybkie podjęcie pracy przez dzieci. 
Pochodzący z takich rodzin studenci nie muszą więc „na razie” myśleć o tym, co będą 
robić po studiach. W wielu przypadkach zapewne bywa i tak, że rodzicom wręcz zależy na 
jak najdłuższym „zatrzymaniu dzieci w domu”16. Wydaje się, że silniejsza presja rodzinna 
na „bardziej konkretne” kierunki studiów, czyli takie, po których wiadomo, że łatwiej i 
szybciej można znaleźć zatrudnienie, częściej zdarza się w rodzinach gorzej sytuowanych 
oraz w takich, w których rodzice nie mają wyższego wykształcenia.  

Wynikająca z badań jakościowych hipoteza o tym, że przyszłe zatrudnienie częściej bywa istotną 
motywacją dla studentów spoza Warszawy i pochodzących z rodzin o niższym statusie materialnym i 
wykształceniowym wymaga weryfikacji ilościowej. Badania ilościowe byłyby też potrzebne dla 
zbadania skali tego zjawiska, nie ulega jednak wątpliwości, że ono w jakimś zakresie występuje. 

 

                                                        

16 Problematyka dorosłych dzieci, chęci „zatrzymywania dzieci w domu” jest poruszana zarówno przez 
publicystów, jak i naukowców zajmujących się psychologiczną stroną funkcjonowania rodziny. Zob. np. Monika 
Zubrzycka-Nowak, Opuścić rodzinne gniazdo (http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=100). We Włoszech 
powstał nawet specjalny termin „bamboccini” określający dorosłe dzieci, które wciąż mieszkają razem z 
rodzicami. 
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5.2.2. Absolwenci 

Jak już wspomniano, absolwenci kładli w wywiadach większy niż studenci nacisk na poszukiwanie 
dobrej pracy oraz na przydatność studiów z punktu widzenia rozwoju kariery zawodowej. 
Problematyka decyzji o wyborze kierunku studiów była dla nich – co oczywiste – mniej istotna niż dla 
studentów, choć na prośbę moderatora chętnie wracali do wspomnień o motywach, którymi się 
wówczas kierowali. 

Analizując wypowiedzi absolwentów zarówno na temat samych studiów, jak i późniejszych ich 
doświadczeń z rynkiem pracy można było dostrzec, że stosowany przy doborze respondentów podział 
na kierunki humanistyczne, społeczne i matematyczno-przyrodnicze był jak najbardziej zasadny. W 
przyszłości – w przypadku powtarzania takich badań – można ewentualnie zredukować ten podział do 
dwóch tylko grup, gdyż wydaje się, że absolwenci kierunków humanistycznych są dość podobni do 
absolwentów kierunków społecznych pod względem typów problemów na rynku pracy, z którymi się 
stykają. Jakościowo odmienną grupę stanowią natomiast absolwenci kierunków matematyczno-
przyrodniczych. 

Poniższe cytaty z wypowiedzi absolwentów kierunku przyrodniczego (biologia molekularna - 
W_01A_SU) i społecznego (socjologia - W_17A_JS) ilustrują zasadniczą odmienność między tymi 
grupami absolwentów. 

[biologia] to był mój ulubiony przedmiot. Jeździłam na olimpiady w podstawówce z biologii. 
Poszłam do klasy biologiczno-chemicznej. Potem zdawałam na studia na medycynę i na 
biologię. Dostałam się na medycynę i na biologię. Wybrałam biologię (…). (W_01A_SU) 

	  
Jak miałabym komuś polecić socjologię (…), to gdyby ten ktoś nie miał sprecyzowanych 
zainteresowań, albo wybitnych umiejętności super ścisłego umysłu, albo super ścisły umysł 
to bym doradzała tą socjologię. (W_17A_JS) 

	  
Ja się wybierałam na historię i na polonistykę takim prostym, licealnym myśleniem, że lubię 
polski lubię historię, to idę tamtędy i na filologię klasyczną jeszcze się wybierałam. I akurat 
tak się złożyło, że się dostałam tylko na polonistykę i się bardzo cieszę, że gdzie indziej się 
nie dostałam, bo bym przecież bym poszła na te głupie studia nie wiem, co ja bym po tym 
robiła. (FGI_04A_SU) 

 

W przypadku absolwentów kierunków przyrodniczych wybór przedmiotu studiów na ogół był 
bardziej świadomy. Takie osoby zazwyczaj już w liceum (niektórzy nawet wcześniej) miały w miarę 
ukształtowane preferencje, więc w momencie starania się o przyjęcie na studia wybierały zazwyczaj 
jeden lub dwa bardzo podobne do siebie kierunki studiów. Ich wybór kierunku był więc dość świadomy 
– wiedzieli czego mniej więcej będą się uczyli i dlaczego chcą się tego uczyć. Wiedzieli więc także – 
przynajmniej w ogólnych zarysach – jakiego typu kariera zawodowa czeka ich po studiach. 

Inaczej sprawa przedstawia się z wieloma absolwentami nauk społecznych i humanistycznych. 
Wybór kierunku studiów dość często był dziełem przypadku – kandydaci na studia 
humanistyczne lub społeczne często ubiegali się o przyjęcie na wiele kierunków, które łączył jedynie 
nie-ścisły i nie-przyrodniczy charakter studiowanej dziedziny. Ostateczny wybór pozostawiali w 
pewnym sensie przypadkowi. Zazwyczaj nie mieli przy tym pojęcia, a przynajmniej nie myśleli o tym, 
gdzie mogliby po takich studiach pracować, co konkretnie chcieliby robić.  
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Moje wybory to były zupełnie przypadkowe, zupełnie. Ja zawsze byłem humanistą i 
uważam się za humanistę – po prostu byłem strasznie kiepski no nie czułem matematyki 
liczyłem, że fizyki nie będzie w ogóle. (FGI_04A_SU) 

 

Tak naprawdę to ja się cieszyłem, że jestem na tych studiach z tylko, że nie wiedziałem za 
bardzo, co można w ogóle robić po tym [po psychologii]. Wiedziałem znaczy jakby był taki 
etap miałem takie predyspozycje wiedziałem może rzeczywiście mógłbym być terapeutą, 
ale to chyba nie było myślenie na takim etapie. (…) jak się już dostałem to w zasadzie 
chłonąłem wszystko, co jest, dookoła, ale nie myślałem, co będzie w przyszłości. 
(FGI_04A_SU) 

	  
W ogóle nie brałam pod względem praktyki studiów tylko chciałam studia takie, które będą 
ciekawe i będą rozwijać. Wybrałam taki program studiów gdzie uznałam, że najbardziej 
mnie rozwinie. Będą tam rzeczy, które mnie interesują. Dzięki temu będę wiedzieć więcej 
ciekawych dla mnie rzeczy (W_18A_JS) 

 

Nie wiemy, jaka była skala opisywanych zjawisk – z całą pewnością można spotkać zarówno 
studentów (i absolwentów), którzy z pełną świadomością wybierają kierunki społeczne i 
humanistyczne, jak i takich, którzy wybierając kierunki ścisłe nie zdają sobie sprawy, co wybierają. W 
przeprowadzanych wywiadach jednak wskazana prawidłowość, polegająca na niższej świadomości 
studentów i absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych w stosunku do ścisłych i 
przyrodniczych, rysuje się wyraźnie.  

Widać także wspólne podejście absolwentów i studentów do wyboru kierunku studiów – to raczej 
zainteresowania i pasje, ewentualnie ocena własnych możliwości i kompetencji społecznych, a nie 
perspektywa przyszłego zatrudnienia decydują o wyborze tego, czy innego kierunku. Jest to m.in. 
związane z tym, że studiowanie wymaga znacznego zaangażowania czasowego, emocjonalnego itp., 
zatem wkładanie takiego wysiłku w coś, do czego nie ma się przekonania byłoby psychologicznie 
niezmiernie trudne. 

 

5.2.3. Pracodawcy 

Perspektywa pracodawców jest, naturalnie, zupełnie inna niż perspektywa dwóch poprzednio 
opisanych grup. Najczęściej nie wnikają oni w to, czego konkretnie uczy się na uczelniach, a 
kandydatów do pracy (w tym w szczególności absolwentów) oceniają pod kątem ich przydatności do 
pracy w danej firmie. Kryterium przydatności jest operacjonalizowane w bardzo różny sposób, zależny 
przede wszystkim od typu instytucji. Z punktu widzenia podejścia do absolwentów wyższych uczelni 
pracodawców można podzielić na: korporacje, mniejsze firmy komercyjne i instytucje typu non-profit. Z 
tego podziału wypadają instytucje edukacyjne, które niekiedy zachowują się podobnie do mniejszych 
firm komercyjnych, a innym razem – do organizacji non-profit. 

• Korporacje (do tej kategorii należy większość dużych pracodawców) patrzą na kandydatów 
do pracy pod kątem potencjału, a nie konkretnej wiedzy czy nawet umiejętności. Z tego 
względu korporacje są gotowe zatrudniać osoby bez żadnego doświadczenia zawodowego. 
Stać ich na wykształcenie sobie pracowników – niektóre korporacje pozyskują pracowników 
wyłącznie na stanowiska „entry level”, na które trafią ludzie bez większych doświadczeń 
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zawodowych. Na wyższe stanowiska prowadzona jest niemal wyłącznie rekrutacja 
wewnętrzna17. Bank zatrudniający kilkanaście tysięcy pracowników może zaspokoić swoje 
potrzeby kadrowe rekrutując wyłącznie spośród swoich pracowników, zapewniając im 
właściwe szkolenia i dbając o ciągły rozwój zawodowy. Dla największych pracodawców 
absolwenci są bardzo cennymi kandydatami do pracy, gdyż są jak niezapisane tablice, które 
można zadrukować wartościami misji danej firmy i ukształtować zgodnie z potrzebami 
organizacjami. 

• Mniejsi pracodawcy komercyjni – nie mogą zapewnić pracownikom rozbudowanego 
systemu szkoleń, więc nowozatrudniona osoba musi od samego początku realizować 
konkretne zadania. Dla takich pracodawców najlepsi pracownicy to ci z doświadczeniem 
zawodowym, którzy poza pewnym potencjałem, w trakcie studiów podejmowali pracę (na 
zlecenia, w ramach studenckich kół naukowych, w ramach praktyk i staży), która rozwinęła ich 
„twarde umiejętności” – czyli te konkretne, potrzebne do pracy na danym stanowisku, np. 
znajomość języków obcych, umiejętność programowania w danym środowisku 
informatycznym, znajomość konkretnego oprogramowania analitycznego,  umiejętność 
zmontowania filmu lub stworzenia strony internetowej. 

• Organizacje typu non-profit – poszukują u kandydatów do pracy głównie „umiejętności 
miękkich”, czyli wszystkiego tego, co wykorzystuje się w pracy z ludźmi: komunikatywności, 
umiejętności współpracy oraz kultury osobistej i pewnej ogłady. Wiele z tych cech kandydaci 
do pracy po prostu wynoszą z domu lub ze środowiska społecznego, w którym się obracają, 
ewentualnie są to cechy ich osobowości. Wykształcenie uniwersyteckie mogłoby tu spełniać 
rolę „treningu” ukierunkowanego na wyrównywanie deficytów w zakresie kapitału 
wyniesionego z domu. Umiejętności miękkie można ćwiczyć także podejmując zatrudnienie w 
organizacjach pozarządowych, również jako wolontariusz. Wielu studentów tak postępuje. 

 

5.3. Absolwent wyższej uczelni jako kandydat do pracy i pracownik 

Wizerunek absolwentów wyższych uczelni jako kandydatów do pracy i pracowników wyłania się 
przede wszystkim z wywiadów z pracodawcami. Wizerunek ten jest silnie związany z branżą oraz z 
wielkością pracodawcy, o czym była już mowa wyżej. Pracodawcy z firm związanych z techniką, 
technologią oraz z szeroko pojętego sektora finansowego dostrzegali coś w rodzaju dwóch 
odmiennych kategorii kandydatów do pracy będących jednocześnie absolwentami wyższych uczelni. 
Można nawet mówić o dwóch rynkach pracy dla absolwentów, przy czym wydaje się, że rynki te są od 
siebie w znacznym stopniu oddzielone. 

                                                        

17 Skądinąd wiadomo, że korporacje poszukują niekiedy pracowników „na zewnątrz” na bardzo różne stanowiska 
– w szczególności na pozycje menedżerskie. Przedstawiony tu obraz wynika z wywiadów z pracodawcami 
korporacyjnymi i jest on zapewne w pewnej mierze odzwierciedleniem stanu, do którego ci pracodawcy dążą. 
Realizacja tego „ideału” udaje się w różnym stopniu, który zapewne zmienia się w  zależności od aktualnej 
sytuacji firmy, także od zewnętrznych warunków ekonomicznych, w których działa firma. Przy pomocy badania 
jakościowego można zrekonstruować jedynie takie „ideały”. Poziom rozpowszechnienia tego zjawiska byłby do 
zbadania metodami ilościowymi. 
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5.3.1. Dwa rynki pracy dla absolwentów wyższych uczelni 

Każdy ze wspomnianych rynków pracy przeznaczony jest dla innej kategorii absolwentów, które 
różnią się między sobą zarówno zasobem i rodzajem posiadanej wiedzy, jak też poziomem 
kreatywności, zdolnością do abstrakcyjnego myślenia i podejściem do rozwiązywania problemów. 

Pierwsza z tych kategorii obejmuje najczęściej absolwentów kierunków ścisłych, przyrodniczych 
Uniwersytetu i Politechniki (ewentualnie Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych) 
oraz SGH, w tym samym kontekście wspominano również o Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, 
ale ze względu na to, że wywiady obejmowały rynek warszawski uczelnia ta pojawiła się w 
pojedynczych wywiadach. Ta kategoria absolwentów jest postrzegana jako grupa młodych 
specjalistów w swoich dziedzinach, których traktuje się bardzo poważnie i od których można 
oczekiwać prawdziwego wkładu w rozwój biznesu, czy firmy, do której się ich zatrudnia. Od tych 
pracowników nie oczekuje się konkretnych, szczegółowych umiejętności zawodowych – oczekuje się 
potencjału i kreatywności, która wniesie coś nowego do firmy, która ich zatrudnia. Poszukiwane są w 
szczególności następujące cechy kandydatów do pracy należących do tej kategorii:  

• Wspomniana już kreatywność uwidaczniająca się w wychodzeniu poza schematyczne 
rozwiązania wyniesione ze studiów lub wcześniejszych doświadczeń zawodowych (dobry 
przykład to absolwenci MIMUW, w przypadku których trudny trening matematyczny daje 
olbrzymi potencjał do tworzenia nietuzinkowych, nowych rozwiązań). Kreatywnością i 
nieschematycznym podejściem do rozwiązywania problemów wykazują się nie wyłącznie 
absolwenci kierunków ścisłych – wspominano o tych cechach również w odniesieniu do 
studiów ściśle humanistycznych, jak np. kulturoznawstwo w Instytucie Kultury Polskiej. 

• Aktywność i inicjatywa, samodzielność i nastawienie na rozwiązywanie problemów – 
umiejętność wyszukania informacji, przeanalizowania ich oraz zastosowania zgromadzonej 
wiedzy do rozwiązania określonego zadania. Dobrym przykładem jest wypowiedź 
pracodawcy, który opowiadał historię z jednej z rekrutacji, w trakcie której kandydaci mieli 
rozwiązać problem informatyczny: A. stwierdził, że nie wie jak to zrobić, bo nie uczył się o tym 
na studiach; B. powiedział, że nie wie jak to zrobić, ale wie gdzie poszukać informacji na ten 
temat. 

• Odpowiedzialność i umiejętność organizacji pracy – te są pochodną obciążenia pracą z jakim 
zetknął się kandydat w trakcie studiów lub w liceum: trudne kierunki (matematyczno-
przyrodnicze), studiowanie dwóch kierunków równolegle lub szkoła muzyczna  w liceum to 
pośrednie dowody na to, że kandydat przywykł do ciężkiej pracy a przede wszystkim potrafi 
zorganizować sobie czas.  

• Umiejętność dokonywania syntezy faktów, wyciągania wniosków na podstawie różnych źródeł 
informacji. Z tym – według badanych pracodawców – absolwenci coraz częściej mają 
problemy i nad tym przede wszystkim ubolewają; absolwenci również nie byli pewni czy studia 
rozwinęły ich umiejętności krytycznego myślenia; można domniemywać, że system „zakuj i 
zapomnij”, który obowiązuje (na poziomie „kultury organizacyjnej” wytworzonej przez 
studentów na niektórych, masowych kierunkach uniwersyteckich temu nie sprzyja.  

Firmy niejednokrotnie specjalnie zabiegają o kandydatów do pracy z tej kategorii organizując rozmaite 
płatne staże i praktyki dla studentów. Bywa również tak, że pracodawcy, którym zależy na pozyskaniu 
najzdolniejszych studentów porozumiewają się z uczelniami w sprawie prowadzenia tam zajęć 
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dydaktycznych. Mają wówczas kontakt z wieloma studentami i mogą zaproponować pracę tym 
najzdolniejszym. 

Ta kategoria absolwentów nie szuka pracy długo. Czasem w ogóle jej nie szukają – bo praca „sama 
ich znajduje” za pośrednictwem wspomnianych staży albo poprzez kadrę dydaktyczną uczelni. Do 
kategorii „młodych specjalistów” nie zaliczają się wyłącznie absolwenci nauk ścisłych – są nimi 
również humaniści i absolwenci nauk społecznych o szerokich horyzontach i gruntownym 
wykształceniu w swojej dziedzinie.  

W tej kategorii absolwentów ważne jest wykształcenie kierunkowe, stopień (licencjat czy studia 
magisterskie), osiągnięcia o charakterze naukowym (wyrażające się np. poprzez publikacje w 
czasopismach naukowych, wystąpienia na konferencjach międzynarodowych itp.) oraz ukończone 
przedmioty i stopnie zdobyte na egzaminach z kluczowych przedmiotów. Mniejsze znaczenie 
natomiast ma rodzaj doświadczenia zawodowego – choć dobrze jest, jeśli kandydat do pracy 
gdziekolwiek pracował (nawet jako kelner, czy sprzedawca w sklepie), bo praca wyrabia pewien 
rodzaj odpowiedzialności, którego trudno nauczyć się w czasie studiów.  

Pracodawcy zatrudniający absolwentów kierunków społecznych lub humanistycznych często zwracali 
uwagę na znaczenie tzw. „umiejętności miękkich” czyli wszystkiego tego, co wykorzystuje się w pracy 
z ludźmi. Są to przede wszystkim: 

• komunikatywność – umiejętność precyzyjnego wypowiadania się w sposób, który jest 
dostosowany do specyfiki danego audytorium; tu chodzi zarówno o umiejętność 
uczestniczenia w dyskusji, jak i zdolności prezentacyjne, których większość absolwentów uczy 
się dopiero w pracy. 

• umiejętność współpracy, otwartość na krytykę - większość projektów z jakimi spotykają się 
absolwenci wymaga kooperacji; co ciekawe absolwenci sami zauważają, że w trakcie studiów 
rzadko mieli okazje się tego nauczyć – przeważają prace indywidualne i egzaminy, w których 
stawia się na samodzielną, a nie zespołową pracę. Pracodawcy wskazują także na 
ogólniejsze problemy z działaniem we współpracy wśród polskich pracowników – być może 
źródeł tego problemu należy szukać w okresie kształcenia poprzedzającym rozpoczęcie 
studiów,  

• ogólna ogłada i kultura osobista.  

Jak już było wspomniane, wymienione umiejętności stanowią w znacznej mierze element kapitału 
kulturowego wyniesionego z domu. Wydaje się jednak, że wykształcenie uniwersyteckie powinno w 
większym stopniu niż to się dzieje obecnie wyrównywać braki tego kapitału. Istnieje wiele możliwości 
treningu ‘miękkich umiejętności’ w ramach tradycyjnego kształcenia uniwersyteckiego.  

Absolwenci kierunków humanistycznych i społecznych często nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, 
że idąc do pracy korzystają z tego, czego nauczyli się w trakcie studiów.  

Moderator:  Czy miała Pani poczucie, że wykorzystuje jakieś umiejętności nabyte na 
studiach? 
Respondentka: Zupełnie nie. Nie wykorzystywałam. Poza oczywiście takimi aspektami, 
które są niemierzalne – w ogóle takiego rozwoju, który dają studia, czy też umiejętności jak 
znajdziemy się w różnych sytuacjach. W ośrodku badawczym to ja byłam za młoda i za 
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mało wiedziałam. Ja głównie znałam historię socjologii i myśli socjologicznej, które w 
praktyce były do niczego niepotrzebne (W_15A_JS) 

 

Oprócz kategorii „młodych specjalistów”, jest jeszcze druga kategoria poszukujących pracy 
absolwentów. Są to osoby, które nie czują się specjalistami w żadnej dziedzinie – nawet w tej, którą 
studiowały – i nie mają „pomysłu na siebie”. Tak też są traktowane przez pracodawców. Są to bardzo 
często absolwenci kierunków społecznych lub humanistycznych, którzy jednocześnie nie mogą 
pochwalić się szczególnymi osiągnięciami w tym, co studiowali (np. publikacjami lub udziałem w 
jakichś poważnych przedsięwzięciach, czy projektach naukowych związanych z ukończonym 
kierunkiem studiów). Do tej kategorii absolwentów należą ci, którzy w czasie studiów zupełnie nie 
myśleli o tym, co będą robić po ich ukończeniu i nie zadbali o dostatecznie szerokie wykształcenie 
albo o doświadczenie zawodowe związane ze studiowaną dziedziną. Dobrą ilustracją tego typu 
problemów jest przypadek absolwenta filologii ukraińskiej, któremu w czasie studiów nie przyszło do 
głowy, że jeśli będzie chciał podjąć jakąkolwiek pracę związaną z Ukrainą, to oprócz języka 
ukraińskiego musi znać na dobrym poziomie również rosyjski oraz zainteresować się czymś jeszcze 
(np. prawem europejskim), bo nawet praca tłumacza wymaga niekiedy specjalistycznej wiedzy w 
jakiejś dziedzinie. 

Absolwentów należących do tej drugiej kategorii jest – zdaniem niektórych pracodawców – bardzo 
dużo. Dlatego zdarza się, że szukają pracy relatywnie długo i często znajdują zatrudnienie poniżej 
swoich formalnych kwalifikacji18.  

Z UW częściej aplikują na stanowiska administracyjne. I tu można na przykład spotkać 
ludzi po socjologii - starają się dostać na jakieś stanowiska asystentki w dziale HR, 
stażystki w dziale HR, to znaczy tam, gdzie nie wymaga się nawet dyplomu magistra. 
Zgłaszają się na te stanowiska nawet ludzie, którzy mają już podobne doświadczenie 
zawodowe - czyli już od jakiegoś czasu systematycznie pracują poniżej kwalifikacji 
(PIL_05P_JKS) 

 

(…)myślę, że jest takie za bardzo zdecydowane myślenie o tym, że studia powinny dać 
konkretny zawód. Zawodówki dają konkretny zawód a studia wiedzę. To jest moja ostatnia 
teoria. (FGI_04A_SU) 

 

Studia na kierunkach społecznych i humanistycznych są znacznie mniej wymagające i łatwiejsze niż 
na kierunkach ścisłych i przyrodniczych – wiele przedmiotów można „zaliczyć” nie mając głębokiej i 
ugruntowanej wiedzy w tej dziedzinie. Dodatkowo nauczane przedmioty są w znacznym stopniu 
niezależne od siebie nawzajem. W rezultacie studenci przeciętni, którzy nie interesują się specjalnie 
niczym, co jest nauczane na danym kierunku studiów, potrafią „przejść” przez studia i otrzymać 
dyplom bez dużego zaangażowania w proces zdobywania wiedzy i – co za tym idzie – bez głębokiej 
wiedzy. Ich losy zawodowe w znacznym stopniu zależą od tego, jakiego rodzaju zatrudnienie podejmą 
w czasie studiów i jakie zdobędą doświadczenie. Odpowiednia praca może uzupełnić brak pogłębionej 

                                                        

18 Tendencje te potwierdzają także wyniki badan ilościowych, np. Bilans Kapitału Ludzkiego (http://bkl.parp.gov.pl) 
– projekt PARP i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Częstość podejmowania pracy poniżej formalnych kwalifikacji 
wzrasta, gdy sytuacja na rynku pracy staje się trudniejsza (z czym mamy ostatnio do czynienia). Zjawisko to jest 
także wynikiem „umasowienia” wyższego wykształcenia, które w istotny sposób wpłynęło na jakość tego 
wykształcenia. Wspominało o tym w wywiadach wielu pracodawców. 
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wiedzy w studiowanej dziedzinie, poprzez dostęp do określonego środowiska społecznego i 
oferowanie doświadczenia zawodowego, dzięki któremu taka osoba będzie funkcjonować na 
opisanym wyżej rynku pracy dla „młodych specjalistów”.  

Może być jednak tak, że zdobycie pracy zgodniej ze zdobytym, czy zdobywanym (jeśli w czasie 
studiów) wykształceniem jest trudne – a dzieje się tak szczególnie, jeśli ktoś nie jest pasjonatem 
studiowanej dziedziny. Podejmuje się wówczas „jakąkolwiek” pracę, zwykle w nadziei, że jest to 
sytuacja tymczasowa. Jednak tego rodzaju praca nie daje dostępu do środowiska społecznego 
„młodych specjalistów”, ani też nie pomaga w rozwoju osobowości i wszystkich tych cech 
intelektualnych, które nie zostały rozwinięte w trakcie studiów. 

Absolwenci, którzy po studiach podjęli pracę zawodową znacznie poniżej swoich kwalifikacji 
formalnych i bez związku z kierunkiem kształcenia wskazywali, że bardzo trudno później wrócić do 
swojego pierwotnego, zakładanego statusu zawodowego. Innymi słowy, opisana wyżej „druga 
kategoria” absolwentów wyższych uczelni charakteryzuje się niską elastycznością statusu 
społeczno-zawodowego. Wydaje się, że elastyczność statusu pierwszej kategorii jest wyższa – 
przynajmniej w pewnym zakresie. Jednak w przypadku pierwszej kategorii najczęściej nie zachodzi 
potrzeba podejmowania pracy poniżej kwalifikacji, bo ta zgodna z nimi na ogół szybko się znajduje. 

Ja zaczęłam szukać pracy jak skończyłam studia i to było bardzo głupie. Bo szukałam 
pracy pół roku i popadałam w takie głupie myślenie, że się Boże, po co ja te studia 
kończyłam a tak naprawdę moje koleżanki pracowały już od roku i nie miały problemu z 
tym, że szukają pracy. Miały już jakieś doświadczenie i nie byli tam na garnuszku rodziców, 
czy nie szły nie pracowały jako asystentki na stażu tylko w trakcie ostatniego roku studiów. 
W ostatnim roku studiów są dwa przedmioty naprawdę nie trzeba się dużo wysilać, żeby 
pogodzić z pracą stażysty. (FGI_04A_SU) 

 
Jak widać, opisana typologia kandydatów do pracy, którzy ukończyli wyższe uczelnie, ujawnia w 
pewnym sensie dwa równoległe rynki pracy. Na pierwszym z nich – tym dotyczącym młodych 
specjalistów – jest znacznie mniejsza konkurencja wśród potencjalnych pracowników. Często bywa 
nawet tak, że to pracodawcy zabiegają o najlepszych kandydatów na pracowników organizując dla 
nich spotkania na uczelniach, zapraszając na płatne staże itp. 

Drugi rynek pracy dla absolwentów charakteryzuje się bardzo dużą konkurencją wśród potencjalnych 
pracowników i dużą determinacją tych pracowników, którzy gotowi są zaakceptować nawet niezbyt 
korzystne warunki pracy. W rezultacie miejsca pracy, o które się ubiegają, oferują niskie płace i niski 
status społeczny.  

 

5.4. Rola uczelni w promocji zawodowej absolwentów 

Jak już wspomniano wyżej, różne kierunki studiów wymagają od studentów różnego zaangażowania 
w proces studiowania. Wiedzą o tym także pracodawcy, którzy często także są absolwentami 
Uniwersytetu Warszawskiego, dlatego różnią się ich oczekiwania formułowane pod adresem 
absolwentów różnych kierunków studiów uniwersyteckich. Była już mowa o tym, że pracodawcy 
zabiegają o absolwentów tych wydziałów czy kierunków, o których panuje opinia, że kształcą 
najzdolniejszych i których absolwenci mają zwykle wiele z pożądanych cech kandydatów do pracy. 
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Współpraca pracodawców z Uczelnią odbywa się na kilku poziomach. W trakcie wywiadów 
formułowano jednak postulaty, aby tę współpracę poszerzać. Takie oczekiwania mieli przede 
wszystkim studenci i absolwenci. Chcieliby, aby Uniwersytet pomagał im na pierwszych etapach 
kontaktu z rynkiem pracy.  

Jedną z naturalnych dróg współpracy pracodawców z Uczelnią jest Biuro Zawodowej Promocji 
Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, zwane również Biurem Karier. Do zadań 
Biura należy m.in. nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, szczególności w zakresie19: 

• możliwości organizowania praktyk studenckich i podpisywaniu porozumień umożliwiających 
ich organizację 

• pozyskiwania ofert praktyk, staży, pracy 
• organizacji prezentacji firm na uczelni 

 

Pracodawcy formułowali w wywiadach zastrzeżenia do działalności tego Biura zarzucając mu 
pasywność i niechęć do angażowania się np. w rozpowszechnianie na Uniwersytecie informacji o 
wolnych miejscach pracy w jakiejś firmie, czy o możliwości odbycia tam stażu. Innymi słowy – 
przekazana przez firmę informacja była dostępna tylko dla tych studentów, czy absolwentów, którzy 
sami skontaktowali się z Biurem, a tych nie jest wielu. 

Pojawiały się także pochlebne oceny działalności Biura Promocji Zawodowej. Kilkoro z badanych 
studentów i absolwentów tak właśnie znalazło miejsce dla odbycia praktyk, które potem zaowocowały 
zatrudnieniem. Wydaje się jednak, że wiedza o działalności i zadaniach Biura Promocji Zawodowej 
UW nie jest na Uczelni powszechna. 

Uniwersytet Warszawski jest bardzo dużą instytucją, dlatego z punktu widzenia pracodawcy chcącego 
zatrudnić absolwenta, kontakt z Biurem Karier wydaje się naturalną drogą. Tymczasem bardziej 
doświadczeni pracodawcy samodzielnie nawiązują kontakty z wydziałami wiedząc, że nie można 
liczyć na aktywność Biura. Współpraca pracodawców z wydziałami przebiega dwutorowo: z jednej 
strony jest to organizowanie spotkań informacyjnych dla studentów (takie spotkania od wielu lat 
organizuje np. firma konsultingowa McKinsey na Wydziale Fizyki), a z drugiej – prowadzenie 
specjalistycznych zajęć, które mają charakter zajęć fakultatywnych.  

  

Wspieranie studentów i absolwentów UW w kontaktach z rynkiem pracy nie polega jednak wyłącznie 
na dystrybucji ofert pracy i praktyk. W zadaniach Biura Karier zapisano „prowadzenia akcji 
informacyjnych dotyczących (…) sytuacji na rynku pracy”. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że 
ten aspekt działalności Biura jest najsłabiej obecny. Absolwenci kierunków „naukowych” (określenie 
badanego) – szczególnie tych humanistycznych (np. filologia polska, historia) skarżyli się, że w czasie 
studiów nie bardzo mieli wyobrażenie, jakiego rodzaju pracę w ogóle mogliby podjąć po ukończeniu 
swoich studiów. Dopiero samodzielne poszukiwania, rozmowy z kolegami i z wykładowcami wskazały 
kilka możliwych dziedzin, w których można próbować zdobyć zatrudnienie. 

                                                        

19 http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/biuro-karier-uw (dostęp 1.12.2012) 
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W tych jednostkach, z którymi aktywnie współpracują pracodawcy prowadząc zajęcia lub spotkania 
informacyjne, studenci są zorientowani w dostępnych im po studiach opcjach zatrudnienia. Inni jednak 
są zdani na własne możliwości. Wydaje się, że w tej dziedzinie Biuro Promocji Zawodowej mogłoby 
być bardzo pomocne.  

Dziś nie wszyscy studenci UW wiedzą o istnieniu takiej komórki organizacyjnej. Ci którzy wiedzą, 
często mają na jej temat negatywną opinię mimo, że nie mieli żadnych kontaktów z Biurem. W 
niektórych środowiskach studenckich panuje nawet przekonanie, że jeśli ktoś poszukuje praktyk lub 
zatrudnienia za pośrednictwem tego Biura, to znaczy, że sam sobie nie radzi, że nie ma na siebie 
pomysłu itp. Warto popracować nad zmianą tego niekorzystnego elementu wizerunku Biura w oczach 
studentów. 

Rola Uczelni w promocji zawodowej absolwentów nie ogranicza się jedynie do działalności Biura 
Karier lub udostępniania sal na prowadzenie przez pracodawców spotkań dla studentów. Wywiady z 
absolwentami i pracodawcami pokazały, że samo studiowanie na tej uczelni bywa dość skutecznym 
„kanałem rekrutacyjnym”. Poszukiwanie pracy (a także atrakcyjnych praktyk i staży) odbywa się 
bowiem bardzo często za pośrednictwem prywatnych sieci kontaktów, a te studenci mają bardzo 
rozległe. Osoby, które znalazły już pracę „wciągają” kolegów, niektórzy wspólnie z kolegami ze 
studiów otwierają własną działalność gospodarczą. W zdobyciu pracy pomagają wyróżniającym się 
studentom także wykładowcy – sami niekiedy zaangażowani w różne przedsięwzięcia poza Uczelnią.  

Wydaje się, że dość skutecznym sposobem zapoznawania studentów z rynkiem pracy, a szczególnie 
z potencjalnymi miejscami pracy, które mogliby zająć po ukończeniu studiów, mogłyby być praktyki 
odbywane w czasie studiów. Odbyte praktyki są też okazją dla studentów do „orientacji negatywnej”, 
czyli przekonania się, czego nie chcieliby robić, do jakiej pracy się nie nadają lub jaka nie przynosi 
satysfakcji.  

W wielu jednostkach praktyki traktowane są poważnie, a pełnomocnicy ds. praktyk chętnie pomagają 
studentom w znalezieniu odpowiedniego miejsca. Bywa jednak i tak, że żadnej pomocy nie ma, a 
studenci są wręcz zachęcani do tego, by formalnie „odfajkować” obowiązek praktyk przez wykonanie 
jakichś czynności administracyjnych na rzecz jednostki. W takich sytuacjach praktyka spełni swoją 
funkcję tylko wówczas, gdy student samodzielnie zadba o to, by była ona na odpowiednim poziomie. 
Wymaga to świadomości i zaangażowania ze strony studentów. 

 

5.5. Podsumowanie 

Badania jakościowe prowadzone w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów z 
wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” pokazało znaczne 
zróżnicowanie zarówno studentów, jak absolwentów w ocenie zarówno jakości uzyskanego 
wykształcenia, jak jego przydatności na rynku pracy.  

Wyniki przeprowadzonych wywiadów i dyskusji grupowych podsumujemy odnosząc się krótko do 
postawionych w tej części projektu pytań badawczych. 

i. Jak studenci oceniają obecne studia (ich program i organizację oraz kadrę nauczającą) 
w kontekście przygotowania do funkcjonowania na rynku pracy i przygotowania do 
dalszej kariery zawodowej; 
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Badanie pokazało, że główną osią różnicującą ocenę studiów pod kątem szans na rynku pracy jest 
studiowana dyscyplina. Studenci kierunków matematycznych i przyrodniczych nie mają w czasie 
studiów praktycznie kontaktów z rynkiem pracy, gdyż ich studia wymagają znacznego zaangażowania 
czasowego i wysiłku intelektualnego. Z drugiej strony jednak studenci ci nie martwią się o przyszłe 
zatrudnienie mając przekonanie, że praca „się znajdzie” – częściowo pokładają przy tym zaufanie w 
prestiżu Uczelni, częściowo zaś – mają możliwości zapoznania się z ofertami pracodawców, którzy 
przychodzą z nimi bezpośrednio na wydziały. 

Studenci kierunków społecznych i humanistycznych widzą zaletę swoich studiów w poszerzaniu 
horyzontów myślowych, dostarczaniu szerokiego wykształcenia ogólnego, które owocuje 
zróżnicowanymi możliwościami zdobycia pracy. Studia humanistyczne są mniej obciążające czasowo 
niż studia na kierunkach ścisłych, więc studenci cenią sobie możliwości zdobywania doświadczenia 
zawodowego równolegle ze studiowaniem. Studia i praca w ich opinii uzupełniają się wzajemnie, 
dając w ten sposób całkiem dobrą sytuację startową po uzyskaniu dyplomu. 

Kadra nauczająca jest na ogół oceniana pozytywnie – studenci doceniają fakt, że mogą uczyć się od 
najlepszych w kraju specjalistów w dziedzinach, które studiują. Pojawiały się jednak w wywiadach 
nutki wskazujące na to, że jednym z elementów wizerunku Uniwersytetu jest jego konserwatyzm i 
przestarzałe podejście do nauczania, które jest przeładowane teorią. Niektórzy studenci widzieli w tym 
zaletę, częściej jednak oceniano to jako minus studiowania na UW. 

Zaangażowanie pracowników naukowych w pracę na UW było jednak także rozmaicie oceniane. 
Studenci dostrzegają to, że dość często pracownicy UW pracują gdzieś jeszcze, prowadzą własną 
działalność gospodarczą i nie zawsze chcą i mogą poświęcić się w pełni pracy na Uczelni i 
współpracy ze studentami. Zewnętrzne zaangażowanie pracowników UW nie jest jednoznacznie 
negatywne – z jednej strony jest to sprawdzian wiedzy eksperckiej naukowców, która jest ceniona i 
szanowana. Z drugiej jednak – oznacza ono ograniczony czas i energię poświęcaną pracy ze 
studentami. 

 

ii. Jakie działania podejmują studenci i absolwenci w celu przygotowania się do 
funkcjonowania na rynku pracy; 

Strategie przygotowywania się do wejścia na rynek pracy i podejmowane konkretne działania również 
są uzależnione od studiowanej dyscypliny, gdyż z nią wiąże się przede wszystkim ilość wolnego czasu 
dostępnego dla studentów na kontakty z rynkiem pracy.  

Wydaje się, że podjęcie aktywności zawodowej lub społecznej w trakcie studiów na kierunkach 
humanistycznych i społecznych jest wręcz niezbędne z punktu widzenia możliwości zdobycia 
satysfakcjonującego zatrudnienia. Studenci są o tym przekonani i wielu z nich poszukuje zgodnego z 
kierunkiem kształcenia zatrudnienia. Na drugim stopniu trudno jest dziś spotkać studenta, który nie 
pracuje – przynajmniej w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na umowy zlecenia. 

W przypadku kierunków ścisłych i przyrodniczych – dominuje przekonanie, że wystarczająca jest 
dobra pozycja na studiach, wysoka średnia z tych przedmiotów, które są związane z poszukiwanym 
zatrudnieniem. Studenci wiedzą o tym, że niektóre wydziały uniwersyteckie – np. Wydział Fizyki i 
MIMUW (szczególnie Instytut Informatyki) mają tak wysoki prestiż w środowiskach biznesowych, że 
samo ich ukończenie daje dobry start na rynku pracy. 



35 
 

 

 

Obowiązkowe praktyki studenckie nie są poważnie traktowane jako moment zapoznania się z rynkiem 
pracy. Bardzo rzadko pojawiały się w wywiadach spontanicznie – trzeba było specjalnie dopytywać 
respondentów o ich ocenę. Może to świadczyć o niedostatecznym dopasowaniu oferty praktyk do 
potrzeb studentów i do tego, jak wyobrażają sobie swoje wejście na rynek pracy.  

Absolwenci dostrzegają, że podjęcie jakiejkolwiek pracy podczas studiów – nawet tej w rakach praktyk 
obowiązkowych – jest bardzo ważne z punktu widzenia przyszłego zatrudnienia, ponieważ młody 
człowiek dowiaduje się w ten sposób, jakie są oczekiwania pracodawców, co jest naprawdę ważne i 
na co należy zwracać uwagę zarówno podczas rozmów kwalifikacyjnych, jak i później wykonując już 
pracę na konkretnym stanowisku. Nie ma innego sposobu zdobycia tej wiedzy, jak właśnie w praktyce, 
czyli podejmując pracę. 

 

iii. Jak absolwenci oceniają odbyte studia (ich program i organizację oraz kadrę 
nauczającą) po rozpoczęciu kariery zawodowej w kontekście przygotowania do 
funkcjonowania na rynku pracy i dalszej kariery; 

Ocena odbytych studiów zawsze ma bardzo wiele elementów pozytywnych – w końcu czas między 18 
a 25 rokiem życia to jeden z najprzyjemniejszych okresów. Sami absolwenci są świadomi tego 
„biologiczno-społecznego” elementu swojego statusu. Z tego względu nawet ci absolwenci, którzy po 
ukończeniu studiów zupełnie stracili kontakt ze studiowaną dziedziną i rozpoczęli pracę w innej 
branży, mają tendencję do pozytywnego oceniania samych studiów.  

Z drugiej strony fakt, że w wielu dziedzinach już w trakcie studiów można podjąć pełnoetatową pracę 
związaną ze studiowanym kierunkiem – tak się zdarza dość często w przypadku filologów i w 
przypadku absolwentów nauk społecznych – wskazuje, że być może pięcioletnie studia w tej 
dziedzinie są niepotrzebne, że jest to zwykła strata czasu i pieniędzy podatników. Dobrą ilustracją tej 
sytuacji jest następująca wypowiedź jednej z absolwentek kierunków społecznych: 

Teraz bym się zastanowiła czy bym w ogóle na studia poszła… bo studia to nie zawód a ja 
szukałam zawodu. 
- Moderator: Czyli poszłabyś do pracy od razu i zbierała doświadczenie w pracy?   
- z dzisiejszej perspektywy tak, ale wiem, że wtedy nie byłam osobą, która była 
przygotowana psychicznie do pracy tak. Najchętniej to by się przedłużyło tą młodość a 
przedłużenie jej o 5 lat i prawo nie decydowania o sobie. Rodzice mnie utrzymują było 
bardzo fajnie to mi odpowiadało (FGI_04A_SU) 
 

Badani absolwenci i studenci – szczególnie ci z kierunków humanistycznych i społecznych 
porównywali czasem odbyte studia z podobnymi na Zachodzie i dostrzegali, że tam nie było tyle 
wolnego czasu. Wydaje się więc, że czas studiów można byłoby wykorzystać bardziej efektywnie – 
np. na praktyczne przygotowanie zawodowe.  

Niewątpliwą zaletą odbytych studiów na Uniwersytecie jest także to, że pozwalają one na kontakty z 
różnymi, bardzo różnorodnymi ludźmi. Nabyte przy okazji studiowania umiejętności współpracy z 
takim różnorodnym środowiskiem procentują potem w działalności zawodowej. 

to przede wszystkim uczy właśnie nie wiem takiego, takiej i obserwacji i obcowania z 
ludźmi, którzy myślą zupełnie inaczej. I tych ludzi podczas studiów i ten krąg się poszerza i 
to oddziałuje właśnie na człowieka. Staje się jakoś po prostu pełniejszy, pełniejszym 
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obywatelem się staje. Otwartym na innych, otwarty na dialog właśnie takie rzeczy, to jest 
takiej starej daty profesor, albo nie wiem są ludzie spotkani podczas badań, albo ludzie w 
spotkaniu gdzieś tam na wykładach (FGI_04A_SU) 

 

iv. Jakie cele na rynku pracy wyznaczają sobie absolwenci i jak oceniają szanse ich 
osiągnięcia? 

Najważniejszym celem, który stawiają sobie absolwenci w kontekście wyjścia na rynek pracy jest na 
ogół zdobycie zatrudnienia zgodnego z wykształceniem. Nie zawsze jednak jest jasne, co to 
sformułowanie oznacza – osoby, które kończą kulturoznawstwo nie zostają przecież 
„kulturoznawcami” – może za wyjątkiem tych, którzy zostają pracować na uczelni. Podobnie rzecz 
wygląda z absolwentami kierunków ścisłych: po ukończeniu matematyki i fizyki często pracują np. jako 
programiści nie mając wątpliwości, że jest to praca zgodna z uzyskanym wykształceniem. 

Zarówno studenci, jak absolwenci na ogół optymistycznie podchodzą do swoich szans na rynku pracy. 
Zapewne daje tu o sobie znać opisywana w raporcie specyficzna sytuacja rynku warszawskiego. 
Wielu absolwentów wręcz mówiło, że nie znają osób, które bardzo długo poszukiwałyby pracy po 
ukończeniu studiów – ewentualne znane im przypadki długo nie podejmujących pracy po ukończeniu 
studiów, to kobiety, które urodziły dzieci. 

Deklarowanym celem, czy też może raczej marzeniem, części studentów i absolwentów UW jest 
kariera naukowa20. Szanse jej podjęcia są jednak oceniane raczej sceptycznie. Z jednej strony bowiem 
jest dość szeroka dostępność studiów doktoranckich, ale zdobycie po nich zatrudnienia na Uczelni 
oceniane jest raczej jako problematyczne. Wydaje się przy tym, że studia doktoranckie zaczęły pełnić 
rolę taką, jak kiedyś studia wyższe – czegoś nieco bardziej elitarnego. Status doktoranta jest bardzo 
wygodny z punktu widzenia młodego człowieka – m.in. daje wspomnianą w raporcie elastyczność: 
pozwala na podjęcie bez narażania się na utratę pozycji czy statusu społecznego, tymczasowej pracy 
poniżej kwalifikacji, bo ciągle jest się studentem. Z drugiej strony studia doktoranckie są 
przedłużeniem tymczasowego funkcjonowania – prace na umowy o dzieło, które do niczego się nie 
wliczają, nie nabywa się uprawnień emerytalnych itp. O tych problemach wspominała jednak tylko 
jedna respondentka w wywiadzie. Dla większości status doktoranta jest bardzo atrakcyjny i 
postrzegany jako poprawiający szanse na rynku – nawet jeśli nie będzie się kontynuować kariery 
naukowej. 

 

v. Jakie czynniki decydują o satysfakcji absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy? 

Czynników decydujących o satysfakcji na rynku pracy jest bardzo wiele i są one w znacznej mierze 
zależne od indywidualnych cech i indywidualnych celów stawianych sobie przez poszczególne osoby. 
Warto jednak zauważyć, że w wywiadach z absolwentami i studentami praktycznie nie pojawiał się 
spontanicznie wysoki status materialny. Być może jest to związane z pewnym tabu kulturowym – w 

                                                        

20 Jak bardzo rozpowszechnione jest wśród absolwentów stawianie sobie takiego celu – można byłoby zbadać 
jedynie technikami ilościowymi. W prowadzonych w ramach tego projektu wywiadach deklaracje takie składano 
dosyć często, w szczególności w grupie tych absolwentów, którzy byli na studiach doktoranckich. Wśród 
respondentów byli także studenci bardzo zaangażowani w zdobywanie wiedzy i wyraźnie zainteresowani 
studiowanym kierunkiem. Oni także interesowali się możliwością rozpoczęcia kariery naukowej, niektórzy  
rozważali wyjazd za granicę w tym celu. Na podstawie badań jakościowych nie jesteśmy jednak w stanie 
powiedzieć, na ile znacząca jest to grupa.  
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środowisku inteligenckim (a do takiego należą lub przynajmniej aspirują studenci i absolwenci UW) nie 
wypada dążyć „do posiadania kasy”, w niektórych środowiskach o pieniądzach po prostu się nie 
rozmawia.  

Jednak brak tematu finansowego w wywiadach (zagadnienia te pojawiały się, ale tylko wówczas, gdy 
były poruszane przez moderatora) wskazuje również na wiarę absolwentów w to, że ich podstawowe 
potrzeby w tej dziedzinie zostaną zaspokojone – niektórzy mówili o tym wprost. Oznacza to także, że 
obecnie w ich domach rodzinnych nie ma poważnych problemów finansowych. Należy jednak zdawać 
sobie także sprawę z tego, że w badaniu uczestniczyli ludzie bardzo młodzi. Jeśli mieli już rodziny, to 
najczęściej były one dwuosobowe. W bardzo nielicznych pojawiło się właśnie pierwsze dziecko, było 
jednak jeszcze bardzo małe. Nieobecność problematyki zarabiania na własne utrzymanie była więc 
spowodowana specyficzną sytuacją badanych absolwentów. 

Satysfakcja absolwentów z pozycji osiągniętej na rynku pracy zależy w znacznym stopniu od 
formułowanych oczekiwań, a oczekuje się głównie tego, że praca będzie zgodna z wykształceniem i 
„ciekawa”. Szeroki wachlarz zawodów „zgodnych z wykształceniem” o charakterze humanistycznym 
lub społecznym powoduje, że absolwenci, wbrew rozpowszechnionym – zwłaszcza w mediach – 
opiniom, mają spore szanse znalezienia odpowiadającego im zatrudnienia. 

Nie znaczy to naturalnie, że nie ma żadnych kłopotów. Rozpowszechniona praktyka „sieciowego” 
poszukiwania pracy (czyli korzystania z polecenia znajomych, kolegów, rodziny i współpracowników) 
powoduje, że osobom spoza „sieci” jest trudniej znaleźć odpowiadające im zatrudnienie. 
Przeprowadzone badania wskazują, że Uniwersytet z sukcesem spełnia rolę środowiskotwórczą i 
również w takim sensie pomaga swoim studentom i absolwentom w osiągnięciu odpowiedniej pozycji 
na rynku pracy. 

 

vi. Pracodawcy: jakie cechy absolwentów wyższych uczelni są najbardziej cenione? Jakie 
czynniki decydują o zadowoleniu pracodawców z pracowników będących 
absolwentami wyższych uczelni? Jak pracodawcy oceniają działania uczelni w 
kontekście przygotowania absolwentów do podjęcia zatrudnienia? 

Badanie pracodawców przyniosło informację o różnych politykach kadrowych stosowanych przez 
firmy obecne na warszawskim rynku pracy. W raporcie zarysowane zostały główne kategorie 
pracodawców widziane z perspektywy tych właśnie polityk kadrowych, ujawniono również 
najważniejsze oczekiwania pracodawców i kryteria, którymi kierują się wybierając kandydatów do 
pracy spośród absolwentów wyższych uczelni. 

Badanie ujawniło także istnienie przynajmniej dwóch głównych segmentów rynku pracy, w których 
poszukują i znajdują zatrudnienie absolwenci UW. Nie wszyscy absolwenci podejmują wysiłek, by 
znaleźć się w pierwszym segmencie – rynku pracy dla młodych specjalistów, którzy już w czasie 
studiów mogą pochwalić się rozmaitymi osiągnięciami zarówno naukowymi jak zawodowymi. Wielu 
absolwentów poszukuje zatrudnienia w zawodach, w których wykształcenie uniwersyteckie nie jest 
niezbędne. Specyfika bardzo chłonnego warszawskiego rynku pracy powoduje, że również oni mają 
relatywnie duże możliwości znalezienia zatrudnienia, choć jego warunki są mniej satysfakcjonujące 
dla pracowników. 

Wśród kryteriów, którymi kierują się pracodawcy oceniając absolwentów jako kandydatów do pracy są 
przede wszystkim tzw. kryteria wejścia, czyli np. wyższe wykształcenie, w tym wykształcenie 
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kierunkowe. Ma ono największe znaczenie w przypadku zawodów technicznych, oraz w szeroko 
pojętym sektorze usług finansowo-ubezpieczeniowych, gdzie największe szanse mają absolwenci 
kierunków ekonomicznych. Warto zauważyć, że pracodawcy – zwłaszcza ci więksi nie skreślają osób 
po kierunkach społecznych lub humanistycznych, ponieważ i ich pojęciu posiadają oni potrzebny 
potencjał do szybkiego nauczenia się zawodu. Co ciekawe pracodawcy wprawdzie wskazują, że 
wiedza zdobyta na studiach jest potrzebna – np. studia ekonomiczne dają pewną bazę językową i 
narzędzia, która pozwalają łatwiej wniknąć w procedury i problemy banku, ale z pewnością do pracy w 
banku nie przygotowują. Pracodawcy są tego świadomi i nie oczekują, aby Uniwersytet kształcił osoby 
„gotowe do pracy” w danej instytucji.   

Większość badanych pracodawców uważała, że „przygotowanie do pracy” przez kształcenie 
uniwersyteckie nie jest możliwe: np. w przypadku informatyków postęp technologiczny jest zbyt 
szybki, aby wykładowcy mogli nadążyć za ostatnimi nowinkami – biznes w Polsce jest zazwyczaj „do 
przodu” w stosunku do tego, co jest nauczane na Uniwersytecie. Z kolei przygotowanie do pracy w 
dziale PR, księgowości lub jakimkolwiek innym w przypadku większej firmy musiałoby uwzględniać 
wiele specyficznych procedur i produktów, które są rzeczywistością konkretnej korporacji. Obecność w 
CV informacji o ukończonych studiach, ukończony kierunek (przy czym wyraźna jest preferencja dla 
uczelni publicznych: UW, PW, SGH), wysokie oceny, czy wyróżnienia, są raczej wskaźnikiem 
potencjału kandydata (poradził sobie na trudnych studiach – poradzi sobie też u nas) niż gwarancją 
wiedzy i praktycznych umiejętności.  

Niektórzy pracodawcy wskazują, iż bywa tak, że to nie kształcenie uniwersyteckie odpowiada za 
wysoki poziom absolwentów określonych uczelni, ale mechanizmy selekcji na te studia. Trafiają tam 
najlepsi kandydaci, bo te uczelnie mają od lat opinię najlepszych – zatem za dobrą renomą 
absolwentów tych uczelni stoi w dużej mierze mechanizm konkurencyjnego doboru studentów.  

„Twarde” umiejętności, są konieczne w przypadku podejmowania pracy na niektórych stanowiskach 
i zdaniem pracodawców mogą one być skutkiem kształcenia uniwersyteckiego, ale nie muszą. 
Przykłady to: znajomość języków obcych, umiejętność programowania w danym środowisku 
informatycznym, znajomość konkretnego oprogramowania analitycznego,  umiejętność zmontowania 
filmu lub stworzenia strony internetowej.  

Ta kategoria umiejętności jest najbliższa temu o czym mówi się wskazując, że studia nie przygotowują 
do pracy zawodowej. Jeśli chodzi o nauczanie języków obcych, to zarówno opinie pracodawców, jak 
samych absolwentów są dość krytyczne – pomijając kierunki specjalistyczne (filologiczne), UW nie 
jest liderem kształcenia językowego. Jest nim SGH, które daje absolwentom dobrą znajomość dwóch 
języków obcych – to duża wartość dodana tej szkoły i ważny element jej wizerunku. Powszechnie 
powtarzane twierdzenia, iż „warto uczyć się języków obcych” czy też, że „angielski to podstawa” są 
bardzo bliskie prawdy – pracodawcy z dużych korporacji podkreślają, że w takich firmach pracuje się 
w środowisku międzynarodowym, zatem oczekuje się takiej znajomości języka, dzięki której pracownik 
będzie mógł w pełni uczestniczyć w codziennym życiu firmy.  

W przypadku rozwoju konkretnych umiejętności zawodowych (np. pracy z SPSS – programem do 
statystycznej analizy danych sondażowych – lub pisania pism procesowych) pracodawcy okazali się 
mniej sceptyczni niż absolwenci, choć ci pierwsi również wskazywali na pewne niedociągnięcia.  

 

W wywiadach z pracodawcami pojawiło się wiele słów krytyki pod adresem Biura Zawodowej Promocji 
Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Krytykę formułowali przede wszystkim ci 
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pracodawcy, którzy próbowali za pośrednictwem tego biura dotrzeć do studentów UW ze swoimi 
ofertami praktyk i stażów zawodowych. W porównaniu z biurami karier innych uczelni biuro UW jawiło 
się jako najbardziej pasywne i mało zainteresowane współpracą z pracodawcami – szczególnie z tymi 
mniejszymi.  

Zamiast współpracy z Biurem Promocji Zawodowej UW, pracodawcy często bezpośrednio kontaktują 
się z jednostkami dydaktycznymi kształcącymi interesujących ich specjalistów. Szczególnie często 
taka współpraca ma miejsce z wydziałami kształcących w kierunkach ścisłych i przyrodniczych, jednak 
coraz częściej włączane są w ten rodzaj współpracy również inne jednostki uniwersyteckie. 

Bardzo efektywnym sposobem komunikowania się pracodawców ze studentami UW są 
specjalistyczne zajęcia dydaktyczne prowadzone przez przedstawicieli pracodawców. Takie kontakty 
są ważne zarówno z punktu widzenia odpowiedniego przygotowania zawodowego absolwentów, jak 
też z punktu widzenia pracodawców, którzy zyskują możliwości przedstawienia swojej oferty 
zatrudnienia bardzo szerokiemu gronu odbiorców. Przez takie zajęcia studenci zyskują też możliwość 
dokładnego zapoznania się z tym, jakiego rodzaju umiejętności, wiedzy i kwalifikacji oczekują 
pracodawcy od nich jako kandydatów do pracy. 

 

6. Literatura pomocna w procesie projektowania 
badań jakościowych i analizy ich wyników 

Biorąc pod uwagę fakt, że prezentowane w niniejszym raporcie badanie ma charakter pilotażowy i 
stawiało sobie za cel „przetarcie szlaków” dla innych uczelni, które chciałyby wdrażać programy 
systematycznego monitorowania losów swoich absolwentów, przedstawiamy rekomendowaną 
literaturę w języku polskim z dziedziny projektowania badań społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem badań jakościowych. 

Przedstawiona tu lista nie jest i nie może być wyczerpująca. Rozmaitych podręczników metodologii 
badań jest bardzo wiele. Polecamy te, które są w naszej opinii warte uwagi ze względu na klarowność 
wykładu i inne walory dydaktyczne (np. posługiwanie się odpowiednio dobranymi przykładami z 
praktyki badawczej) 

Podręczniki projektowania badań społecznych 

• Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010. 
Podręcznik akademicki, który jasnym i przystępnym językiem wykłada wszystkie zawiłości 
związane ze stosowaniem zarówno jakościowych, jak i ilościowych metod badawczych. W 
szczególności: „krok po kroku” pokazuje, jak przygotować i prowadzić badania społeczne, 
wprowadza w teorie i paradygmaty badań społecznych, pokazuje, jak czytać raporty z badań, 
a także jak napisać własny raport, wreszcie prezentuje polityczne i etyczne kwestie związane 
z badaniami społecznymi. 

• Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005. 
Podręcznik akademicki, który w bardzo przejrzysty sposób wprowadza teorię i paradygmaty 
badań społecznych, szczegółowo omawia strukturę procesu badawczego, typy obserwacji i 
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sposoby analizy danych, przedstawia problemy etyczne i społeczny kontekst badań. 
Podręcznik zawiera też dodatki przybliżające praktykę badań społecznych. 

 
Specjalistyczna literatura dotycząca prowadzenia i analizy badań jakościowych 

• David Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012. 
Podstawowy podręcznik do metodologii badań jakościowych. Prezentuje badania: 
obserwację, analizę rozmowy, dokumentów i materiałów wizualnych. Autor porównuje w nim 
wartość różnych rodzajów danych, przedstawia problemy z ocenianiem ich trafności i 
rzetelności. Porusza również kwestie etyczne związane z pracą badacza.  

• David Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
Druga część i uzupełnienie podręcznika Interpretacja danych jakościowych. Książka w 
klarowny sposób pokazuje jak, krok po kroku, przeprowadzić własne badania jakościowe oraz 
radzi, jak napisać raport badawczy.  

• Graham Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
Książka omawia podstawowe strategie analityczne: kodowanie i kategoryzowanie danych, 
analizę narracji i biografii oraz wykorzystanie programów komputerowych do wspomagania 
analizy jakościowej. 

• Rosaline Barbour, Badania fokusowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011. Książka 
omawia planowanie i efektywne przeprowadzenie badań fokusowych. Prezentuje możliwości i 
ograniczenia tej metody badawczej. Daje też wskazówki, jak zapanować nad dyskusją w 
grupie.  

• Dominka Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań 
marketingowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000. Jeden z pierwszych w języku 
polskim podręczników prowadzenia badań jakościowych metodą zogniskowanych wywiadów 
grupowych. Dziś dostępny jedynie w bibliotekach, a do nabycia – na rynku wtórnym. 
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7. Dodatek – narzędzia badawcze 

7.1. Scenariusz wywiadu grupowego z absolwentami  

	  
	   WPROWADZENIE	  –	  ROZGRZEWKA	  

• Spotkanie	  jest	  nagrywane,	  jednak	  nagranie	  jest	  poufne	  	  i	  zostanie	  wykorzystane	  	  wyłącznie	  do	  przygotowanie	  transkrypcji	  
podlegających	  analizie.	  

• Opinie	  uczestników	  grupy	  będę	  prezentowane	  w	  zbiorczym	  raporcie	  jedynie	  w	  takiej	  formie	  –	  anonimowych	  cytatów	  i	  
streszczonych	  opinii,	  bez	  możliwości	  powiązania	  ich	  z	  konkretnymi	  osobami.	  

• Celem	  naszego	  spotkania	  jest	  wymiana	  poglądów	  –	  interesują	  nas	  wszystkie	  Państwa	  opinie,	  nie	  ma	  tu	  dobrych	  ani	  złych	  
odpowiedzi.	  Prosimy	  również	  o	  wzajemne	  nieprzerywanie	  swoich	  wypowiedzi	  –	  sytuacja	  w	  której	  kilka	  osób	  mówi,	  praktycznie	  
uniemożliwia	  późniejsze	  zapisanie	  transkrypcji	  spotkania.	  

• Liczymy	  przede	  wszystkim	  na	  interesująca	  wymianę	  zdań	  między	  uczestnikami	  grupy,	  rolą	  moderatora	  jest	  jedynie	  koordynacja	  
spotkania	  i	  wprowadzanie	  tematów	  wedle	  ustalonego	  wcześniej	  scenariusza.	  	  	  

	  
	   1.	  1	   Proszę,	  żeby	  wszyscy	  się	  przedstawili,	  podając	  swoje	  imię	  a	  następnie	  powiedzieli	  jakie	  skończyli	  studia,	  w	  którym	  roku	  oraz	  

krótko	  powiedzieli	  czy	  pracują	  zawodowo,	  a	  jeśli	  tak	  –	  to	  czym	  się	  zajmują.	  	  
	   	  I	  WYBÓR	  STUDIÓW	  –	  MOTYWACJE	  (zadanie)	  

	   1.	  2	   Wyobraźmy	  sobie	  czwórkę	  licealistów	  jednego	  z	  warszawskich	  liceów:	  
• Ania	  –	  typ	  „prymuski”,	  bardzo	  dobrze	  radzi	  sobie	  ze	  wszystkimi	  przedmiotami	  w	  liceum.	  Nie	  zbyt	  sprecyzowanych	  

zainteresowań,	  wie	  tylko,	  że	  chciałby	  w	  przyszłości	  dobrze	  zarabiać,	  najlepiej	  pracując	  w	  dużej	  międzynarodowej	  firmie.	  
• Dominik	  –	  fascynuje	  go	  historia,	  w	  tym	  jest	  naprawdę	  dobry,	  ale	  nie	  jest	  pewien	  czy	  studiowanie	  historii	  to	  dobry	  pomysł.	  Jego	  

ojciec,	  z	  zawodu	  adwokat,	  zdecydowanie	  mu	  to	  odradza,	  z	  kolei	  Dominik	  nie	  jest	  zbyt	  przekonany	  do	  studiowania	  prawa.	  
• Michał	  –	  to	  ścisły	  umysł,	  bardzo	  dobrze	  radzi	  sobie	  z	  matematyką	  i	  fizyką,	  choć	  ta	  druga	  jest	  jego	  prawdziwą	  pasją.	  Chciałby	  w	  

przyszłości	  mieć	  dobrą	  pracę	  –	  starsi	  znajomi	  jego	  brata	  twierdzą,	  że	  powinien	  zostać	  informatykiem	  –	  oni	  po	  swoich	  studiach	  
szybko	  znaleźli	  dobrą	  pracę.	  	  

• Kasia	  –	  w	  szkole	  radzi	  sobie	  nieźle,	  szczególnie,	  jeśli	  chodzi	  o	  języki.	  W	  życiu	  chciałaby	  robić	  coś	  ciekawego,	  ale	  nie	  ma	  jeszcze	  
pomysłu	  na	  konkretny	  zawód.	  	  Myślała	  już	  o	  kierunku	  studiów	  i	  najbardziej	  spodobały	  się	  jej	  studia	  filozoficzne.	  Wszyscy	  
jednak	  jej	  to	  odradzają	  –	  mówią,	  że	  po	  filozofii	  nie	  znajdzie	  pracy.	  	  

1.	  3	   Chciałbym	  aby	  spróbowali	  Państwo	  doradzić	  naszym	  licealistom....	  
a. Jakie	  kierunki	  studiów	  powinny	  wybrać	  te	  osoby?	  	  
b. Na	  co	  powinny	  zwrócić	  uwagę	  podejmując	  decyzję?	  Co	  jest	  najważniejsze	  przy	  wyborze	  kierunku	  studiów?	  

[perspektywy	  znalezienia	  pracy;	  rady	  osób	  starszych,	  rodziców]	  
1.	  4	   Na	  co	  Państwo	  zwracali	  uwagę	  	  wybierając	  swój	  kierunek	  studiów?	  Proszę	  przypomnieć	  sobie,	  dlaczego	  Państwo	  wybrali	  

swoje	  kierunki	  studiów?	  	  
a. Czy	  wybierali	  Państwo	  uczelnię,	  czy	  przedmiot/dziedzinę	  studiów?	  
b. Czy	  mieli	  Państwo	  wątpliwości,	  może	  ktoś	  chciał	  zmieniać	  kierunek	  studiów,	  uczelnię?	  Jak	  to	  było?	  A	  może	  ktoś	  nie	  

tylko	  chciał,	  ale	  nawet	  to	  zrobił?	  
c. Czy	  wiedzieli	  Państwo,	  co	  chcieliby	  dokładnie	  robić	  po	  studiach?	  Czy	  i	  jak	  to	  się	  zmieniało	  w	  czasie?	  Czy	  to	  się	  

pokrywało	  z	  tym,	  co	  oferowała	  specjalizacja?	  	  
d. Jak	  Państwo	  sądzą,	  czy	  warto	  wybierać	  studia	  wyłącznie	  pod	  kątem	  swoich	  zainteresowań,	  czy	  też	  powinno	  się	  

myśleć	  też	  o	  przyszłej	  pracy?	  Poszukajmy	  argumentów	  na	  korzyść	  obu	  podejść	  [Uwaga:	  można	  zapisywać	  te	  
argumenty	  na	  tablicy	  i	  każdy	  poddawać	  dyskusji]	  

e. Czy	  wybraliby	  Państwo	  jeszcze	  raz	  te	  same	  kierunki	  studiów?	  Dlaczego?	  
	  

	   II	  PRACA	  W	  CZASIE	  STUDIÓW	  i	  PO	  (tablica,	  argumenty	  za	  i	  przeciw,	  doświadczenia	  własne)	  

	   1.	  1	   Czy	  warto	  pracować	  w	  czasie	  studiów?	  Jakie	  są	  plusy	  i	  minusy	  podejmowania	  pracy	  w	  trakcie	  studiów?	  [Uwaga:	  można	  
zapisywać	  te	  argumenty	  na	  tablicy	  i	  każdy	  poddawać	  dyskusji]	  

1.	  2	   Jak	  wyglądały	  Państwa	  pierwsze	  doświadczenia	  zawodowe?	  
i. Staże,	  	  praktyki	  (praktyki:	  obowiązkowe?	  Jak	  przebiegały?	  Czy	  są	  potrzebne	  i	  jak	  powinny	  przebiegać?)	  
ii. Pierwsza	  praca	  (jak	  ją	  zdobyli,	  czy	  związana	  z	  kierunkiem	  studiów,	  pierwsze	  doświadczenia	  –	  czy	  trudno	  

było	  się	  zaadaptować,	  czy	  trzeba	  było	  się	  czegoś	  nowego	  nauczyć	  –	  czego?)	  

	   III	  KORZYŚCI	  ZE	  STUDIOWANIA	  

	   1.	  3	   Co	  dają	  studia	  wyższe?	  Co	  z	  nich	  można	  wynieść?	  Wiedza,	  umiejętności	  (jakie?)	  a	  co	  jeszcze?	  (wartości,	  kontakty,	  prestiż)	  
1.	  4	   Czy	  studia	  powinny	  przygotowywać	  do	  wejścia	  na	  rynek	  pracy?	  W	  JAKI	  SPOSÓB?	  [dopytać:	  Akademickie	  Biura	  Karier,	  Warsztaty	  

i	  spotkania	  z	  pracodawcami,	  praktyki	  i	  staże]	  
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	   IV	  IDEALNE	  STUDIA	  	  JAK	  POWINNY	  WYGLĄDAĆ?	  (kartki	  do	  wypełnienia,	  burza	  mózgów)	  

	   Chciałbym,	  abyśmy	  przez	  moment	  zastanowili	  się	  na	  tym,	  jak	  powinien	  wyglądać	  IDEALNY	  UNIWERSYTET?	  Proszę	  zastanowić	  się	  nad	  
tym,	  jak	  wyglądałoby	  nauczanie	  na	  Państwa	  macierzystym	  kierunku	  na	  takiej,	  idealnej	  uczelni:	  

I. Program:	  jakie	  przedmioty	  powinny	  się	  tam	  znaleźć,	  z	  jakich	  należałoby	  zrezygnować?	  
II. Metody	  dydaktyczne:	  jaki	  charakter	  powinny	  mieć	  zajęcia?	  Czy	  powinno	  stawiać	  się	  na	  indywidualną	  pracę	  studenta	  czy	  prace	  

grupowe?	  jak	  powinny	  wyglądać	  egzaminy?	  
III. Wykładowcy:	  jak	  opisaliby	  Państwo	  –	  jakie	  cechy	  charakteryzują	  idealnego	  wykładowcę?	  
IV. 	  [inne	  wymiary?]	  

[opcja:	  praca	  w	  podgrupach	  ze	  względu	  na	  poszczególne	  wymiary]	  
	  

	   V	  SZERSZA	  PERSPEKTYWA	  (podział	  na	  grupy,	  kartki	  do	  wypełnienia,	  dyskusja)	  

	   Wyobraźmy	  sobie,	  że	  spotykamy	  się	  na	  debacie	  dotyczącej	  sytuacji	  absolwentów	  wyższych	  uczelni	  na	  rynku	  pracy.	  Obecnie	  co	  piąty	  
świeżo	  upieczony	  absolwent	  nie	  może	  znaleźć	  pracy,	  odsetek	  ten	  nieprzerwanie	  rósł	  od	  2007	  roku.	  	  W	  debacie	  	  biorą	  udział	  
przedstawiciele:	  	  

• Organizacji	  Pracodawców	  LEWIATAN,	  	  
• Sejmowej	  Komisja	  Edukacji,	  Nauki	  i	  Młodzieży	  i	  przedstawicieli	  rządu	  
• Konferencja	  Rektorów	  Akademickich	  Szkół	  Polskich.	  	  
	  

Zasadniczy	  problem	  w	  ich	  dyskusji	  ogniskuje	  się	  wokół	  odpowiedzi	  na	  pytanie:	  	  
• W	  jaki	  sposób	  można	  by	  było	  poprawić	  sytuację	  absolwentów	  uczelni	  wyższych	  na	  rynku	  pracy?	  	  
• Pracodawcy:	  co	  powinni	  zrobić	  i	  co	  radziliby	  pozostałym	  stronom?	  
• Państwo:	  co	  powinno	  zrobić,	  i	  co	  radziliby	  pozostałym	  stronom?	  
• Uczelnia:	  co	  powinny	  zrobić,	  i	  co	  radziliby	  pozostałym	  stronom?	  
	  

	  
Chciałbym	  abyśmy	  podzieli	  się	  rolami	  uczestników	  tej	  debaty	  i	  spróbowali	  odpowiedzieć	  na	  te	  pytania.	  	  
Każda	  grupa	  przedstawia	  dwie	  lub	  trzy	  propozycje	  dotyczące	  swojego	  obszaru	  oraz	  po	  jednej	  dotyczącej	  pozostałych	  obszarów.	  
Przedyskutujmy	  razem	  te	  rozwiązania.	  
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SCENARIUSZ	  WYWIADU	  GRUPOWEGO	  ZE	  STUDENTAMI	   
 

 

7.2. Scenariusz wywiadu grupowego ze studentami  

	   Rozgrzewka	  

	  

Proszę,	  żeby	  wszyscy	  się	  przedstawili,	  podając	  swoje	  imię,	  kierunek	  studiów	  i	  na	  jakim	  stopniu	  (licencjat,	  studia	  magisterskie)?	  
Dlaczego	  Państwo	  wybrali	   te	   studia?	  Na	   jakim	  etapie	  podjęli	  Państwo	  decyzję	  o	  wyborze	   tego	  kierunku	  studiów?	   [dopytać	   też	  o	  
motywacje	  studiowania	  kilku	  kierunków,	  jeśli	  coś	  takiego	  miało	  miejsce,	  o	  rozpoczęte	  specjalizacje	  –	  dlaczego	  zostały	  wybrane	  itp.;	  
orientacje	  pragmatyczne	  i	  idealistyczne,	  rola	  presji	  otoczenia	  przy	  wyborze	  kierunku	  studiów]	  
Czy	  studia	  spełniają	  Państwa	  oczekiwania?	  Co	  jest	  w	  nich	  pozytywnego,	  a	  co	  negatywnego?	  	  
	  
[Jeśli	   pojawi	   się	   ta	   kwestia,	   to	   można	   przejść	   spontanicznie,	   jeśli	   nie	   -‐	   dopytać	   o	   zainteresowania,	   Czy	   kierunek	   studiów	   był	  
jakkolwiek	   związany	   z	   zainteresowaniami]	   Czy	   warto	   wybierać	   studia	   pod	   kątem	   przyszłej	   pracy	   zawodowej?	   -‐-‐>	   poszukajmy	  
argumentów	   za	   i	   przeciw	   takiemu	   podejściu.	   [Można	   zrobić	   na	   tablicy	   listę	   argumentów	   za	   i	   przeciw	   i	   o	   każdy	   z	   nich	   dopytać	  
wszystkich	  uczestników].	  	  	  

	   	  I	  WYBÓR	  STUDIÓW	  –	  MOTYWACJE	  (zadanie)	  

	   1.	  5	   Wyobraźmy	  sobie	  czwórkę	  licealistów	  jednego	  z	  warszawskich	  liceów:	  
• Ania	  –	  typ	  „prymuski”,	  bardzo	  dobrze	  radzi	  sobie	  ze	  wszystkimi	  przedmiotami	  w	  liceum.	  Nie	  zbyt	  sprecyzowanych	  

zainteresowań,	  wie	  tylko,	  że	  chciałby	  w	  przyszłości	  dobrze	  zarabiać,	  najlepiej	  pracując	  w	  dużej	  międzynarodowej	  firmie.	  
• Dominik	  –	  fascynuje	  go	  historia,	  w	  tym	  jest	  naprawdę	  dobry,	  ale	  nie	  jest	  pewien	  czy	  studiowanie	  historii	  to	  dobry	  pomysł.	  

Jego	  ojciec,	  z	  zawodu	  adwokat,	  zdecydowanie	  mu	  to	  odradza,	  z	  kolei	  Dominik	  nie	  jest	  zbyt	  przekonany	  do	  studiowania	  
prawa.	  

• Michał	  –	  to	  ścisły	  umysł,	  bardzo	  dobrze	  radzi	  sobie	  z	  matematyką	  i	  fizyką,	  choć	  ta	  druga	  jest	  jego	  prawdziwą	  pasją.	  Chciałby	  
w	  przyszłości	  mieć	  dobrą	  pracę	  –	  starsi	  znajomi	  jego	  brata	  twierdzą,	  że	  powinien	  zostać	  informatykiem	  –	  oni	  po	  swoich	  
studiach	  szybko	  znaleźli	  dobrą	  pracę.	  	  

• Kasia	  –	  w	  szkole	  radzi	  sobie	  nieźle,	  szczególnie,	  jeśli	  chodzi	  o	  języki.	  W	  życiu	  chciałaby	  robić	  coś	  ciekawego,	  ale	  nie	  ma	  
jeszcze	  pomysłu	  na	  konkretny	  zawód.	  	  Myślała	  już	  o	  kierunku	  studiów	  i	  najbardziej	  spodobały	  się	  jej	  studia	  filozoficzne.	  
Wszyscy	  jednak	  jej	  to	  odradzają	  –	  mówią,	  że	  po	  filozofii	  nie	  znajdzie	  pracy.	  	  

1.	  6	   Chciałbym	  aby	  spróbowali	  Państwo	  doradzić	  naszym	  licealistom....	  
a. Jakie	  kierunki	  studiów	  powinny	  wybrać	  te	  osoby?	  	  
b. Na	  co	  powinny	  zwrócić	  uwagę	  podejmując	  decyzję?	  Co	  jest	  najważniejsze	  przy	  wyborze	  kierunku	  studiów?	  

[perspektywy	  znalezienia	  pracy;	  rady	  osób	  starszych,	  rodziców]	  
1.	  7	   Na	  co	  Państwo	  zwracali	  uwagę	  	  wybierając	  swój	  kierunek	  studiów?	  Proszę	  przypomnieć	  sobie,	  dlaczego	  Państwo	  wybrali	  

swoje	  kierunki	  studiów?	  	  
f. Czy	  wybierali	  Państwo	  uczelnię,	  czy	  przedmiot/dziedzinę	  studiów?	  
g. Czy	  mieli	  Państwo	  wątpliwości,	  może	  ktoś	  chciał	  zmieniać	  kierunek	  studiów,	  uczelnię?	  Jak	  to	  było?	  A	  może	  ktoś	  

nie	  tylko	  chciał,	  ale	  nawet	  to	  zrobił?	  
h. Czy	  wiedzą	  Państwo,	  co	  chcieliby	  dokładnie	  robić	  po	  studiach?	  	  
i. Jak	  Państwo	  sądzą,	  czy	  warto	  wybierać	  studia	  wyłącznie	  pod	  kątem	  swoich	  zainteresowań,	  czy	  też	  powinno	  się	  

myśleć	  też	  o	  przyszłej	  pracy?	  Poszukajmy	  argumentów	  na	  korzyść	  obu	  podejść	  [Uwaga:	  można	  zapisywać	  te	  
argumenty	  na	  tablicy	  i	  każdy	  poddawać	  dyskusji]	  

j. Czy	  wybraliby	  Państwo	  jeszcze	  raz	  te	  same	  kierunki	  studiów?	  Dlaczego?	  
	  

	   Praca	  w	  czasie	  studiów,	  w	  tym	  staże	  i	  praktyki	  	  

	  

Czy	   w	   czasie	   studiów	   odbywali	   Państwo	   jakieś	   staże	   lub	   praktyki?	   Czy	   one	   były	   częścią	   studiów,	   czy	   były	   obowiązkowe?	   Czy	  
Państwo	  są	  zadowoleni	   z	   tych	  praktyk?	   [jeśli	  nie	  było	  praktyk	   lub	  nieobowiązkowe]	  Czy	  powinny	  być	  obowiązkowe	  praktyki?	   Jak	  
Państwo	  by	  je	  zorganizowali?	  Co	  powinni	  robić	  studenci	  w	  czasie	  praktyk?	  
[jeśli	   jeszcze	  nie	  był	  na	   żadnych	  praktykach]	  Czy	  uważają	  Państwo,	   że	  praktyki	  w	  czasie	   studiów	  są	  potrzebne?	   Jakie	  mogą	  mieć	  
plusy	  i	  minusy	  dla	  studentów	  Państwa	  kierunków?	  
Czy	  pracują	   Państwo	  obecnie	   lub	  pracowali	   dawniej	  w	   czasie	   studiów?	  Proszę	  opowiedzieć	  o	   tej	   pracy.	   Jakie	   były	   najważniejsze	  
powody	  podjęcia	  pracy?	  Czy	  ta	  praca	  pomaga	  jakoś	  w	  studiowaniu,	  czy	  raczej	  przeszkadza?	  Czy	  warto	  pracować	  w	  czasie	  studiów?	  
Poszukajmy	  argumentów	  za	  i	  przeciw.	  
[jeśli	  nie	  pojawi	  się	  spontanicznie	  –	  dopytać]	  Czy	  poszukują	  Państwo	  pracy	  pod	  kątem	  swoich	  przyszłych	  planów	  zawodowych?	  Czy	  
warto	  to	  robić?	  
	  
Jak	   szuka	   się	   pracy?	   Proszę	   opowiedzieć	   -‐	   czy	   łatwiej	   znaleźć	   pracę	   czysto	   fizyczną	   (kelner,	   sprzątanie	   itp.),	   czy	   taką	   bardziej	  
związaną	  ze	  studiami?	  Jakie	  są	  trudności?	  Czy	  marka	  Uniwersytetu	  Warszawskiego	  ułatwia	  znalezienie	  pracy?	  Jeśli	  ktoś	  miał	  takie	  
doświadczenia	  -‐	  proszę	  o	  tym	  opowiedzieć.	  
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	   Zatrudnienie	  po	  studiach	  –	  wyobrażenia	  o	  dobrej	  pracy	  

	  

Jakie	   są	   Państwa	   plany	   zawodowe?	   Kiedy	   się	  wykrystalizowały?	   [ewentualnie]	   Kiedy,	   Państwa	   zdaniem,	   powinno	   się	   już	   podjąć	  
jakąś	  decyzję	  o	  tym,	  gdzie	  chciałoby	  się	  pracować?	  Czy	  można	  to	  zrobić	  dopiero	  po	  studiach?	  
Czy	  sądzą	  Państwo,	  że	  łatwo	  będzie	  znaleźć	  taką	  pracę,	  jak	  Państwo	  by	  chcieli?	  Z	  czego	  ewentualnie	  mogą	  wynikać	  trudności?	  
[Jeśli	  nie	  pojawiło	   się	  wcześniej	   -‐	  dopytać,	   czy	   robią	  coś	  aby	  zwiększyć	   swoje	   szanse	  na	   rynku	  pracy,	   czy	   też	  nie?]	  Czy	   rozważają	  
Państwo	  wyjazd	  do	  pracy	  za	  granicę?	  Dlaczego?	  
Czy	   zamierzają	   Państwo	   jakoś	   dokształcać	   się,	   zdobywać	   dodatkowe	   umiejętności?	   Jakie?	   Dlaczego?	   [ewentualnie	   dopytać,	   czy	  
mają	  pretensje	  do	  swojej	  jednostki	  dydaktycznej,	  że	  nie	  dała	  im	  tych	  ewentualnych	  dodatkowych	  umiejętności]	  

	   Szersza	  perspektywa	  

	  

Dużo	  mówi	  się	  teraz	  o	  tym	  że	  absolwentom	  wyższych	  uczelni	  trudno	  jest	  znaleźć	  pracę.	  Czy	  z	  Państwa	  perspektywy	  to	  rzeczywiście	  
wygląda	  tak	  źle?	  
Z	  czego	  Państwa	  zdaniem	  mogą	  wynikać	  kłopoty	  tych	  absolwentów,	  którzy	  nie	  mogą	  znaleźć	  pracy?	  
Czy	  UW	  mógłby	  coś	  zrobić	  żeby	  poprawić	  szanse	  swoich	  absolwentów?	  
Czy	   poleciliby	   Państwo	   swoim	   przyjaciołom,	   rodzinie	   -‐	   osobom	   bliskim	   -‐	   kierunek	   studiów,	   który	   Państwo	   studiują?	   Co	   jest	  
pozytywnego,	  a	  co	  negatywnego	  w	  tym	  kierunku	  studiów?	  Dla	  kogo	  to	  są	  studia	  (chodzi	  o	  profil	  osobowości,	  plany	  życiowe	  itp.).	  
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7.3. Pomoce do zadań wykonywanych podczas wywiadów grupowych 

	  
	  

	  
	   	  

POMOCE!DO!ZADAŃ!WYKONYWANYCH!PODCZAS!WYWIADÓW!GRUPOWYCH 
!

JAKIE(KIERUNKI(STUDIÓW(POWINNI(WYBRAĆ? 
(  

Ania!–!typ!„prymuski”,!bardzo!dobrze!radzi!sobie!
ze! wszystkimi! przedmiotami! w! liceum.! Nie! ma!
zbyt! sprecyzowanych! zainteresowań.! Wie! tylko,!
że! chciałby! w! przyszłości! dobrze! zarabiać,!
najlepiej! pracując! w! dużej! międzynarodowej!
firmie.!

!
!
!
!

[___________________]!

Dominik* –! fascynuje! go! historia,! w! tym! jest!
naprawdę! dobry,! ale! nie! jest! pewien! czy!
studiowanie!historii!to!dobry!pomysł.!Jego!ojciec,!
z!zawodu!adwokat,!zdecydowanie!mu!to!odradza,!
z! kolei! Dominik! nie! jest! zbyt! przekonany! do!
studiowania!prawa.!!

!
!
!
!
!
!

[___________________]!

Michał! –! ! to! ścisły! umysł,! bardzo! dobrze! radzi!
sobie! z! matematyką! i! fizyką,! choć! ta! druga! jest!
jego!prawdziwą!pasją.!Chciałby!w!przyszłości!mieć!
dobrą!pracę!–!starsi!znajomi!jego!brata!twierdzą,!
że! powinien! zostać! informatykiem! –! oni! po!
swoich!studiach!szybko!znaleźli!dobrą!pracę.!

!
!
!

[___________________]!

Kasia! –! w! szkole! radzi! sobie! nieźle,! szczególnie,!
jeśli! chodzi! o! języki.!W! życiu! chciałaby! robić! coś!
ciekawego,! ale! nie! ma! jeszcze! pomysłu! na!
konkretny!zawód.!!Myślała!juz!o!kierunku!studiów!
i!najbardziej! spodobały! się! jej! studia! filozoficzne.!
Wszyscy! jednak! jej! to! odradzają! –!mówią,! że! po!
filozofii!nie!znajdzie!pracy.!

!
!
!

[___________________]!
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POMOCE!DO!ZADAŃ!WYKONYWANYCH!PODCZAS!WYWIADÓW!GRUPOWYCH 
 

 
PROPOZYCJE(ROZWIĄZAŃ,(KTÓRE(POPRAWIĄ(SYTUACJĘ(ABSOLWENTÓW(NA(RYNKU(PRACY(

(
(
(

( (

• !!
• !!
• !!!

• !!
• !!
• !!!!

• !!
• !!
• !!!
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POMOCE!DO!ZADAŃ!WYKONYWANYCH!PODCZAS!WYWIADÓW!GRUPOWYCH 

IDEALNY(UNIWERSYTET(
 
(
(
(
(
(
(
(

(
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

PROGRAM!STUDIÓW!
• !

!
• !!

!
• !

!

METODY!NAUCZANIA!
• !

!
• !!

!
• !

!

WYKŁADOWCY:!
• !!

!
• !!

!
• !

!
!

CO!JESZCZE?!



 

 

7.4. Scenariusz wywiadu indywidualnego z pracodawcami  

	   Wprowadzenie	  –	  kontekst	  wywiadu	   	  
	   1. Proszę	  powiedzieć	  kilka	  słów	  o	  Państwa	  firmie/instytucji/branży:	  czym	  Państwo	  się	  zajmują?	  

2. Proszę	  opowiedzieć	  o	  pracownikach	  pracujących	  w	  firmie/w	  tej	  branży:	  	  
a. Jakiego	  rodzaju	  specjalistów/pracowników	  zatrudnia	  Państwa	  firma?	  	  

3. Na	  jakie	  stanowiska	  najczęściej	  rekrutują	  Państwo/selekcjonował	  Pan(i)	  pracowników?	  

	  

	   Zatrudnianie	  „świeżych”	  absolwentów	  –	  doświadczenia,	  opinie	   	  
	   4. Czy	  zdarzało	  się	  Panu(i)	  zatrudniać	  osoby	  zaraz	  po	  studiach?	  	  

a. Proszę	  opowiedzieć	  o	  ostatniej	  takiej	  sytuacji	  -‐	  na	  jakim	  stanowisku	  został	  zatrudniony,	  jakie	  
studia	  skończył	  itp.	  

b. Jak	  Pan(i)	  ocenia	  tamto	  doświadczenie?	  	  
c. Czy	  zatrudnianie	  ludzi	  zaraz	  po	  studiach,	  to	  dobry	  pomysł	  z	  punktu	  widzenia	  Pana(i)	  firmy	  -‐	  

co	  jest	  w	  nim	  wartego	  uwagi?	  [Jeśli	  respondent	  uważa,	  że	  to	  nie	  jest	  dobry	  pomysł,	  postarać	  
się	  go	  skłonić	  do	  refleksji:	  „A	  może	  są	  jakieś	  plusy	  takiego	  młodego	  człowieka?”]	  

d. A	  jakie	  bywają	  negatywne	  konsekwencje	  zatrudniania	  osób	  zaraz	  po	  studiach?	  Czy	  Pan(i)	  
ma/miał	  jakieś	  obawy	  zatrudniając	  taką	  osobę?	  Proszę	  o	  nich	  opowiedzieć.	  

Staże	  i	  praktyki	  –	  
pierwszy	  kontakt	  
studentów/absolwentów	  
z	  firmą	  
	  

	   5. Czy	  generalnie	  preferują	  Państwo	  zatrudnianie	  młodych,	  mniej	  doświadczonych	  pracowników	  czy	  
raczej	  starszych,	  bardziej	  doświadczonych	  pracowników?	  [ukierunkować:	  opłacalność	  inwestycji	  w	  
młodych	  pracowników;	  znaczenie	  wieku	  w	  rekrutacji;	  zalety	  i	  wady	  świeżo	  upieczonych	  absolwentów	  
uczelni	  wyższych]	  

a. Czy	  warto	  dziś	  inwestować	  w	  najmłodszych	  pracowników?	  [ukierunkować:	  wysoko	  
wykwalifikowani	  absolwenci	  uczelni	  wyższych;	  problem	  lojalności	  pracowników;	  metody	  
budowania	  przywiązania	  pracownika	  do	  firmy]	  

6. Proszę	  opowiedzieć,	  jak	  wygląda	  rekrutacja	  u	  Państwa	  w	  firmie?	  Czy	  zawsze	  jest	  wielu	  kandydatów	  na	  
wolne	  stanowisko?	  Jak	  przebiega	  wybór	  odpowiedniego	  kandydata?	  

a. Jaką	  wagę	  w	  trakcie	  oceny	  CV	  kandydatów	  mają	  nazwa	  uczelni,	  kierunek	  oraz	  tryb	  studiów	  
kandydata	  [magisterskie	  i	  licencjackie/inżynierskie]?	  Czy	  na	  podstawie	  tych	  informacji	  
zdarzało	  się	  Państwu	  odrzucić	  aplikację	  (bez	  zaproszenia	  na	  rozmowę	  kwalifikacyjną)?	  
[pogłębić	  znaczenie	  każdego	  z	  czynników]	  

b. Czy	  w	  trakcie	  rekrutacji	  analizują	  Państwo	  oceny	  ze	  studiów	  kandydatów	  do	  pracy?	  Jakie	  
znaczenie	  przy	  rekrutacji	  ma	  aktywność	  kandydata	  w	  organizacjach	  studenckich	  lub	  
zaangażowanie	  w	  pracę	  naukową?	  

	  
Chcemy	  dowiedzieć	  się,	  
jakiego	  rodzaju	  
informacji	  o	  kandydacie	  
poszukuje,	  na	  ile	  istotne	  
jest,	  co	  konkretnie	  (jaki	  
kierunek)	  kandydat	  
studiował,	  czy	  ważna	  
jest	  uczelnia,	  jaką	  
skończył.	  Studia	  
licencjackie/inżynierskie	  
a	  magisterskie	  –	  
kryterium	  oceny?	  
	  

	   7. Proszę	  powiedzieć,	  jak	  z	  punktu	  widzenia	  potrzeb	  Państwa	  firmy	  ocenia	  Pan(i)	  przygotowanie	  
absolwentów	  polskich	  uczelni	  do	  podjęcia	  pracy?	  	  

a. Czego	  im	  brakuje?	  W	  czym	  są	  dobrzy?	  	  
b. Czy	  zatrudniani	  ostatnio	  absolwenci	  czymś	  Pana	  zaskoczyli	  -‐	  jeśli	  chodzi	  o	  przygotowanie	  

zawodowe	  albo	  podejście	  do	  obowiązków?	  Proszę	  o	  tym	  opowiedzieć.	  
c. Jak	  na	  tle	  innych	  absolwentów,	  plasują	  się	  osoby,	  które	  ukończyły	  Uniwersytet	  

Warszawski?	  
8. Myśląc	  o	  świeżo	  upieczonym	  absolwencie	  wyższej	  uczelni,	  jak	  wyobraża	  sobie	  Pan(i)	  idealnego	  

kandydata	  do	  pracy	  w	  Państwa	  firmie?	  
a. Jaki	  kierunek	  studiów	  ukończył(a)?	  W	  jakim	  trybie	  studiował(a)?	  	  
b. W	  jaki	  sposób	  ta	  osoba	  zdobywała	  doświadczenie?	  [pogłębić:	  czy	  doświadczenie	  zawodowe	  

może	  zastąpić	  aktywność	  na	  polu	  wyłącznie	  akademickim]	  

	  
	  
czy	  „marka”	  jakiejś	  
uczelni	  (np.	  UW)	  jest	  na	  
tyle	  atrakcyjna,	  że	  warto	  
tam	  szukać	  kandydatów	  
do	  pracy	  
	  
	  
Czy	  doświadczenie	  
zdobyte	  na	  studiach	  ma	  
znaczenie?	  	  

	   9. Czego	  powinna	  się	  przede	  wszystkim	  nauczyć	  w	  trakcie	  studiów?	  Jakich	  umiejętności	  zawodowych	  by	  
Pan(i)	  od	  niej	  oczekiwał?	  

10. 	  Czy	  Pana(i)	  zdaniem	  łatwo	  jest	  obecnie	  znaleźć	  dobrego	  pracownika	  wśród	  absolwentów	  uczelni	  
wyższych?	  

a. Jakich	  osób,	  z	  perspektywy	  Państwa	  firmy,	  brakuje	  na	  rynku	  pracy?	  Jakich	  jest	  zbyt	  wiele?	  
b. Jakie	  są	  oczekiwania	  studentów/świeżych	  absolwentów	  uczelni	  wyższych	  wobec	  

pracodawców	  takich,	  jak	  Państwa	  firma?	  [wyjść	  poza	  oczekiwania	  płacowe:	  jakość	  pracy	  –	  
work-‐life	  balance,	  perspektywy	  rozwoju;	  dopytać	  o	  zmiany	  na	  przestrzeni	  ostatnich	  5	  lat]	  

c. Jak	  ocenia	  Pan(i)	  te	  oczekiwania?	  Czy	  są	  realistyczne?	  
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	   Polityka	  kadrowa:	  staże	  i	  praktyki	  	  [opcjonalnie]	   	  
	   11. Czy	  wyobraża	  Pan(i)	  sobie	  poszukiwanie	  pracowników	  poprzez	  bezpośrednie	  kontakty	  z	  	  

uczelniami?	  Jakie	  byłyby	  potencjalne	  plusy	  i	  minusy	  takiego	  rozwiązania?	  
12. Czy	  prowadzą	  (bądź	  prowadzili)	  Państwo	  staże	  lub	  praktyki	  dla	  absolwentów	  lub	  studentów	  uczelni	  

wyższych?	  
a. Jakie	  są	  zasady	  odbywania	  staży/praktyk	  w	  Państwa	  firmie?	  [dopytać:	  stałe	  programy	  

staży/praktyk;	  zasady	  rekrutacji	  i	  preferowani	  kandydaci;	  korzyści	  dla	  
stażystów/praktykantów;	  korzyści	  dla	  firmy]	  

b. Czy	  w	  zakresie	  organizacji	  praktyk/staż	  współpracują	  Państwo	  ze	  uczelniami	  wyższymi?	  
[zakres,	  bilans	  i	  ocena	  współpracy]	  

c. Jak	  ocenia	  Pan(i)	  studentów/absolwentów,	  którzy	  trafią	  do	  Państwa	  na	  praktyki/staże?	  
[mocne	  i	  słabe	  strony	  absolwentów/stażystów;	  ocena	  jakości	  kształcenia	  uniwersyteckiego	  –	  
wiedza,	  umiejętności	  praktyczne,	  umiejętności	  społeczne,	  zaradność]	  

d. Czy	  porównując	  obecnych	  studentów/absolwentów	  z	  osobami,	  które	  kończyły	  studia	  kilka	  
lat	  temu,	  dostrzega	  Pan(i)	  jakieś	  istotne	  różnice?	  [czy	  obecni	  absolwenci	  są	  lepiej	  
przystosowani	  do	  pracy	  a	  może	  brakuje	  im	  jakichś	  umiejętności/wiedzy]	  	  

13. [Jeśli	  nie	  organizują	  staży,	  praktyk]	  Dlaczego	  nie	  organizują	  Państwo	  praktyk/staży	  dla	  absolwentów?	  
a. Jakie	  dostrzega	  Pan(i)	  bariery	  dla	  organizowania	  praktyk/staży	  w	  Państwa	  firmie?	  Czy	  

dostrzega	  Pan(i)	  jakieś	  korzyści	  z	  tego	  rozwiązania?	  [pogłębić:	  bariery	  i	  korzyści]	  
b. Czy	  dostrzega	  Pan(i)	  jakieś	  możliwości	  organizacji	  praktyk/staży	  w	  Państwa	  firmie?	  [pogłębić:	  

możliwość	  współpracy	  z	  uczelniami/możliwe	  zasady	  staży/praktyk]	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Czy	   praktyki	   zawodowe	  
mogą	   być	   potencjalnym	  
„kanałem	  rekrutacyjnym	  

	   Szersza	  perspektywa	  
	  

	  

	   	  	  
14. Dużo	  mówi	  się	  teraz	  o	  tym	  że	  absolwentom	  wyższych	  uczelni	  trudno	  jest	  znaleźć	  pracę.	  	  

a. Czy	  Pana(i)	  zdaniem	  ta	  opinia	  pokrywa	  się	  z	  rzeczywistością	  warszawskiego	  rynku	  pracy?	  
b. Jak	  to	  wygląda	  z	  perspektywy	  Pana	  doświadczenia?	  Czy	  absolwentowi	  wyższej	  uczelni,	  

zwłaszcza	  UW,	  trudno	  byłoby	  znaleźć	  zatrudnienie	  w	  Państwa	  firmie?	  
c. Z	  czego	  Pana	  zdaniem	  mogą	  wynikać	  kłopoty	  niektórych	  spośród	  absolwentów	  uczelni	  

wyższych	  na	  rynku	  pracy?	  	  
d. Czy	  uczelnie	  mogłyby	  coś	  zrobić	  żeby	  poprawić	  szanse	  swoich	  absolwentów?	  

15. Jak	  Pan(i)	  sądzi	  czy	  pracodawcy,	  tacy	  jak	  Państwa	  firma,	  mogliby	  bliżej	  współpracować	  z	  uczelniami	  
wyższymi?	  

a. Czy	  dostrzega	  Pan(i)	  możliwość	  współpracy	  z	  UW	  w	  zakresie	  organizacji	  praktyk/staży	  dla	  
studentów	  lub	  absolwentów?	  

b. Czy	  uważa	  Pan(i),	  że	  pracodawcy	  powinni	  mieć	  wpływ	  na	  program	  kształcenia	  na	  
kierunkach	  uniwersyteckich?	  W	  jakim	  zakresie?	  

c. Czy	  wyobraża	  Pan(i)	  sobie	  możliwość,	  w	  której	  Pana(i)	  pracownicy	  współprowadziliby	  kursy	  
dla	  studentów?	  [uczestniczyli	  w	  wykładach/seminariach	  jako	  eksperci-‐praktycy	  w	  wybranych	  
polach]	  

	  

	  
Ocena	  
oferty	  	  	  edukacyjnej	  
polskich	  	  	  wyższych	  
uczelni	  	  
	  
	  
Wyobrażenia	  
pracodawców	   na	   temat	  
procesu	   kształcenia	   na	  
wyższych	  uczelniach	  
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7.5. Scenariusz wywiadu indywidualnego z absolwentami  

	   Wprowadzenie	   	  
	   1. Proszę	  powiedzieć,	  jakie	  studia	  Pan(i)	  skończył(a)	  i	  kiedy	  (chodzi	  o	  rok)	  [dopytać	  o	  ewentualną	  

specjalizację,	  czy	  były	  to	  studia	  jednolite,	  czy	  dwustopniowe	  i	  o	  wszystkie	  szczegóły	  dotyczące	  
poszczególnych	  stopni	  edukacji]	  

2. Dlaczego	  Pan(i)	  wybrał(a)	  te	  studia?	  [dopytać	  też	  o	  motywacje	  studiowania	  kilku	  kierunków,	  jeśli	  coś	  
takiego	  miało	  miejsce,	  o	  ukończone	  specjalizacje	  –	  dlaczego	  zostały	  wybrane	  itp.]	  	  

3. 	  Czy	  i	  jak	  zmieniały	  się	  motywacje	  P.	  studiowania	  w	  czasie	  edukacji?	  Jakie	  można	  byłoby	  wskazać	  „etapy	  
przełomowe”,	  jeśli	  chodzi	  o	  motywacje	  studiowania	  w	  trakcie	  Pana(i)	  studiów?	  	  

4. Czy	  i	  w	  jaki	  sposób	  planował(a)	  P.	  swój	  rozwój	  w	  trakcie	  studiów?	  Czy	  i	  w	  jakim	  zakresie	  plany	  te	  ulegały	  
zmianom?	  	  

5. Czy	  wiedział(a)	  P.,	  co	  chce	  P.	  dokładnie	  robić	  po	  studiach?	  Czy	  i	  jak	  to	  się	  zmieniało	  w	  czasie?	  Czy	  to	  się	  
pokrywało	  z	  tym,	  co	  oferowała	  specjalizacja?	  	  

6. Czy	  Pana(i)	  zdaniem,	  absolwenci	  Uniwersytetu	  Warszawskiego,	  Pana(i)	  kierunku,	  wyróżniają	  się	  czymś	  
na	  tle	  absolwentów	  podobnych	  kierunków	  innych	  uczelni?	  Jeśli	  tak,	  w	  czym	  tkwią	  źródła	  tych	  różnic?	  

Wprowadzenie	  do	  
rozmowy,	  dowiadujemy	  
się	  więcej	  na	  temat	  
motywacji	  gromadzimy	  
punkty	  zaczepienia	  do	  
dalszej	  rozmowy.	  	  
	  
uchwycić	  ewentualny	  
‘proces,	  etapowość,	  
stadialność’	  
	  
czy	  studiowaniu	  
towarzyszyła	  jakaś	  
indywidualna	  koncepcja	  
własnego	  rozwoju	  

	   Praca	  w	  czasie	  studiów,	  w	  tym	  staże	  i	  praktyki	  	   	  
	   7. Czy	  w	  czasie	  studiów	  odbywał(a)	  Pan(i)	  jakieś	  staże	  lub	  praktyki?	  Czy	  one	  były	  częścią	  studiów,	  czy	  były	  

obowiązkowe?	  Proszę	  opowiedzieć	  o	  organizacji	  praktyk	  na	  wydziale,	  który	  Pan(i)	  skończył(a).	  
a. 	  Co	  te	  praktyki	  Panu(i)	  dały?	  Czego	  w	  nich	  zabrakło?	  	  

8. [Jeśli	  nie	  uczestniczył	  w	  stażach	  ani	  praktykach]	  Dlaczego	  nie	  uczestniczył(a)	  Pani	  w	  żadnych	  praktykach?	  
Czy	  ogólnie	  rzecz	  biorąc	  widzi	  Pan(i)	  potrzebę	  jakichś	  praktyk	  zawodowych	  dla	  studentów	  Pana(i)	  kierunku?	  
Na	  czym	  takie	  praktyki	  powinny,	  P.	  zdaniem,	  polegać?	  	  
9. Jaki	  był	  stosunek	  do	  praktyk	  wśród	  studentów	  na	  Pana	  wydziale?	  	  
10. Czy	  pracował(a)	  Pan(i)	  w	  czasie	  studiów?	  Co	  to	  była	  za	  praca?	  W	  jaki	  sposób	  Pan(i)	  ją	  znajdował(a)?	  
Dlaczego	  podjął	  akurat	  tę	  pracę?	  [ewentualnie	  dopytać,	  czy	  były	  jakieś	  trudności	  ze	  znalezieniem	  
odpowiedniej	  pracy,	  z	  czego	  one	  wynikały?]	  	  

a. Co	  wyniósł/wyniosła	  Pan(i)	  z	  tej	  pracy?	  Czy	  nabyte	  umiejętności	  pomagały	  później	  w	  
studiowaniu?	  Proszę	  o	  tym	  opowiedzieć.	  

b. [Jeśli	  nie	  pracował	  w	  czasie	  studiów	  albo	  wykonywał	  prace	  zupełnie	  niezwiązane	  z	  kierunkiem	  
(np.	  jako	  kelner	  albo	  różne	  prace	  czysto	  fizyczne)	  –	  dopytać,	  dlaczego].	  

	  

Czy	  uniwersytet	  dba	  o	  
praktyki	  zawodowe	  i	  w	  
jakim	  zakresie	  
Chcemy	  dowiedzieć	  się,	  
czy	  respondent	  planował	  
swoją	  ścieżkę	  
zawodową,	  czy	  miał	  
możliwości	  
podejmowania	  pracy	  
związanej	  z	  kierunkiem	  
studiów	  i	  czy	  był	  w	  
stanie	  taką	  znaleźć.	  

	   Zatrudnienie	  po	  studiach	  –	  pierwsza	  praca	  i	  kolejne	  	   	  
	   1. Proszę	  opowiedzieć,	  jak	  wyglądała	  Pana(i)	  pierwsza	  praca	  po	  studiach?	  Na	  jakim	  stanowisku,	  jaki	  zakres	  

zadań,	  ile	  trwała,	  na	  jaki	  typ	  umowy.	  
a. Jak	  długo	  Pan(i)	  jej	  szukał(a)?	  Czy	  ktoś	  Panu(i)	  pomagał?	  
b. Proszę	  powiedzieć,	  co	  zadecydowało,	  że	  to	  właśnie	  Pan(i)	  dostał(a)	  tę	  pracę?	  
c. Czy	  ta	  praca	  spełniała	  Pana(i)	  oczekiwania?	  Dlaczego	  tak,	  dlaczego	  nie?	  

2. Czy	  trudno	  było	  zaadaptować	  się	  w	  pracy?	  Proszę	  o	  tym	  opowiedzieć.	  Czy	  dużo	  musiał(a)	  się	  Pan(i)	  
czegoś	  nowego	  nauczyć	  w	  związku	  z	  podjęciem	  tej	  pracy?	  Czego	  KONKRETNIE	  musiał	  się	  nauczyć	  na	  
początku?	  Jak	  ocenia	  Pan(i)	  korzyści	  wyniesione	  ze	  swoich	  studiów	  pod	  kątem	  późniejszych	  wyzwań	  
Pana(i)	  kariery	  zawodowej?	  

a. Jak,	  z	  perspektywy	  czasu,	  ocenia	  Pan(i)	  umiejętności	  nabyte	  na	  studiach?	  	  
b. Jak,	  z	  perspektywy	  czasu,	  ocenia	  Pan(i)	  program	  studiów?	  [ocena	  tematyki	  i	  zakresu	  zajęć	  

dydaktycznych]	  Co	  było	  cenne,	  a	  czego	  zabrakło?	  	  Jak	  ocenia	  Pan(i)	  proporcję	  zajęć	  o	  
charakterze	  warsztatowym	  	  (ćwiczeń,	  laboratoriów	  itp.	  )	  do	  pozostałych	  zajęć?	  Jak	  ocenia	  
Pan(i)	  przydatność	  zajęć	  warsztatowych	  prowadzonych	  w	  Pana(i)	  jednostce?	  	  

c. Czy	  studia	  zajmowały	  Panu(i)	  dużo	  czasu?	  Czy	  stanowiły	  równomierne	  obciążenie	  czy	  raczej	  
zmuszały	  do	  krótkotrwałych	  zrywów,	  Jak	  ocenia	  P.	  z	  perspektywy	  czasu	  swoje	  zaangażowanie	  
w	  studia?	  [Musimy	  o	  tym	  wiedzieć,	  aby	  mieć	  podstawę	  do	  interpretacji,	  kto	  ocenia]	  	  

d. Na	  czym	  przede	  wszystkim	  polegała	  Pana(i)	  praca	  na	  uczelni?	  [raczej	  praca	  samodzielna/	  
raczej	  grupowa	  /zapamiętywanie	  faktów,	  rozwiązywanie	  problemów/prace	  
pisemne/wystąpienia	  publiczne	  itp.	  ]	  Czy	  uważa	  Pan(i),	  że	  organizacja	  studiów	  w	  Pana(i)	  
macierzystej	  jednostce	  powinna	  przebiegać	  inaczej?	  Dlaczego?	  

e. Jak	  ocenia	  Pan(i)	  poziom	  Pana(i)	  wykładowców?	  Ich	  wiedzę,	  doświadczenie,	  zaangażowanie.	  	  
Czy	  mógłby	  Pan(i)	  podać	  przykłady	  dobrych	  praktyk	  dydaktycznych?	  	  Którzy	  spośród	  
wykładowców/osób	  prowadzących	  ćwiczenia	  wypadali	  najlepiej?	  Dlaczego?	  

f. [Jeśli	  ktoś	  pracuje	  w	  zawodzie,	  który	  nie	  ma	  zupełnie	  nic	  wspólnego	  z	  ukończonymi	  studiami,	  
dopytać]	  Dlaczego	  nie	  pracuje	  Pan(i)	  w	  wyuczonym	  zawodzie?	  	  

	  
3. Proszę	  opowiedzieć	  o	  kolejnych	  miejscach	  pracy.	  Jak	  Pan(i)	  ich	  poszukiwał(a)?	  Czy	  doświadczenie	  

zdobyte	  w	  poprzednich	  miejscach	  pracy	  się	  przydało?	  	  
Czy	  przydała	  się	  wiedza	  zdobyta	  w	  czasie	  studiów?	  [dopytać	  o	  ocenę	  tego,	  czego	  nauczył	  się	  w	  
czasie	  studiów]	  	  

Łatwość	  znalezienia	  
pracy	  po	  studiach.	  Tu	  
być	  może	  dowiemy	  się,	  
czy	  UW	  jest	  dobrą	  marką	  
na	  start.	  	  
	  
Tu	  dowiemy	  się,	  czy	  są	  
jakieś	  umiejętności	  /	  
kwalifikacje,	  których	  
brakuje.	  I	  jakiego	  typu	  –	  
specjalistyczne,	  czy	  
„miękkie“	  –	  
menedżerskie.	  
	  
Proces	  kumulowania	  
doświadczenia	  i	  ocena	  
jakości	  wykształcenia	  z	  
perspektywy	  
doświadczeń	  kilku	  miejsc	  
pracy	  	  
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	   Szersza	  perspektywa	   	  
	   1. Jakie	  są	  Pana(i)	  dalsze	  plany	  zawodowe?	  Proszę	  o	  nich	  opowiedzieć.	  	  

2. Dużo	  mówi	  się	  teraz	  o	  tym	  że	  absolwentom	  wyższych	  uczelni	  trudno	  jest	  znaleźć	  pracę.	  	  
a. Czy	  Pana(i)	  zdaniem	  ta	  opinia	  pokrywa	  się	  z	  rzeczywistością	  warszawskiego	  rynku	  pracy?	  
b. Jak	  to	  wygląda	  z	  perspektywy	  Pana	  doświadczenia?	  Czy	  absolwentowi	  wyższej	  uczelni,	  

zwłaszcza	  UW,	  trudno	  jest	  znaleźć	  pierwszą	  pracę?	  	  
c. Z	  czego	  Pana(i)	  zdaniem	  mogą	  wynikać	  kłopoty	  niektórych	  spośród	  absolwentów	  uczelni	  

wyższych	  na	  rynku	  pracy?	  	  
d. Czy	  uczelnie	  mogłyby	  coś	  zrobić	  żeby	  poprawić	  szanse	  swoich	  absolwentów?	  

3.	   Czy	   poleciłby	   Pan(i)	   swoim	   przyjaciołom,	   rodzinie	   -‐	   osobom	   bliskim	   -‐	   kierunek	   studiów,	   który	   Pan(i)	  
skończył(a)?	   Co	   jest	   pozytywnego,	   a	   co	   negatywnego	   w	   tym	   kierunku	   studiów?	   [plusy	   i	   minusy	   z	   punktu	  
widzenia	  rozwoju	  osobowości,	  intelektualnego	  itp.,	  abstrahując	  od	  rynku	  pracy]	  	  
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7.6. Scenariusz wywiadu indywidualnego ze studentami  

	   Wprowadzenie	   	  
	   1. Proszę	  powiedzieć,	  jaki	  kierunek	  Pan(i)	  studiuje	  i	  na	  jakim	  stopniu	  (licencjat,	  studia	  magisterskie)?	  

2. Dlaczego	  Pan(i)	  wybrał(a)	  te	  studia?	  Na	  jakim	  etapie	  podjął/podjęła	  Pan(i)	  decyzję	  o	  wyborze	  tego	  kierunku	  
studiów?	   [dopytać	   też	   o	   motywacje	   studiowania	   kilku	   kierunków,	   jeśli	   coś	   takiego	   miało	   miejsce,	   o	  
rozpoczęte	  specjalizacje	  –	  dlaczego	  zostały	  wybrane	  itp.;	  orientacje	  pragmatyczne	  i	  idealistyczne,	  rola	  presji	  
otoczenia	  przy	  wyborze	  kierunku	  studiów]	  

3. Czy	  studia	  spełniają	  Pana(i)	  oczekiwania?	  Co	  jest	  w	  nich	  pozytywnego,	  a	  co	  negatywnego?	  Dlaczego	  Pan(i)	  
tak	  uważa?	  Może	  ma	  Pan(i)	  jakieś	  porównania,	  np.	  z	  innymi	  krajami?	  Proszę	  o	  tym	  opowiedzieć.	  	  

4. Gdzie	  Pana(i)	  zdaniem	  można	  pracować	  po	  tym	  kierunku	  studiów?	  Jakie	  zawody	  można	  wykonywać?	  
	  

Wprowadzenie	   do	  
rozmowy,	   dowiadujemy	  
się	   więcej	   na	   temat	  
motywacji	   gromadzimy	  
punkty	   zaczepienia	   do	  
dalszej	  rozmowy.	  	  

	   Studia	  a	  wyobrażenia	  o	  pracy	  zawodowej	   	  

	   5. Czy	  Pana(i)	  zdaniem	  studia	  na	  UW	  przygotowują	  do	  pracy	  zawodowej?	  Dlaczego	  Pan(i)	  tak	  uważa?	  
6. Które	   zajęcia,	  Pana(i)	   zdaniem,	  najlepiej	  przygotowują	  do	  przyszłej	  pracy?	  Dlaczego?	   (dopytać	  o	   tematykę	  

zajęć,	  formę	  zajęć	  –	  warsztaty,	  ćwiczenia,	  zajęcia)	  	  
7. A	   czy	   uczęszczał(a)	   Pan(i)	   na	   zajęcia,	   które	   w	   Pana(i)	   opinii	   są	   nieprzydatne	   z	   perspektywy	   oczekiwań	  

pracodawców?	  Dlaczego	  Pan(i)	  tak	  uważa?	  
8. Gdyby	  był(a)	  Pan(i)	  pracodawcą	  –	  jak	  zorganizował(a)by	  Pan(i)	  studia	  na	  swoim	  kierunku?	  Czy	  coś	  należałoby	  

zmienić?	  [dopytać	  o	  tematykę,	  formę,	  ilość	  zajęć]	  
9. Czy	  Pana(i)	   zdaniem,	   studenci	  Uniwersytetu	  Warszawskiego,	  Pana(i)	   kierunku,	  wyróżniają	   się	   czymś	  na	   tle	  

studentów	  podobnych	  kierunków	  innych	  uczelni?	  Jeśli	  tak,	  w	  czym	  tkwią	  źródła	  tych	  różnic?	  Jak	  Pan(i)	  sądzi	  
-‐	  jaką	  markę	  daje	  Uniwersytet	  Warszawski	  na	  rynku	  pracy?	  

	  

	   Praca	  w	  czasie	  studiów,	  w	  tym	  staże	  i	  praktyki	  	   	  
	   10. Czy	  w	   czasie	   studiów	   odbywał(a)	   Pan(i)	   jakieś	   staże	   lub	   praktyki?	   Czy	   one	   były	   częścią	   studiów,	   czy	   były	  

obowiązkowe?	  Proszę	  opowiedzieć	  o	  organizacji	  praktyk	  na	  wydziale,	  na	  którym	  Pan(i)	  studiuje	  [uwaga,	  jeśli	  
student	  studiuje	  wiele	  kierunków,	  to	  pytać	  o	  wszystkie	  o	  kolei]	  

a. 	  Co	  te	  praktyki	  Panu(i)	  dały?	  Czego	  w	  nich	  zabrakło?	  
11. [jeśli	   jeszcze	  nie	  był	  na	  żadnych	  praktykach]	  Czy	  uważa	  Pan(i),	  że	  praktyki	  w	  czasie	  studiów	  są	  potrzebne?	  

Jakie	  mogą	  mieć	  plusy	  i	  minusy	  dla	  studentów	  Pana(i)	  kierunku?	  
12. Czy	  pracuje	  Pan(i)	  obecnie	  lub	  pracował(a)	  dawniej	  w	  czasie	  studiów?	  Proszę	  opowiedzieć	  o	  tej	  pracy.	  Jakie	  

były	  najważniejsze	  powody	  podjęcia	  pracy?	  W	  jaki	  sposób	  Pan(i)	  ją	  znajdował(a)?	  [ewentualnie	  dopytać,	  czy	  
były	  jakieś	  trudności	  ze	  znalezieniem	  odpowiedniej	  pracy,	  z	  czego	  one	  wynikały?]	  

b. Czy	  ta	  praca	  pomaga	  jakoś	  w	  studiowaniu,	  czy	  raczej	  przeszkadza?	  Proszę	  o	  tym	  opowiedzieć.	  
c. W	  jakim	  stopniu	  wykorzystuje	  Pan(i)	  w	  pracy	  wiedzę	  i	  umiejętności	  nabyte	  w	  czasie	  studiów?	  
d. [Jeśli	   nigdy	   nie	   pracował	   w	   czasie	   studiów	   albo	   wykonywał	   prace	   zupełnie	   niezwiązane	   z	  
kierunkiem	  (np.	  jako	  kelner	  albo	  różne	  prace	  czysto	  fizyczne)	  –	  dopytać,	  dlaczego].	  

Czy	   uniwersytet	   dba	   o	  
praktyki	   zawodowe	   i	   w	  
jakim	  zakresie	  
	  
	  
	  
Chcemy	   dowiedzieć	   się,	  
czy	   respondent	   planuje	  
swoją	   ścieżkę	  
zawodową,	   czy	   ma	  
możliwości	  
podejmowania	   pracy	  
związanej	   z	   kierunkiem	  
studiów	   i	   czy	   udaje	   się	  
taką	  znaleźć.	  

	   Zatrudnienie	  po	  studiach	  –	  wyobrażenia	  o	  dobrej	  pracy	   	  
	   13. Jakie	   są	   Pana(i)	   plany	   zawodowe?	   Proszę	   opowiedzieć,	   gdzie	   chciał(a)by	   Pan(i)	   pracować	   po	   ukończeniu	  

studiów?	  [ewentualnie	  dopytać,	  jak	  to	  się	  ma	  do	  prac	  podejmowanych	  w	  czasie	  studiów]	  
a. w	  jaki	  sposób	  zamierza	  Pan(i)	  szukać	  pracy?	  Jakiej	  pracy	  szuka?	  Idealna	  praca	  –	  jak	  to?	  	  
b. czy	  sądzi	  Pan(i),	  że	  łatwo	  będzie	  znaleźć	  taką,	  idealną	  pracę?	  Dlaczego?	  	  A	  czy	  w	  ogóle	  łatwo	  

będzie	  znaleźć	  pracę?	  Z	  czego	  ewentualnie	  mogą	  wynikać	  trudności?	  
c. [ewentualnie	  dopytać,	  czy	  robi	  coś	  aby	  zwiększyć	  swoje	  szanse	  na	  rynku	  pracy,	  czy	  też	  nie?]	  
d. czy	  rozważa	  wyjazd	  do	  pracy	  za	  granicę?	  Dlaczego?	  

14. Czy	   zamierza	   Pan(i)	   się	   jakoś	   dokształcać,	   zdobywać	   dodatkowe	   umiejętności?	   Jakie?	   Dlaczego?	  
[ewentualnie	  dopytać,	  czy	  studia	  kilku	  kierunków	  (jeśli	  studiuje	  na	  kilku)	  było	  podejmowane	  z	  myślą	  o	  rynku	  
pracy]	  

Łatwość	  znalezienia	  
pracy	  po	  studiach.	  Tu	  
być	  może	  dowiemy	  się,	  
czy	  UW	  jest	  dobrą	  marką	  
na	  start	  
	  
Tu	  dowiemy	  się,	  czy	  są	  
jakieś	  umiejętności	  /	  
kwalifikacje,	  których	  
brakuje.	  
	  

	   Szersza	  perspektywa	   	  
	   15. Jak	  Pana(i)	  zdaniem	  powinny	  wyglądać	  studia	  na	  idealnej	  uczelni?	  Czego	  by	  Pan(i)	  od	  nich	  oczekiwał(a)?	  Jak	  

powinien	  wyglądać	  program	  tych	  studiów?	  Jakie	  zajęcia	  powinny	  na	  nich	  dominować?	  Jakich	  powinno	  być	  
mniej?	   [dopytać	   nie	   tylko	   o	   formę,	   ale	   i	   o	   tematykę	   zajęć]	   Kto	   powinien	   prowadzić	   zajęcia?	   [wyłącznie	  
pracownicy	  naukowi	  czy	  też	  osoby	  z	  zewnątrz]	  	  

16. Dużo	   mówi	   się	   teraz	   o	   tym	   że	   absolwentom	   wyższych	   uczelni	   trudno	   jest	   znaleźć	   pracę.	   Czy	   z	   Pana(i)	  
perspektywy	  to	  rzeczywiście	  wygląda	  tak	  źle?	  

a. Z	   czego	   Pana(i)	   zdaniem	   mogą	   wynikać	   kłopoty	   niektórych	   spośród	   absolwentów	   uczelni	  
wyższych	  na	  rynku	  pracy?	  	  

b. Czy	  UW	  mógłby	  coś	  zrobić	  żeby	  poprawić	  szanse	  swoich	  absolwentów?	  
17. Czy	  poleciłby	  Pan(i)	  swoim	  przyjaciołom,	  rodzinie	  -‐	  osobom	  bliskim	  -‐	  kierunek	  studiów,	  który	  Pan(i)	  studiuje?	  

Co	  jest	  pozytywnego,	  a	  co	  negatywnego	  w	  tym	  kierunku	  studiów?	  [ewentualnie	  dopytać,	  czy	  są	  jakieś	  plusy	  i	  
minusy	  z	  punktu	  widzenia	  rozwoju	  osobowości,	  intelektualnego	  itp.,	  abstrahując	  od	  rynku	  pracy]	  	  

Dowiemy	   się,	   jak	   daleko	  
sięgają	   plany	   studentów	  
i	   czy	   są	   gotowi	  
podejmować	   jakieś	  
działania	   dla	  
urzeczywistnienia	   tych	  
planów	  



 

 


