Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSGE
po 6 miesiącach od ukończenia studiów - 2020 rok
(raport roczny za rok akademicki 2018/2019)

Cel badań:
Celem badań jest poznanie zawodowych losów absolwentów, w tym podejmowanie pracy
zawodowej zgodniej z wykształceniem, oraz to, czy wiedza i umiejętności zdobyte podczas
studiów na WSGE są przydatne absolwentom na rynku pracy. Zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych udzielane odpowiedzi były opracowywane zbiorowo. Wyniki badań
służą celom naukowym. Absolwenci oraz studenci WSGE będą mogli zapoznać się z
wynikami zaprezentowanymi w raporcie ogólnym, zamieszczony na stronie uczelni WSGE.
Procedura badań:
Badania mają miejsce po sześciu miesiącach od terminu obrony pracy licencjackiej lub
magisterskiej.
Badania Zawodowych Losów Absolwentów realizowane są za pomocą narzędzia LimeSurvey
typu open licence. Wszelkie dane gromadzone są w zabezpieczonej bazie danych, eliminując
możliwość ich upublicznienia lub dostępu osób trzecich.
Narzędzie (kwestionariusz ankiety w wersji elektronicznej) badawcze składa się z 25 pytań w
tym 5 pytań metryczkowych.
Dane na temat realizacji badań:
I. Realizacja badania internetowego za pośrednictwem platformy Lime survey:
Łączna liczba osób objętych badaniem – 829 absolwentów.
Rezultat badań –
Liczba wysłanych zaproszeń: 293
Liczba odpowiedzi: 40
Z 293 absolwentów w roku akademickim 201

z 829 absolwentów w roku akademickim 2018/2019 (po dwóch turach badania) uzyskano
odpowiedzi od 40 osób - co daje responsywność na poziomie 13,65 %.
Wyniki badań:
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W badaniu zawodowych losów absolwentów dominującą kategorią pod kątem płci są kobiety.

Charakterystyka absolwentów:
- Respondentami byli osoby urodzone najczęściej w latach 1974-1996;
- absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) stanowili 36% badanych, II stopnia
(magisterskich) 64% badanych;
- najliczniejszą grupą badanych stanowili absolwenci kierunku pedagogika – 39%, następnie
zarządzanie – 33,3%, bezpieczeństwo wewnętrzne – 27%.
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Na pytanie Czy posiada Pan/Pani pracę zawodową – zdecydowana większość badanych, bo
87,8% udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Odpowiedzi przeczącej udzieliło 12% badanych.
Respondentów zapytano o najczęstszą przyczyną braku pracy zawodowej – badania ukazały,
że jest to kontynuacja nauki (w przypadku studiów I stopnia), oraz brak możliwości
znalezienia pracy w pobliżu miejsca zamieszkania (w przypadku studiów II stopnia, choć
takich deklaracji było niewiele). Zdecydowana większość z osób nie posiadających pracy,
aktualnie aktywnie jej poszukuje.
Kiedy znalazł/a (zaczął/ęła) Pan/Pani obecną pracę?
Zdecydowana większość absolwentów WSGE posiadało prace przed rozpoczęciem studiów –
42,2%, a 1/3 znalazło ją podczas ich trwania.

Jaki był najefektywniejszy sposób poszukiwania przez Pana/Panią pracy?
Najbardziej efektywnym sposobem poszukiwania pracy są według absolwentów WSGE:
Internet – 45% znajomi i rodzina – 39% wskazań. W dalszej kolejności wymieniane były
inne formy poszukiwania pracy– 15% wskazań, Natomiast najmniej efektywnym sposobem
poszukiwania prace w opinii absolwentów jest PUP.

Proszę podać rodzaj Pana/Pani zatrudnienia?

Główną forma zatrudnia wśród absolwentów jest umowa o pracę – 76% badanych, co
dziewiąty absolwent prowadzi własną działalność gospodarczą (12%), zaś głównymi
motywami skłaniającymi do założenia własnej działalności gospodarczej były: chęć
stworzenia własnej firmy/marki – 93%, dobra znajomość branży raz kontynuowanie
prowadzenie firmy rodzinnej wskazało po 3% badanych.
Absolwenci WSGE pracują najczęściej: w Warszawie – 24%, Otwock – 15%, Józefów – 6%.
Poza powiatem Otwockim i Warszawą – 33%.
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Proszę podać branżę zatrudnienia?
Badani najczęściej wymienili takie branże jak: szkolnictwo i edukacja, administracja
państwowa, finanse, ekonomia, księgować, audyt, doradztwo, konsulting, szkolenia.
Proszę podać zajmowane stanowisko w pracy?

W pracy zawodowej zajmują różne stanowiska, są to kolejno: specjalista – 33%,
asystent/pracownik biurowy – 24%, wolny zawód – 24%, kierownik 6%, dyrektor/prezes –
3%, praktykant/stażysta – 6%. Warto zwrócić uwagę na fakt, ze 1/3 absolwentów WSGE
pracuje na stanowisku specjalisty, niemal co czwarty ma wolny zwód.
Co Pan/Pani zdaniem miało decydujący wpływ na podjęcie decyzji o zatrudnieniu
Pana/Pani przez pracodawcę?
Według absolwentów decydujący wpływ na zatrudnienie mają: doświadczenie zawodowe
(39%), ukończona uczelni wyższa 21%; najmniejsze zaś: ukończone kursy i szkolenia.
Szczegółowe odpowiedzi prezentuje poniższy wykres.
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Czy wykonuje Pan/Pani pracę zgodną w wykształceniem?
Ponad połowa badanych wykonuje pracę zgodną z wykształceniem – 57%. Dotyczy to
częściej absolwentów studiów magisterskich niż licencjackich. Wśród osób deklarujących
brak zgody pomiędzy wykształcaniem a posiadaną pracą, najczęstszą przyczyną takiej
sytuacji jest kontynuowanie kształcenia na poziomie studiów II stopnia i deklaracja chęci
zmiany pracy po ukończeniu wybranego kierunku studiów, na zgodną z przyszłym
wykształceniem.

Czy zmienił/a Pan/Pani pracę zawodową lub awansował/a w obecnej pracy, po
ukończeniu studiów w WSGE?
27% badanych absolwentów zmieniło pracę lub awansowało w obecnej pracy po ukończeniu
studiów w WSGE.
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Proszę zaznaczyć, w jakim przedziale pieniężnym mieści się Pana/Pani miesięczny
dochód brutto?
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto mieści się w przedziale między 2.000 a 4.000
zł – 43%. Powyżej wskazanego przedziału zarabia 30% badanych, a poniżej 6%.
Czy po zakończeniu studiów kontynuuje lub kontynuował/a Pan/Pani edukację w
dowolnej Uczelni wyższej?
Co piąty badany kontynuuje naukę, jednak wśród absolwentów I stopnia wskaźnik ten wynosi
– 3%. Studia II stopnia wybiera - 21 % z nich, a studia podyplomowe 75%. 42% absolwentów
kontynuowało naukę na dedykowanych kursach i szkoleniach.
Czy uważa Pan/Pani, że wiedza i umiejętności jakie Pan/Pani zdobył/a w trakcie studiów
w WSGE są przydatne na aktualnym rynku pracy?

Zdecydowana większość badanych absolwentów pozytywnie ocenia efekty kształcenia - aż
97% z nich uważa, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów na WSGE są przydatne
na rynku pracy. Co więcej zapytano studentów, co uzupełniliby w ofercie edukacyjnej
Uczelni, by absolwent miał lepsze kwalifikacje i kompetencje do wykonywania zawodu i był
konkurencyjny wśród innych na rynku pracy? Odpowiedzi były następujące: więcej wiedzy
praktycznej; ale zdecydowana większość badanych osób udzieliło odpowiedzi, że nie
wprowadzałoby żadnych zmian do oferty edukacyjnej. Wskazuje to na pozytywny trend w
WSGE, a mianowicie, że rekomendacje i uwagi studentów sprzed kilku lat zostały
realizowane przez Uczelnię, ponieważ absolwenci z poprzednich edycji badań dużo częściej
wskazywali na zwiększenie wiedzy praktycznej w programie studiów, jak też na wzbogacenie
oferty edukacyjnej stażami, kursami i szkoleniami.
Na pytanie jakiego wyboru dokonałby/aby Pan/Pani decydując się ponownie na studia?
Zdecydowana większość dokonałaby takiego samego wyboru – 76%, czyli ten sam kierunek
studiów, na tej samej uczelni, na chęć studiowania innego kierunku w WSGE wskazało 6%
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badanych. Tyle samo procent badanych (6%) chciałoby zmienić uczelnie i kierunek, co jest
wynikiem zadawalającym.

Czy poleciłby/aby Pan/Pani studia w WSGE innym osobom?
Po raz pierwszy w historii badań zawodowych losów absolwentów 100% badanych
poleciłoby studia na WSGE innym osobom.
Podsumowanie badań i rekomendacje:
Metoda badań sondażowych z użyciem platformy elektronicznej jest odpowiednim
narzędziem do realizacji zaplanowanych badań, jednak wymogiem jest posiadanie kompletnej
i aktualnej bazy danych tele-adresowych studentów kończących naukę na WSGE (po
uzyskaniu wcześniejszej zgody studentów na udział w badaniach). Po raz pierwszy w historii
badań zawodowych losów absolwentów uzyskano niską stopę zwrotu odpowiedzi od
respondentów (responsywność na poziomie 14%). Doświadczenie w realizacji powyższych
badań przez kilka w Uczelni wskazuje, że dane teleadresowe studentów powinny być
weryfikowane dwa razy podczas trwania studiów lub chociaż przynajmniej raz, najlepiej
podczas odbierania przez absolwenta dyplomu ukończenia studiów (wraz z podpisaną
deklaracją uczestnictwa w badaniu i RODO). W celu zwiększenia możliwości dotarcia do
respondentów po 6 miesiącach od ukończenia studiów, dane zweryfikowane w momencie
kończenia studiów, zwiększają prawdopodobieństwo dotarcia do absolwenta, a to z kolei
przekłada się na poziom responsywności badania.
Wnioski:
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Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że studia w WSGE i program studiów jest pozytywnie
oceniany przez absolwentów, szczególnie jako przydatny w pracy zawodowej. Absolwenci
uznali, że wiedza, umiejętność i kompetencje zdobyte podczas studiów odpowiadają
wymaganiom współczesnego rynku pracy. Deklarowali także, że dzięki studiom, mogli
uzyskać awans w dalszych etapach rozwoju kariery zawodowej. W przypadku możliwości
ponownego wyboru studiów - zdecydowana większość absolwentów dokonałoby takiego
samego wyboru – wybraliby ten sam kierunek na tej samej Uczelni. Zapytaliśmy także
badanych, co uzupełniliby w ofercie edukacyjnej Uczelni, by absolwent miał lepsze
kwalifikacje i kompetencje do wykonywania zawodu i był konkurencyjny wśród innych na
rynku pracy- większość studentów udzieliło odpowiedzi że nie wprowadzaliby żadnych
zmian, między innymi z tego powodu, że od roku akademickiego 2019/2020 znacząco
rozszerzono ofertę szkoleń, kursów i studiów podyplomowych oraz zwiększono zatrudnienie
kadry posiadającej doświadczenie praktyczne.
Rekomendacje:
Pracownicy dziekanatu powinni zwracać uwagę na kompletność danych kontaktowych w
dokumentacji studentów. W przypadku niechęci wśród studentów/absolwentów do podania
lub zweryfikowania danych teleadresowych i wypełnienia zgodny na udział w badaniu,
należy poinformować o ich celu mimo braku obowiązku realizowania takich badań przez
Uczelnie wyższe.

Opracowanie:
dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE
Kierownik Biura Karier
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