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WYKSZTAŁCENIE A POTRZEBY RYNKU PRACY.
KLASYFIKACJA ABSOLWENTÓW
WYŻSZYCH UCZELNI
Streszczenie: W ostatnich latach sytuacja absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy
w Polsce ulegała pogorszeniu. Wzrósł odsetek bezrobotnych w tej grupie, a wyższe
wykształcenie przestało stanowić gwarancję znalezienia zatrudnienia. Celem artykułu jest
analiza sytuacji zawodowej osób z wyższym wykształceniem. Efektem przeprowadzonego
badania jest wyodrębnienie ośmiu klas absolwentów. Analiza cech w poszczególnych
klasach może stanowić cenne źródło informacji o czynnikach mających bezpośredni wpływ
na kształtowanie się poziomu bezrobocia w tej grupie.
Słowa kluczowe: wielowymiarowa analiza statystyczna, klasyfikacja hierarchiczna, edukacja.

1. Wstęp
W Polsce przez lata panowało przekonanie, że wykształcenie stanowi „przepustkę”
do lepszego życia, czyli do dobrze płatnej pracy. W opinii wielu ekspertów stanowiło również zabezpieczenie przed bezrobociem. Prawdopodobnie dlatego odsetek
osób studiujących na uczelniach wyższych jest w naszym kraju jednym z najwyższych w Europie.
Tymczasem od kilku lat obserwuje się stale rosnący poziom bezrobocia wśród
osób legitymujących się wyższym wykształceniem. Jedną z wymienianych przyczyn tego zjawiska jest brak przygotowania absolwentów do funkcjonowania na
rynku pracy. Dodatkowym czynnikiem jest również wybór kierunków studiów
niezgodnych z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców. Celem artykułu
jest analiza sytuacji zawodowej osób z wyższym wykształceniem. Artykuł zawiera
klasyfikację absolwentów wyższych uczelni ze względu na sposób zdobycia wykształcenia, w odniesieniu do tego, czy pracują oni w wyuczonym zawodzie oraz
na podstawie ich oceny przydatności studiów w dalszym życiu zawodowym. Badanie łączy dwa podejścia obserwowane w literaturze. Najwięcej badań dotyczy
aspektów podażowych, czyli przydatności kwalifikacji zdobywanych w szkołach
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wyższych [zob. np. Dziechciarz i in. 2012; Dziechciarz i in. (red.) 2007, 2006].
W podejściu popytowym podejmowane są analizy potrzeb rynku pracy [zob. np.
Dziechciarz, Kwiatkowska-Ciotucha 2004; Dziechciarz 2007]. Makroekonomiczny
punkt widzenia związany jest z pomiarem stopy zwrotu z inwestycji w edukację
[Dziechciarz 2011].
Proponowane w artykule podejście badawcze może stanowić podbudowę wielowymiarowej analizy sytuacji absolwentów na rynku pracy i przyczynić się do
identyfikacji czynników warunkujących wzrost poziomu bezrobocia w grupie osób
z wyższym wykształceniem. W ten sposób można by wzbogacić program śledzenia
losów absolwentów, który w Polsce dotychczas nie funkcjonuje, choć postuluje się
jego wdrożenie i podejmuje się coraz więcej prób w tym zakresie.

2. Opis badania
Realizację celu głównego, opisanego we wstępie artykułu, rozpoczęto od sprawdzenia, jak absolwenci oceniają umiejętności nabyte podczas studiów w aspekcie
przydatności w wykonywanej pracy na tle ich sytuacji zawodowej. Zastosowanie
metody klasyfikacyjnej pozwoliło na wyodrębnienie grup absolwentów na różne
sposoby radzących sobie na rynku pracy. Ich profile stanowią źródło cennych informacji dotyczących dopasowania oferty wyższych uczelni do potrzeb rynku pracy oraz identyfikacji czynników zagrożenia bezrobociem.
Wykorzystując dane pochodzące z badania „Monitoring rynku pracy” (Bilans
Kapitału Ludzkiego 2012 1), przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, analizowano
sytuację zawodową 1500 absolwentów wyższych uczelni. W tym celu zastosowano
hierarchiczną procedurę aglomeracyjną.
Do klasyfikacji użyto zmiennych opisujących: sytuację zawodową absolwenta
(praca w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, bezrobocie, zajmowanie się
domem itp.), rodzaj ukończonej uczelni (prywatna lub publiczna), tryb studiów
(dzienne, wieczorowe, zaoczne), rodzaj studiów (licencjat, inżynier, magister, magister inżynier) oraz wykorzystano zmienną dotyczącą przeciętnych miesięcznych
zarobków netto. Tworząc skupienia posłużono się metodą Warda, która zapewnia
dużą homogeniczność wyodrębnianych klas. Dane zostały zestandaryzowane (z),
następnie policzono macierz odległości, w której miarą niepodobieństwa, ze
względu charakter zmiennych, była miara chi-kwadrat. Na podstawie wykresu
liniowego odległości wiązań względem kolejnych etapów procesu wiązania, ustalono liczbę klas. Największy przyrost wariancji wewnątrzklasowej wystąpił przy
połączeniu dwóch rozłącznych klas w jedną, wówczas najlepszy okazałby się po1
W ramach pięciu edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego przebadano około 350 tys. respondentów,
a w tym ponad 16 tys. pracodawców, 17,9 tys. osób w wieku produkcyjnym, 8 tys. bezrobotnych,
niemal 36 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 33 tys. studentów, 20 tys. ofert pracy oraz ponad
4,5 tys. ofert instytucji szkoleniowych.

Wykształcenie a potrzeby rynku pracy. Klasyfikacja absolwentów wyższych uczelni
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Rys. 1. Dendrogram cech absolwentów na podstawie przyjętych kryteriów
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych pochodzących z badania Bilans Kapitału Ludzkiego
2012.

dział zbioru na dwie klasy. Jednak przyjęcie takiego rozwiązania mogłoby skutkować utratą ważnych informacji. Dlatego wybrano drugi, najwyższy przyrost na
poziomie odległości wiązań równej 5. Przyjmując więc wartość progową odległości równą 5, badani absolwenci zostali przyporządkowani do ośmiu skupień (rysunek 1).W efekcie powstało 8 klas absolwentów opisanych na podstawie wyszczególnionych wcześniej zmiennych.

3. Wyodrębnione klasy
Analiza cech absolwentów w każdym z powstałych skupień pozwoliła zidentyfikować charakterystyki szczególnie ważne dla opisu danej klasy. Dzięki temu, grupom nadano nazwy oraz przyporządkowano numery, które w dalszej części opisu
badania będą używane zamiennie.
Grupa 1. Dobrze zarabiający technicy. Grupa (236 osób), która niemal w całości jest zatrudniona na etatach (97%). W klasie tej znalazły się osoby zarabiające
lepiej niż pozostała część populacji (średnia około 2500 zł, mediana 2000 zł) ze
stażem pracy do 4 lat. Większość z nich (71%) ukończyła studia II stopnia i ma
wykształcenie wyższe z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera. Cechą charakterystyczną tej grupy absolwentów jest to, że wszyscy ukończyli publiczne uczelnie
oraz studiowali w trybie dziennym, w większości na kierunkach: technika, przemysł, budownictwo oraz biologia i nauki ścisłe. Częściej niż zwykle przyznają, że
ich praca jest zgodna z wykształceniem (niemal 66%), a swoją wiedzę i umiejętności ze szkół oceniają jako przydatną (80%). Ważne jest to, że 41% z nich dokształca się i nadal chce się dokształcać. Powodem, na jaki głównie wskazują, jest chęć
zdobycia kwalifikacji zawodowych (52%) oraz podniesienie umiejętności potrzeb-
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nych w obecnej pracy 36%. Prawie wszyscy (92%) pozytywnie oceniają przydatność szkoleń. Większość w tej grupie stanowią mężczyźni. Jest to jedna z grup,
której absolwenci dobrze radzą sobie na rynku pracy.
Grupa 2. Młodzi z małych miast i wsi, absolwenci kierunków usługowych
i rolniczych. Jak wskazuje nadana nazwa, do tej grupy należą osoby młode, pochodzące głównie z mniejszych miast i wsi. Klasa liczy 146 osób, które w większości są absolwentami kierunków usługowych i rolniczych, z czego połowa ma
tytuł licencjata. Większość z nich (94%) deklaruje znajomość języka obcego
(94%), jednak przyznają się do niższego poziomu umiejętności. Przeciętne miesięczne zarobki netto w tej grupie są o połowę niższe niż średnio w badanej populacji młodych absolwentów. Powodem może być fakt, że mimo iż w 90% deklarują, że są osobami pracującymi, jednak jedynie połowa z nich jest zatrudniona na
umowę o pracę. Pozostali odbywają praktyki lub inne prace nieetatowe (bez umowy) i nieodpłatne. Absolwenci zaliczani do tej klasy rzadziej niż zwykle oceniają
swoją pracę jako zgodną z wykształceniem. Swoją wiedzę i umiejętności nabyte w
szkołach postrzegają jako mało przydatne. Tę grupę absolwentów można ocenić
jako jedną z gorzej radzących sobie na rynku pracy.
Grupa 3. Pedagodzy i humaniści. Ze względu na odsetek zatrudnionych i zarobki jest to klasa podobna do całej badanej populacji (160 osób). Ponad 70% grupy to absolwenci kierunków pedagogicznych i humanistycznych, które ukończyli
na uczelniach publicznych, w większości (90%) w trybie dziennym. Prawie wszyscy mają stopień magistra. Większość z nich pracuje (90%), jednak około 30% jest
zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Są to osoby pochodzące z większych miast, które zazwyczaj deklarują pracę zgodną z wykształceniem. Warto
podkreślić, że wiedzę i umiejętności nabyte podczas kształcenia oceniają jako
przydatne (76%).
Grupa 4. Pracujący ekonomiści z większym stażem po publicznych uczelniach. Większość absolwentów z tej grupy deklaruje wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomicznym (171) zdobyte na studiach zaocznych. W ogóle
badanych absolwentów stanowią grupę starszą – większość w wieku 30–34 lata.
Cechą wyróżniającą tę klasę jest fakt, że wszyscy są zatrudnieni na umowę o pracę
w pełnym wymiarze godzin. Ich zarobki kształtują się nieco powyżej przeciętnej.
Osoby z tej grupy rzadziej niż zwykle oceniają swoją pracę jako zgodną z wykształceniem. Często też uważają, że umiejętności nabyte w szkole nie są przydatne w ich życiu zawodowym. W stosunku do całej populacji niższy odsetek absolwentów z tej grupy deklaruje znajomość języka angielskiego (77%). Jednak warto
zauważyć, że znajomość języków: niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego deklarowana jest na wyższym poziomie (łącznie 97,4%).
Grupa 5. Młodzi z licencjatem po prywatnych uczelniach (bezrobotni ekonomiści). W skład tej klasy wchodzi 106 absolwentów, w większości kobiet pochodzących głównie z mniejszych miast i wsi (80%). Większość z nich ukończyła
uczelnie prywatne i legitymuje się tytułem licencjata. Najbardziej charakterystycz-
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ną cechą osób należących do tej grupy jest to, że najgorzej ze wszystkich grup oceniają przydatność swoich studiów w życiu zawodowym. W klasie tej, liczniej niż
w innych, reprezentowani są absolwenci nauk społecznych, ekonomii i prawa.
Większość z nich (92,5%) pozostaje bezrobotna lub nieaktywna zawodowo. Mimo
że deklarują chęć uczestniczenia w kursach dokształcających, najgorzej ze wszystkich grup oceniają ich przydatność. Absolwenci zaliczani do tej grupy są osobami
nieradzącymi sobie na rynku pracy.
Grupa 6. Pracujący z licencjatem po prywatnych uczelniach (pracujący
ekonomiści). W grupie tej znalazły się osoby (220) z kilkuletnim doświadczeniem,
o których można powiedzieć, że dobrze zarabiają. Prawie wszyscy (95%) są zatrudnieni na etatach w pełnym wymiarze godzin. Większość osób z tej klasy to
absolwenci studiów pierwszego stopnia, przeważnie nauk społecznych, ekonomii,
pedagogiki lub prawa. Wiedzę zdobywali częściej na uczelniach prywatnych
w trybie zaocznym. Mimo że przyznają, iż ich praca nie zawsze jest zgodna z wykształceniem, a studia oceniają raczej jako mało przydatne, nie deklarują zainteresowania podjęciem dodatkowych kursów i szkoleń.
Grupa 7. Przedsiębiorczy z doświadczeniem po studiach II stopnia. Grupę
tę można określić jako najlepiej radzącą sobie na rynku pracy. W jej skład weszło
270 osób. Ważne jest to, że wszystkie pracują, a wiele z nich posiada własne firmy
(ponad 15%), co zdecydowanie wyróżnia tę klasę spośród pozostałych. Znaleźli się
tu absolwenci nauk społecznych oraz humanistycznych, ekonomii i prawa, a także
sztuki oraz biologii i nauk ścisłych. Jest to klasa osób najlepiej zarabiających –
większość z nich deklaruje zarobki powyżej średniej. Powodem dobrej sytuacji
finansowej tej grupy absolwentów może być fakt, że wielu z nich posiada różnego
rodzaju certyfikaty, w tym językowe, a większość deklaruje chęć dalszego dokształcania się i wysoko ocenia przydatność kursów. W stosunku do innych grup
członkowie tej klasy mają dłuższy staż zawodowy.
Grupa 8. Młodzi, bez pracy i doświadczenia. Grupę tę tworzą osoby młode
(191), zazwyczaj absolwenci uczelni publicznych, na których studiowali w trybie
dziennym, głównie na studiach I stopnia. Nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego i trudno im je zdobyć, gdyż zdecydowana większość z nich (88%) to osoby
bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Trudna sytuacja zawodowa nie wpływa jednak na ich ocenę przydatności szkoleń. Ponad połowa chętnie się dokształca (ponad
52%), podkreślając, że ważnym powodem podejmowanych kursów jest możliwość
zdobycia różnego rodzaju certyfikatów i dyplomów. Jak można zauważyć na rysunkach 2 i 3, obok grupy 5, jest to grupa najgorzej radząca sobie na rynku pracy.
Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono przykładowe dwie zmienne (przeciętne miesięczne zarobki netto oraz sytuacja zawodowa). Po prawej stronie rysunków zamieszczono wykresy przedstawiające klasy absolwentów ze względu na badaną
zmienną w odniesieniu do ogółu badanej populacji. Lewa strona diagramu obrazuje
niedobór absolwentów w ramach klasy w stosunku do ogółu badanej populacji
(ujemne wartości), natomiast prawa odnosi się do nadreprezentacji.
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4. Ocena grup ze względu na odsetek pracujących i zarobki
Analiza sytuacji zawodowej oraz cech absolwentów wchodzących w skład poszczególnych grup pozwoliła dokonać ich porównania oraz ocenić sposób radzenia
sobie na rynku pracy.
Ze względu na odsetek pracujących i wysokość zarobków do najgorzej radzących
sobie grup zaliczono młodych z licencjatem po prywatnych uczelniach (grupa 5),
młodych bez pracy i doświadczenia (grupa 8) oraz młodych z małych miast i wsi,
po rolnictwie i usługach (grupa 2). Poziom zatrudnienia i wysokość zarobków
w grupie 3 – pedagodzy i humaniści – wskazują, że klasa ta jest podobna do całej
badanej populacji. Sytuację grup 1, 4, 6 i 7 można określić jako dobrą, przy czym
do najlepiej radzących sobie na rynku pracy zaliczają się osoby z grup o nazwach:
dobrze zarabiający technicy oraz przedsiębiorczy z doświadczeniem, po studiach
II stopnia (1 i 7) – rysunek 4.

Rys. 4. Klasy absolwentów (1-8) ze względu na odsetek pracujących i zarobki
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych pochodzących z badania Bilans Kapitału Ludzkiego
2012.

Współwystępowanie cech w grupach absolwentów nieradzących sobie na rynku pracy obrazuje rysunek 5. Wszystkie charakterystyki wspólne dla trzech grup
zostały umieszczone w prostokątach. Przerywaną linią wyszczególniono natomiast
te cechy, dzięki którym osoby z najgorszych klas mogłyby w przyszłości zmienić
swoją przynależność – w rozumieniu poprawy sytuacji zawodowej. Warto zauważyć, że jedynie w grupie drugiej i ósmej takie cechy występują. To oznacza, że
absolwenci z tych dwóch klas mogą mieć większe szanse na znalezienie zatrudnienia. Na przykład osoby z grupy 2 mogłyby zostać zaklasyfikowane do grupy 6,
gdyż ich profil jest bardzo zbliżony.
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Rys. 5. Charakterystyka cech wspólnych najgorzej ocenianych grup absolwentów
Źródło: opracowanie własne.

Podobnej analizy współwystępowania cech dokonano w grupach ocenionych
jako dobrze radzące sobie na rynku pracy (rys. 6). Z badań wynika, że osoby, które
ukończyły uczelnie publiczne w systemie dziennym, mają stopień magistra
i doceniają potrzebę podnoszenia posiadanych kwalifikacji, znajdują się w
zdecydowanie lepszej sytuacji zawodowej niż pozostali badani (są aktywni
zawodowo, dzięki czemu wzrasta ich doświadczenie zawodowe, dobrze zarabiają).

Rys. 6. Charakterystyka cech wspólnych najlepszych grup absolwentów
Źródło: opracowanie własne.
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5. Uwagi końcowe
Trudna sytuacja zawodowa absolewntów z wyższym wykształceniem jest
odzwierciedleniem pogarszającej się sytuacji na rynku pracy. Jednak mimo że
wśród absolwentów odsetek bezrobotnych jest wysoki, to pozostają oni bez pracy
relatywnie najkrócej ze wszystkich grup wiekowych.
Badania potwierdzają, że w gorszej sytuacji są osoby legitymujące się wykształceniem I stopnia [zob. np. Dziechciarz-Duda, Król 2012; Dziechciarz-Duda,
Król 2013]. Odsetek pracujących w kategorii osób posiadających tytuł licencjata
(63,8%) wzrasta wraz z uzyskaniem dyplomu magistra do 80,7%. Dotyczy to również osób z dyplomem inżyniera (76,5%) i magistra inżyniera (85,3%), mimo i tak
relatywnie dobrej sytuacji rynkowej młodych inżynierów.
Najlepszą sytuację zawodową, ocenianą na podstawie wysokości wskaźnika zatrudnienia i najniższej stopy bezrobocia, mają absolwenci kierunków inżynieryjnotechnicznych, studiów matematycznych, statystycznych, fizycznych oraz medycznych. Osoby studiujące na najpopularniejszych kierunkach studiów, tj. ekonomicznych, pedagogicznych i społecznych, cechuje wskaźnik zatrudnienia na poziomie
niemal 80% i stopa bezrobocia dochodząca do poziomu 15%. Bezrobocie w najwyższym stopniu dotyka absolwentów wyższych uczelni po kierunkach usług dla
ludności, społecznych oraz rolniczych, leśnych i rybackich. Wśród absolwentów,
którzy ukończyli uczelnie trybem dziennym, odsetek bezrobotnych jest niższy,
jednak zmienia się on w zależności od kierunku studiów. Wskaźnik bezrobocia
absolwentów nie różnił się ze względu na to, czy osoba ukończyła uczelnię prywatną czy publiczną.
Przeprowadzone badanie nie potwierdza powszechnie panującej opinii, że podział na kierunki rynkowe i nierynkowe oddziela równocześnie kierunki inżynierskie i nieinżynierskie. Sytuacja osób ze stopniem magistra inżyniera jest bowiem
porównywalna do sytuacji osób po studiach II stopnia na kierunkach nieinżynierskich.
Dokonana analiza cech absolwentów wyższych uczelni pozwoliła wyodrębnić
czynniki, które mogą być istotne z punktu widzenia osiągnięcia sukcesu na rynku
pracy. Wydaje się, że jednym z ważniejszych jest chęć doszkalania się oraz zdobywania certyfikatów i dyplomów. Natomiast negatywne postrzeganie przydatności zdobywanej wiedzy podczas studiów może być ważną przeszkodą w osiągnięciu sukcesu zawodowego .Niestety, praca zgodna z wykształceniem oraz pozytywna ocena wiedzy i umiejętności nabytych w szkołach, nie we wszystkich przypadkach jest gwarantem zadowolenia finansowego (na przykład grupa 3). Istotnym
czynnikiem utrudniającym znalezienie zatrudnienia może być negatywna ocena
przydatności zdobytego wykształcenia. W połączeniu z innymi czynnikami, takimi
jak brak chęci podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zakończenie procesu edukacji
na I stopniu studiów, może skutkować pozostawaniem bezrobotnym.
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EDUCATION AND LABOUR MARKET NEEDS.
CLASSIFICATION OF UNIVERSITY GRADUATES
Summary: In recent years, the situation of university graduates on the labor market in Poland was getting worse. Higher education is no longer a guarantee of finding a job and rates
of unemployment in this group are growing. This article aims to analyze the professional
situation of young people with tertiary education. As result of the study there was distinguished eight classes of university graduates. The analysis of characteristics of each class
can be a valuable source of information about the factors that have an impact on the level of
unemployment in this group.
Keywords: multivariate statistical analysis, hierarchical classification, education.

