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OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW
WOBEC ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH
W POLSCE JAKO PRZYKŁAD BARIERY WEJŚCIA
NA RYNEK PRACY
Streszczenie: W pracy został poruszony temat związany z procesem wejścia na rynek pracy
absolwentów szkół wyższych. Analizie zostały poddane bariery utrudniające przebieg tego
procesu. Szczegółowo zostały omówione oczekiwania pracodawców w stosunku do umiejętności, jakie powinni posiadać ubiegający się o pracę absolwenci. Wnioski formułowane na
podstawie tej części analizy świadczą o dużych rozbieżnościach występujących w tym obszarze badań. W pracy zebrano również rekomendacje pracodawców odnośnie do funkcjonowania szkolnictwa wyższego, szczególnie w obszarze kształtowania u studentów umiejętności
niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej.
Słowa kluczowe: absolwent, rynek pracy, kwalifikacje.

1. Wstęp
Proces wchodzenia na rynek pracy absolwentów szkół wyższych jako jeden z obszarów funkcjonowania tego rynku budzi szerokie zainteresowanie wśród badaczy i jest
szeroko analizowany w literaturze przedmiotu. Z badań wynika, że proces ten napotyka liczne bariery i jego przebieg nie jest zadowalający zarówno dla absolwentów,
jak i dla pracodawców1. Przyczyn takiego stanu można upatrywać m.in. w wielu
obszarach funkcjonowania rynku usług edukacyjnych. W pierwszej kolejności dużą
rolę odgrywa mnogość szkół wyższych funkcjonujących na rynku2 i w konsekwencji
wzrost liczby absolwentów z roku na rok3. Obserwuje się na rynku nadreprezentację
absolwentów niektórych kierunków studiów, w tym zwłaszcza humanistycznych,
1
Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów. Raport Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
2
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa 2012.
3
Z. Dach (red.), Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Wyd. UE w Krakowie,
Kraków 2008.
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pedagogicznych i ekonomicznych4. Znaczne ograniczenia w płynności tego procesu
można uzasadnić dużymi oczekiwaniami pracodawców w stosunku do absolwentów
szkół wyższych5 oraz niewystarczającą współpracą pomiędzy systemem kształcenia
na poziomie wyższym a rynkiem pracy. Celem opracowania jest prezentacja i analiza opinii pracodawców i absolwentów na temat procesu wchodzeniem na rynek
pracy ludzi młodych z dyplomem uczelni wyższej oraz wskazanie barier, które mogą
utrudniać znalezienie pracy przez absolwentów po ukończeniu procesu kształcenia.
Poddano analizie oczekiwania pracodawców w stosunku do absolwentów – przyszłych pracowników. Zostały one zestawione z rzeczywistymi umiejętnościami,
kwalifikacjami i predyspozycjami absolwentów szkół wyższych. Wnioski formułowane na podstawie tej części analizy świadczą o dużych rozbieżnościach występujących w tym obszarze badań. W pracy wykorzystano badania i raporty tematyczne,
dane statystyczne oraz wybrane pozycje literatury przedmiotu.

2. Oczekiwania pracodawców a umiejętności absolwentów
szkół wyższych
Zestawienie oczekiwań pracodawców i rzeczywistych umiejętności, jakie posiadają
absolwenci szkół wyższych, pozwoli, z większym prawdopodobieństwem, wskazać
na realne perspektywy zdobycia satysfakcjonującej pracy dla tej grupy poszukujących zatrudnienia. Oczekiwania pracodawców w stosunku do absolwentów szkół
wyższych są różnorodne. Związane jest to ze specyfiką danej branży oraz zależy
od stanowiska pracy, które jest do obsadzenia. Generalnie można wskazać na kilka kluczowych cech i predyspozycji, na jakie zwracają uwagę pracodawcy. Są to:
doświadczenie, kreatywność i elastyczność, znajomość języków obcych i tzw. kompetencje miękkie. Szczegółowe badania w tym obszarze zostały przeprowadzone
przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w marcu
2010 roku. Wynik zostały opublikowane w raporcie pt. „Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych”. W badaniu wzięło udział 20 firm reprezentujących
przedsiębiorstwa różnej wielkości. W badanym roku zatrudniły one absolwentów
szkół wyższych, z tego 38% byli to absolwenci kierunków technicznych, 34% absolwenci po kierunkach ekonomicznych, 17% po kierunkach humanistycznych.
Trzy badane podmioty wybrały pracowników tylko wśród absolwentów z doświadczeniem zawodowym, co wskazuje na kierunek prowadzonej polityki zatrudnienia
w firmie. Przedsiębiorcy wskazali na określony zestaw cech pożądanych u absolwentów i ocenili ich realizację przez szkoły wyższe. Wytypowane cechy zostały
podzielone na cztery szersze kategorie. Pierwsza z nich to wartości osobiste, na które
Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009, GUS, Warszawa 2010.
G. Wronowska, Aktywizacja zawodowa wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Badania ankietowe, [w:] Ekonomia, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
4
5
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składają się: szacunek dla innych, uczciwość i etyka osobista, lojalność wobec firmy.
Druga kategoria to postawy wobec pracodawcy, w tym: chęć podejmowania zadań
w pracy, elastyczność czasowa, gotowość do pracy w nadgodzinach, mobilność osobista, gotowość do podjęcia pracy w różnych lokalizacjach, odpowiedzialność.
Postawy wobec kolegów to trzecia kategoria, w tym, zdaniem przedsiębiorców,
istotne to: chęć dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem, otwartość na problemy innych, konkurowanie z innymi pracownikami. Czwarta kategoria to wizerunek,
a zwłaszcza: koleżeńskość i towarzyskość, pozytywny wizerunek osobisty, kontynuacja tradycji rodzinnych.
Zestawienie tych cech pod kątem potrzeb przedsiębiorców i realizacji ich przez
szkoły wyższe dało obraz rzeczywistego potencjału reprezentowanego przez absolwentów. Wnioski są raczej zaskakujące i mało optymistyczne. Tylko w przypadku
koleżeńskości oczekiwania pracodawców pokryły sie ze stanem realizacji tej cechy przez szkoły wyższe. Natomiast jeśli chodzi o konkurowanie z innymi, w tym
przypadku szkoły wyższe „wyćwiczyły” tę cechę w absolwentach znacznie ponad
oczekiwania przedsiębiorców, co nie sprzyja pracy w grupie i nad wspólnymi projektami. Pozostałe cechy nie zostały wypracowane przez szkoły wyższe w sposób
zaspokajający potrzeby przedsiębiorców6.
Przedsiębiorcy wskazali również, jakiego typu umiejętności byłyby pożądane
u przyszłych pracowników i w jakim stopniu, ich zdaniem, są one wypracowywane
przez system szkolnictwa wyższego. Do tych najbardziej pożądanych zaliczyli odpowiednio: umiejętność komunikacji, pracy w zespole, rozwiązywanie problemów,
przedsiębiorczość, planowanie i organizację, umiejętność uczenia się oraz umiejętność wdrażania technologii.
W ramach poszczególnych umiejętności przedsiębiorcy wskazali na konkretne
działania. W przypadku komunikacji było to: rozumienie (1), zrozumiałe wyjaśnienia i odpowiedzi (2), przejrzyste pisanie (3), czytanie i pamiętanie, co zostało napisane (4), skuteczne negocjowanie i budowanie atmosfery zaufania (5). Wszystkie
te czynności są kluczowe w działalności każdego przedsiębiorstwa. Na rysunku 1
zaprezentowano oczekiwania przedsiębiorców w zakresie komunikowania i ich rzeczywisty poziom reprezentowany przez absolwentów.
Na podstawie rys. 1 można stwierdzić, że oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do absolwentów z zakresu umiejętności komunikowania znacznie przekraczają posiadane przez nich umiejętności i wymagany jest, zdaniem przedsiębiorców,
jeszcze duży zakres prac w tym zakresie, szczególnie poprzez instrukcje ustne lub
szkolenia w obszarze negocjacji. Przedsiębiorcy niechętnie akceptują konieczność
inwestowania w młodych pracowników zaraz na początku ich zatrudnienia.
Kolejna umiejętność, na którą zwrócili uwagę przedsiębiorcy, związana jest
z pracą w grupie. W jej ramach wyodrębniono konkretne działania i poddane zostały
one ocenie. Należą do nich akceptacja i wsparcie dla lidera (1), akceptacja swojej
6
Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych. Raport z badań. Instytut Badań nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010, s. 3.
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Rys. 1. Rozbieżności w zakresie umiejętności komunikowania się między oczekiwaniami
przedsiębiorców a stopniem ich realizacji przez szkoły wyższe
Źródło: opracowanie na podstawie Raportu z badań. Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni
wyższych, Warszawa 2010, s. 4.
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Rys. 2. Rozbieżności w zakresie umiejętności pracy zespołowej między oczekiwaniami przedsiębiorców
a stopniem ich realizacji przez szkoły wyższe
Źródło: opracowanie na podstawie Raportu z badań. Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni
wyższych, Warszawa 2010, s. 5.
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roli w grupie i relacji w stosunku do innych (2), pomoc i wsparcie dla innych w grupie (3), praca z klientami, kierownikiem, kontrolerami (4), współpraca z innymi
ludźmi w różnym wieku, różnej płci i z różnych kultur (5), przestawienie się z pracy
indywidualnej na grupową (6). Poniżej na rys. 2 zaprezentowano zestawienie, które
przybliża analizowane zagadnienie.
W przypadku umiejętności pracy w grupie żadne działanie na zostało opanowane przez absolwentów w czasie procesu kształcenia w sposób satysfakcjonujący
pracodawcę. Podstawowa umiejętność niezbędna w pracy zawodowej, podobnie jak
umiejętność komunikowania się, wymaga wsparcia ze strony pracodawcy w postaci
szkoleń i zajęć praktycznych na danym stanowisku pracy.
Pozostałe umiejętności wskazane przez pracodawców, czyli rozwiązywanie problemów (1), przedsiębiorczość (2), umiejętność planowania i organizacji (3), umiejętność uczenia się (4), umiejętność wdrażania technologii (5), również nie zostały
opanowane przez absolwentów w sposób uznany za zadowalający przez pracodawców. Na rysunku 3 znajduje się zbiorcze zestawienie pokazujące średnie wartości
z działań z zakresu każdej z umiejętności.
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Rys. 3. Rozbieżności w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości,
planowania i organizacji, umiejętności uczenia się i wdrażania technologii między oczekiwaniami
przedsiębiorców a stopniem ich realizacji przez szkoły wyższe
Źródło: obliczenia i opracowanie na podstawie Raportu z badań. Oczekiwania przedsiębiorców wobec
uczelni wyższych, Warszawa 2010, s. 6, 7.

Na podstawie informacji zgromadzonych w raporcie wyłania się obraz dość wymagającego pracodawcy i absolwenta, który w żadnym z analizowanych obszarów
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cech i umiejętności nie jest w stanie sprostać pokładanym w nim oczekiwaniom.
Przedsiębiorcy dość krytycznie oceniają szkoły wyższe w procesie kształcenia
umiejętności u absolwentów. Żaden obszar wymagań wskazany przez pracodawców
nie jest realizowany w sposób zapewniający akceptację tej grupy uczestników rynku
pracy. Wyraźnie widać skalę niedopasowań pomiędzy rynkiem pracy i szkolnictwem
wyższym. Wysokie wymagania pracodawców podyktowane są przez rynek i rzeczywiste warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Wydaje się, że nieudolność
i małe zaangażowanie uczelni wyższych w zakresie kształcenia praktycznych umiejętności u absolwentów może mieć kilka przyczyn. Jedną z nich może być brak
pełnej informacji zwrotnej z rynku pracy, co skutkuje niedostosowaniem programów
kształcenia do rzeczywistych potrzeb pracodawców. Istnieje, z jednej strony, nadmiar wysoko wykwalifikowanych kadr stwarzający możliwość szerokiego i zróżnicowanego wyboru dla pracodawców, a z drugiej strony, okazuje się, że potencjalni
kandydaci są postrzegani jako osoby wymagające dalszych nakładów finansowych
i dodatkowych szkoleń. Z tego powodu może wynikać niechęć pracodawców do
zatrudniania osób tuż po studiach. Ma to swoje źródło między innymi w obniżającej
się jakości kształcenia na poziomie wyższym i jego niedostosowaniu do wymogów
rynku pracy. Oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów się zmieniają. Poszukują oni najczęściej absolwentów politechnik i nauk przyrodniczych oraz
wykwalifikowanych robotników. Natomiast brak jest zainteresowania humanistami, ekonomistami, którzy nie posiadają wyróżniających ich kwalifikacji. Zazwyczaj
pracodawcy wymagają co najmniej rocznego doświadczenia w zawodzie i oczekują,
że pracownik wdroży się do pracy bez dodatkowych szkoleń. Koszty zatrudnienia
są wysokie i to powoduje niechęć pracodawców do inwestowania w szkolenia dla
młodych pracowników7. Zdaniem studentów i absolwentów pracodawcy mają wysokie wymagania, a w zamian oferują niewiele – niskie płace i mało korzystne umowy terminowe. Pracodawcy zwracają uwagę na dużą mobilność absolwentów szkół
wyższych. Dobrzy studenci szukają pracy nie tylko na lokalnym rynku pracy, ale
również bardzo często wyjeżdżają za granicę, zachęceni możliwością zdobywania
doświadczenia i podjęcia pracy w innych kulturach i strefach językowych.
W ramach cytowanego badania zebrano rekomendacje dla instytucji szkolnictwa
wyższego przedstawione przez pracodawców. Stanowią one niezwykle istotną informację z punktu widzenia rozwoju i przekształceń całego systemu szkolnictwa wyższego. Te rekomendacje zostały zebrane i zaprezentowane poniżej zgodnie z rankingiem ważności według przedsiębiorców.
1. Instytucje szkolnictwa wyższego powinny zaświadczyć nie tylko o poziomie wiedzy merytorycznej, ale także o poziomie umiejętności nabytych przez absolwentów.
2. Każda instytucja szkolnictwa wyższego powinna:
7
Opracowanie na podstawie wypowiedzi M. Zakrzewskiej, eksperta PKPP Lewiatan, www.rzeczpospolita.pl, stan na 24.10.2012.
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wskazać, jakiego rodzaju umiejętności i na jakim poziomie można nabyć w trakcie realizacji programu kształcenia;
• konsultować swoje programy z instytucjami biznesu;
• być bardziej aktywna i reagować na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorstwa;
• przeprowadzać testy kompetencji pozwalające na porównanie efektywności
w osiąganiu określonego poziomu kompetencji;
• konfrontować z przedstawicielami biznesu szczegółowy zakres kształcenia
umiejętności i wiedzy w poszczególnych dziedzinach;
• wyznaczyć minimalny poziomu umiejętności w ramach obowiązków statutowych;
• zwracać uwagę na komercyjne zastosowanie szkolonych przez nich kompetencji;
• kontynuować kształcenie w zakresie oczytania i myślenia matematycznego, aby
osiągnąć wyższy poziom;
• włączyć związki przedsiębiorców do swych rad wydziałowych.
3. Przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość wpływania na programy edukacyjne8.
Pracodawcy zwracają również uwagę na konieczność zwiększenia liczby godzin
praktyk studenckich i wdrożenie programów promujących najlepszych studentów
w znalezieniu pracy. Przede wszystkim kładą oni nacisk na zwiększenie i zacieśnienie kontaktów sfery biznesu i uczelni wyższych, upatrując w tym impulsów
do korzystnych zmian w kierunku sprawnie funkcjonującego mechanizmu rynku
pracy na poziomie absorpcji absolwentów uczelni wyższych przez przedsiębiorstwa
oferujące im zatrudnienie9. Można stwierdzić, że współpraca na linii szkolnictwo
wyższe-otoczenie biznesowe jest w dużym stopniu niewystarczające, natomiast należy podkreślić, że ten sposób komunikowania absolwentów z pracodawcami jest
ważnym narzędziem sprawnie funkcjonującego rynku pracy.
•

3. Bariery w poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia
przez absolwentów
Absolwenci, którzy stali się uczestnikami rynku pracy poprzez poszukiwania zatrudnienia i podjęcie pracy, zgodni są, co do tego, że szkoły wyższe nie przygotowują
8
Podano za Raport z badań. Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych, Warszawa
2010, s. 11 i 12.
9
Przykładem takiej inicjatywy może być spotkanie, jakie odbyło się we wrześniu 2012 roku
w Myczkowcach pomiędzy Radą Ekspertów pt. „Doskonalenie procesu kształcenia na kierunkach ekonomia a wyzwania rynku pracy”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele nauki, służb zatrudnienia
i pracodawców. Spotkanie pozwoliło, ze znacznie większą ilością informacji, przystąpić do dostosowywania programu nauczania ekonomii do wymagań rynku pracy zgodnie z ustawowymi wymogami
związanymi z wprowadzaniem Krajowych Ram Kwalifikacji. Informacja z Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy, www.porp.wup-rzeszow.pl na dzień 27.10.2012.
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absolwentów do przyszłych obowiązków zawodowych. Źle i bardzo źle rolę uczelni
wyższych w tym procesie ocenia ponad 56,4% ankietowanych. Na pytanie o to, czy
szkoły wyższe przygotowują absolwentów do procesu poszukiwania pracy, negatywnie odpowiedziało 79,3% pytanych osób10. Niedostatki w tym zakresie mogą
wynikać z przyczyn: mentalnych, programowych, wieloletnich zaszłości, skostniałego systemu szkolnictwa utrwalanego przez lata, finansowych, braku skutecznej
polityki w sektorze szkolnictwa, która dostrzegałaby potrzeby rynku pracy, oraz
niedostatecznego programu praktyk studenckich. Poszerzone badania nad tym zagadnieniem wyłoniły również inne przyczyny niedopasowania systemu szkolnictwa
wyższego do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Na tej podstawie
można wskazać bariery w poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia przez młodych ludzi. Istniejące bariery można przypisać poszczególnym uczestnikom rynku pracy
– te wynikające ze strony pracodawcy oraz te istniejące po stronie poszukujących
zatrudnienia. Istnieje również obszar utrudnień wspólny dla obu stron rynku.
Na pierwszy plan wysuwa się bariera związana z dość dużymi oczekiwaniami
pracodawców w stosunku do umiejętności, jakimi powinni legitymować się absolwenci szkół wyższych. Mimo że liczba osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych ciągle rośnie, nie idzie za tym zwiększenie poziomu umiejętności użytecznych
z punktu widzenia pracodawcy. Kolejna bariera związana jest z dużymi oczekiwaniami przyszłych pracowników11. Dotyczą one warunków w przyszłej pracy, ogólnej sytuacji na rynku oraz nastawienia do pracy. Reprezentanci młodego pokolenia
cenią sobie czas wolny i możliwość zdobywania nowych umiejętności. Praca nie
stanowi dla nich wyłącznie źródła dochodów i nie są skłonni poświęcać swojego
czasu na zajęcia nieprzynoszące im satysfakcji12. Po stronie pracodawcy można
wskazać na dyskryminujące praktyki pracodawców wobec młodych ludzi. Są oni
w pewien sposób karani za nieposiadanie doświadczenia niższym wynagrodzeniem
i gorszymi warunkami pracy13.Traktowanie absolwentów jak pracowników drugiej
kategorii ma również przejaw w niechęci do inwestowania w ich rozwój, głównie
z powodu tymczasowego charakteru ich zatrudnienia. Kolejna bariera w znalezieniu zatrudnienia związana jest z powolnym przyrostem miejsc pracy, wynikającym
z ogólnej sytuacji w gospodarce. We wspólnym obszarze można wskazać na bariery
związane z procesem poszukiwania pracy. Dotyczą one źle działających systemów
rozpoznawania kompetencji, przepływu informacji w obrębie rynku i między zainteresowanymi podmiotami. Konsekwencją tego są błędne decyzje przy wyborze
zatrudnienia i nieoptymalna alokacja kapitału ludzkiego na rynku. W konsekwencji
Opracowano na podstawie Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów
i absolwentów. Raport Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego, SGH, Warszawa 2010.
11
G. Wronowska, Ewolucja postaw studentów wobec podejmowania pracy w czasie studiowania.
Praca w czasie studiów – konieczność czy wybór?, [w:] Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na
rynku pracy, red. W. Jarecki, Wyd.volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2012, s. 69.
12
Młodzi 2011, K. Szafraniec, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 11.
13
Global Employment Trends for Youth, ILO Report 2010, s. 55.
10
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nasila się proces deprecjacji tego kapitału nagromadzonego w ludziach. Poważne
bariery w zatrudnieniu pojawiają się również w sytuacji, gdy młodzi ludzi chcą podjąć pracę w własnej firmie. Wydawałoby się, że samozatrudnienie to jeden z łatwiejszych sposobów rozpoczęcia aktywności na rynku pracy. Niestety dla większości
całkowicie niedostępny z powodu trudności w dostępie do kapitału finansowego,
fizycznego i społecznego. Młodzi ludzie nie są przygotowani koncepcyjnie, nie
posiadają zaplecza materialnego, a bez własnych dochodów nie są wiarygodnymi
klientami dla banków. Występowanie wszystkich powyżej wymienionych barier nie
daje optymistycznych przesłanek co do możliwości znalezienia zatrudnienia zgodnego z wyuczonym zawodem i oczekiwaniami poszukujących pracy. W sytuacji gdy
zniechęceni młodzi ludzie nie znajdują tego, czego szukają, decydują się na to, co
jest dostępne na rynku. Zazwyczaj jest to praca poniżej posiadanych kwalifikacji,
gdzie nie wykorzystują wszystkich posiadanych umiejętności, w tym np. znajomości języka obcego. Gros umów zawieranych przez absolwentów to umowy czasowe
lub praca bez żadnej umowy. Takie praktyki wzmacniają funkcjonowanie „szarej
strefy” gospodarki. Z danych wynika, że w Polsce ok. 70% młodych ludzi pracuje
na umowy czasowe14. W Europie większy odsetek jest tylko w Słowenii. Średnia
wieku rozpoczęcia pracy w Polsce to 22 lata, podczas gdy w Europie 20 lat. Różnica ta świadczy m.in. o opóźnieniu w zdobywaniu doświadczenia przez młodych
pracowników. Wynika ona z warunków na rynku pracy oraz długości poszukiwania
zatrudnienia. W celu polepszenia sytuacji absolwentów na rynku pracy i stworzenia
im możliwości szybkiego znalezienia zatrudnienia niezbędny jest szeroko prowadzony dialog biznesu i nauki. Szkoły wyższe od 2011 roku zostały zobligowane
do dokonywania skutecznej diagnozy i badania rynku pracy. W wyniku reformy
szkolnictwa wyższego weszła w życie tzw. Karta Praw Studenta. Jest to zbiór zasad
chroniących interesy studenta. Wśród nich dwie związane są z wchodzeniem studentów i absolwentów na rynek pracy. Zgodnie z jedną z nich każda uczelnia prowadzi
obowiązkowy monitoring losów zawodowych studentów w celu dostosowania programów do potrzeb rynku pracy. Monitoring losów zawodowych absolwentów to
cenne źródło informacji dla szkół wyższych, które mogą zmodyfikować swoją ofertę
edukacyjną, aby w przyszłości zwiększyć szanse absolwentów na znalezienie dobrej
pracy. Monitoring jest również pożyteczną informacją dla przyszłych studentów przy
wyborze szkoły i kierunku kształcenia. Druga ze wspomnianych zasad związana
jest z funkcjonowaniem instytucji rzecznika praw absolwenta. Działa ona na rzecz
szybkiego wejścia absolwentów na rynek pracy. Jego zadanie to monitorowanie losów absolwentów i rekomendowanie takich rozwiązań prawnych, które pozwolą im
lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Sprawdza m.in., czy programy studiów dobrze
przygotowują do wykonywania konkretnych zawodów. Jest to instytucja nastawiona
na współpracę z absolwentami i na rozwiązywanie problemów związanych z ich

14

Praca nierejestrowana w Polsce. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2011.

PN 305_Sokolowski_Ekonomia_2013.indb 869

2014-02-24 08:34:36

870

Gabriela Wronowska

wchodzenia na rynek pracy15. Studenci również mogą korzystać z pomocy instytucji
funkcjonujących na uczelni wyższej. Na każdej funkcjonują tzw. biura kariery, które
zajmują się pomocą dla studentów przez udostępnianie posiadanej bazy z ofertami
pracy oraz zapewnienie odpowiednich szkoleń. Śledzą losy absolwentów i zbierają
ich opinie na temat programu studiów, organizują targi pracy, warsztaty, np. na temat
sposobów i metod poszukiwania pracy oraz spotkania z pracodawcami. Zdaniem
absolwentów rzeczywista pomoc pochodząca z w.w. instytucji jest jak na istniejące
potrzeby zdecydowanie niewystarczająca.

4. Podsumowanie
Na podstawie powyższej analizy można powiedzieć, że proces wejścia na rynek
pracy absolwentów szkół wyższych jest utrudniony poprzez istnienie barier wynikających z niedoskonałości funkcjonowania rynku usług edukacyjnych i rynku pracy. Wśród zdiagnozowanych barier znajdują się również wysokie oczekiwania pracodawców wobec postaw, cech i umiejętności, jakie powinni posiadać absolwenci
ubiegający się o pracę. Wnioski formułowane na podstawie tej analizy świadczą
o dużych rozbieżnościach występujących w tym obszarze badań. Obecnie znalezienie pracy po ukończeniu studiów jest procesem długotrwałym i trudnym. Rynek
pracy nie jest w stanie zagospodarować wzrastającą co roku liczbę absolwentów
szkół wyższych, zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami i umiejętnościami. W celu poprawy sytuacji niezbędne wydają się w tym zakresie długookresowe
rozwiązania instytucjonalne w obszarze szkolnictwa wyższego i rynku pracy.
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EXPECTATIONS OF EMPLOYERS TOWARDS GRADUATES
OF UNIVERSITIES IN POLAND AS AN EXAMPLE OF BARRIERS
TO ENTER THE LABOR MARKET
Summary: he work discusses the problem of entering the labor market by graduates of universities. The barriers hindering this process were analyzed. The paper discusses in detail the
expectations of employers in relation to the skills that graduates applying for the job should
have. Conclusions made on the basis of this part of the analysis prove large discrepancies
occurring in this area of research. The study also presents recommendations of employers
towards the functioning of higher education, especially in the development of students’ skills
in their future professional life.
Keywords: graduate, labor market, qualifications.
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