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Synopsis. Wspó cze nie szanse znalezienia pracy zale  w du ej mierze od poziomu wykszta cenia, 

rodzaju uko czonego kierunku, standardu uczelni, a nawet kraju realizacji studiów. Wy sze umiej tno ci 

i odpowiednie wykszta cenie sprzyjaj  postawom innowacyjnym, wspieraj  i kszta tuj  przedsi biorczo  

oraz umiej tno  elastycznego dostosowania do zmieniaj cych si  warunków. Pomimo, e rolnictwo nie 

jest najpopularniejszym kierunkiem studiów to ponad 90% badanych m odych Europejczyków 

zamierza o poszukiwa  pracy w wyuczonym zawodzie. Trzy czwarte studentów by o zdecydowanych 

pozosta  i pracowa  w ojczy nie. Materia  przygotowano w oparciu o badania ankietowe 

przeprowadzone w ród studentów kierunków rolniczych w Hiszpanii, Niemczech, W oszech i Polsce. 

S owa kluczowe: umiej tno ci, zatrudnienie, zawód 

 

Wst p 

We wszystkich rozwini tych krajach wiata, problem funkcjonowania wsi i rolnictwa 

jest wa nym elementem polityki pa stwa. Szans  ich rozwoju mo e by  m ode pokolenie, 

studiuj ce m.in. na kierunkach rolniczych. Dobrze wykszta ceni, m odzi rolnicy, umiej tnie 

pokierowani, dzi ki swej wiedzy, sprawno ci i ch ci do pracy oraz rozwoju, maj  szanse 

zmieni  obecny niekorzystny, istniej cy w tym dziale gospodarki, stan. 

Wspó cze nie szko y i kierunki rolnicze nie s  ju  tak bardzo popularne jak jeszcze 

kilkadziesi t czy nawet kilkana cie lat temu. Pa stwo równie  zaniedbuje kszta cenie rolnicze 

przede wszystkim ze wzgl du na jego nisk  rentowno . Jednak wiele m odych ludzi wci  

uczestniczy w tym kszta ceniu, upatruj c w nim w asn  przysz o  zawodow . Sytuacja na 

rynku pracy w Polsce nie jest korzystna, a przy obecnym poziomie produkcji w rolnictwie w 

skali kraju istnieje konieczno  przekwalifikowania ponad 3 mln osób, które aktualnie 

znajduj  w nim zatrudnienie. Faktem jest tak e, e liczba zatrudnionych bezpo rednio w 

rolnictwie systematycznie maleje i w wyniku przemian b dzie najprawdopodobniej jeszcze 

mniejsza.  
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Wspó cze nie szanse znalezienia pracy zale  w du ej mierze od poziomu 

wykszta cenia, rodzaju uko czonego kierunku, standardu uczelni, a nawet kraju realizacji 

studiów. Jednak w sytuacji, tak du ej ilo ci szkó  rolniczych i studentów tych kierunków oraz 

zbyt du ego zatrudnienia w rolnictwie, istnieje zagro enie pojawienia si  rzeszy 

wykwalifikowanych bezrobotnych. 

Perspektywy zatrudnienia w rolnictwie 

Zdaniem Wawrzyniaka [2001] wykszta cenie jest kategori , która obrazuje poziom 

przygotowania danej grupy do wykonywania zawodu. Poprzez wykszta cenie ludzie 

zdobywaj  zasób okre lonej wiedzy, umiej tno ci i sprawno ci umo liwiaj ce im poznanie 

otaczaj cego wiata i wykonywanie okre lonego zawodu. 

W Polsce rolnicy stosunkowo pó no wkroczyli na cie k  edukacyjn , nast pi o to 

dopiero w XIX w., kiedy zacz to zak ada  pierwsze szko y rolnicze i przeprowadza  

szkolenia o charakterze specjalistycznym. Wspó cze nie jednak w spo ecze stwie wiejskim 

nadal istniej  pok ady tradycjonalizmu i przekonanie, e zawód rolnika mo na wykonywa  

bez odpowiednich formalnych kwalifikacji. 

Kategoria wykszta cenia odgrywa decyduj c  rol  przy rozpatrywaniu potrzeb 

o wiatowych ludno ci rolniczej. Wysoki poziom wykszta cenia rolników ma o wiele szersze 

reperkusje spo eczno-gospodarcze. Niskie kwalifikacje rolników utrudniaj  korzystanie z 

najnowszych technologii i post pu biologicznego, zmniejszaj  zdolno ci adaptacyjne i szanse 

skorzystania ze rodków pomocowych skierowanych na wspieranie rolnictwa i rozwoju 

obszarów wiejskich. 

Pa stwa zachodnioeuropejskie przywi zuj  du  wag  do kwalifikacji i wykszta cenia 

ludno ci pracuj cej w rolnictwie. Nie tylko Polska ma okre lone problemy z tym zwi zane. 

We W oszech ponad 10% rolników nie posiada adnych kwalifikacji, a ponad 60% posiada 

tylko najni szy stopie  wykszta cenia [Koby ecki 2003]. Na wsi potrzebne s  zarówno 

kszta cenie ogólne, jak te  rolnicze. Wielk  i niewykorzystan  dotychczas szans  stanowi 

kszta cenie w zawodach „zapomnianych”, tradycyjnie zwi zanych z wsi . Mo na tu 

wymieni  np. zawody zwi zane z obróbk  drewna, wykorzystaniem wikliny, surowców 

lokalnych (glina, kamie , s oma). Nale y, bowiem oczekiwa  nawrotu zainteresowania 

ludno ci pozarolniczej „natur ”. Wydaje si  nawet, e nale a oby t  metod  wzmocni  

odpowiedni  promocj  zarówno w kraju, jak i za granic . Wszelkimi sposobami winno si  

równie  wspiera  lokalizowanie na wsi inwestycji „czystych” ekologicznie [Klepacki 2001]. 
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Analiza sytuacji spo eczno-ekonomicznej wsi i rolnictwa wskazuje, e tylko pewna 

cz  m odzie y wiejskiej, wchodz cej na rynek pracy, znajdzie zatrudnienie w 

gospodarstwach rolnych, cz  natomiast po sko czeniu szko y b dzie musia a czy  prac  

w gospodarstwie rolnym z poszukiwaniem alternatywnych róde  dochodu, cz sto poza 

rolnictwem. Jeszcze inna b dzie musia a podj  prac  w zawodach innych ni  rolnictwo. 

Istnieje du e prawdopodobie stwo, e dopóki polska m odzie  nie b dzie mia a 

odpowiedniego wykszta cenia i kwalifikacji nie wygra konkurencji z lepiej wykszta con  

m odzie  z krajów zachodnich. Przeobra enia polskiej wsi i rolnictwa w kierunku 

gospodarki rynkowej, otwarcie gospodarki na wymian  zagraniczn  i integracja z UE, 

wymagaj  przygotowania kadr do pracy w rolnictwie nowoczesnym, lepiej przygotowanych, 

zarówno w sferze umiej tno ci, jak i osobowo ci, do pracy zawodowej i ycia w 

spo ecze stwie otwartym [Koby ecki 2003]. 

Wy sze umiej tno ci i odpowiednie wykszta cenie sprzyjaj  postawom 

innowacyjnym, wspieraj cym i kszta tuj cym przedsi biorczo  i umiej tno  elastycznego 

dostosowania do zmieniaj cych si  warunków, zwi kszaj  równie  mo liwo ci wyboru 

w asnej drogi rozwoju. Dlatego, zdaniem wielu autorów, nale y podejmowa  dzia ania na 

rzecz coraz lepszego przygotowania spo eczno ci wiejskiej do kreatywnego podej cia do 

spraw rolnictwa i ycia na obszarach wiejskich. Tereny wiejskie mog  by  atrakcyjnym 

miejscem ycia i pracy, jednak konieczne jest podj cie dzia a  s u cych nie tylko poprawie 

stanu dróg, telefonizacji czy warunków rozwoju przedsi biorczo ci na wsi, ale tak e 

rozwojowi infrastruktury spo ecznej, pozwalaj cej na porównywalny z o rodkami miejskimi 

dost p do edukacji szkolnej, wszelkich innych form dokszta cania, us ug 

telekomunikacyjnych czy informatycznych [Chy ek 2004, s. 22]. 

Cel opracowania i metody badawcze 

Celem opracowania by o zaprezentowanie opinii m odych Europejczyków na temat 

ich przysz o ci zawodowej. Szczególn  uwag  zwrócono na nast puj ce aspekty: 

stopie , w jakim zdobyte umiej tno ci i wiedza pomagaj  w znalezieniu pracy, 

mo liwo ci znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie, 

sposoby wyboru miejsca pracy. 

Aby uzyska  informacje na temat zaprezentowanych zagadnie  przeprowadzono 

badania w ród studentów kierunków rolniczych w czterech europejskich krajach: Hiszpanii, 

Niemczech, W oszech i Polsce. W ka dym z wybranych krajów przy pomocy 

kwestionariusza ankiety zbadano 30 studentów z ostatniego roku studiów. 
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Przeprowadzaj cym badanie w ka dym z krajów by  student z Polski w zbli onym wieku do 

wieku badanych ( redni wiek badanych to 23 lata). W zwi zku z tym mo na przypuszcza , e 

odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety s  szczere i zgodne z prawd , 

pozbawione presji obecno ci nauczyciela. Ogó em badaniem obj to 120 osób o ró nej p ci 

(56 kobiet i 64 m czyzn). 

Wyniki bada  i ich omówienie 

W opiniach spo ecze stwa zauwa y  mo na tendencje do uznawania kszta cenia na 

kierunku rolniczym za typowo m skie. Z bada  wynika jednak inaczej, ponad 46% 

respondentów stanowi y kobiety. W przypadku osób z Niemiec stanowi y nawet wi kszo . 

Wskazywa o to na popularno  kszta cenia w zakresie rolnictwa w ród kobiet, które 

upatrywa y w tej dziedzinie szans  zatrudnienia w przysz o ci.  

Rolniczy kierunek studiów z regu y jest równie  kojarzony z dzie mi rolników, które 

kszta c  si , aby w przysz o ci zast pi  rodziców w prowadzeniu gospodarstwa. Z zasady ma 

on stanowi  szans  na wykszta cenie wykwalifikowanych specjalistów, cz sto rolników, 

którzy wykorzystaj  swoj  wiedz  w prowadzeniu w asnego, nowoczesnego gospodarstwa 

rolnego, b d  stan  si  fachowcami w tej dziedzinie s u cymi pomoc  i rad  innym 

zainteresowanym rolnictwem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W trakcie badania 

dokonano analizy miejsca zamieszkania studentów, z której wynika o, e jedynie ok. 28% 

respondentów mieszka o na wsi, pozostali byli natomiast mieszka cami miast. 

Decyzja o podj ciu studiów na uczelni wy szej w perspektywie czasu mia a przynie  

popraw  statusu spo ecznego, stabilizacj  materialn  i poczucie spe nienia. Jak wykaza a 

analiza podejmuj c tak  decyzj  mo na kierowa  si  ró nymi motywami, mo na te  

oczekiwa  ró nych skutków. Warto ciowe by o zatem poddanie badaniu opinii i wyobra e  

studentów na temat przewidywanej przez nich przysz o ci zawodowej, tego czy maj  zamiar 

pracowa  w zawodzie, którego byli nauczani przez kilka lat. 

Decyzja o wyborze kierunku studiów jest na pewno jedn  z najwa niejszych decyzji w 

yciu m odego cz owieka. W ten sposób decyduje on czym b dzie zajmowa  si  w 

przysz o ci. Wybór kierunku studiów jest tak wa ny, poniewa  w du ej mierze to od niego 

zale y mo liwo  znalezienia pracy po zako czeniu studiów. W przypadku Polski renoma 

uko czonej uczelni, popularno  kierunku i zapotrzebowanie na okre lonego typu kadr  s  

tym bardziej istotne. Polska boryka si  z problemem du ego bezrobocia równie  w ród 

absolwentów uczelni wy szych. W zwi zku z tym konkurencja na rynku pracy jest tak du a, 

e pracodawcy mog  pozwoli  sobie na wybór najlepiej wykszta conych pracowników. 
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Istotne by y w zwi zku z powy szym opinie studentów, b d cych na ostatnim roku 

studiów i rozpoczynaj cych swoj  karier  zawodow , na temat s uszno ci podj tej przez nich 

przed kilkoma laty decyzji o wyborze kierunku studiów (rys. 1). 

Polscy i w oscy studenci niemal w 100% byli zdania, e wybrany przez nich kierunek 

rolniczy i zdobyta w ten sposób wiedza i umiej tno ci pomog  im znale  w niedalekiej 

przysz o ci prac . Mniej pewno ci, co do tego wykazywali hiszpa scy i niemieccy 

ankietowani. Prawie ¼ Hiszpanów twierdzi a, e nie ma takiego poczucia. Natomiast pomimo 

tego, e 20% studentów z Niemiec uwa a o, e zdobyta wiedza i umiej tno ci raczej nie 

pomog  im w znalezieniu pracy, to najwi ksza grupa niemieckich studentów tj. 50% 

zdecydowanie twierdzi a, e jednak pomog  im znale  prac . Zauwa alny sceptycyzm mia  

zwi zek z faktem, e hiszpa scy i niemieccy studenci niezbyt wysoko oceniali zarówno 

wyposa enie uczelni, jak i jej jako , natomiast respondenci z W och i z Polski byli bardziej 

zadowoleni ze swojego wyboru i wyposa enia uczelni. 

Niespe na 86% ogó u ankietowanych twierdzi a, e wybrany przez nich kierunek 

studiów dobrze przygotowuje do zawodu, jaki mog  wykonywa  w przysz o ci. Jednak ju  o 

13,5% mniej osób by o przekonanych, e zdobyte w toku studiów umiej tno ci i wiedza 

pomog  im w przysz o ci znale  prac . 
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Rysunek 1. Przydatno ci zdobytych umiej tno ci i wiedzy w znalezieniu pracy 

Figure 1.  Usefulness of professional skills and knowledge in work finding 

ród o: opracowanie na podstawie bada  w asnych. 

Source: own study. 

 

W zwi zku z opiniami studentów na temat stopnia przygotowania do wykonywania 

zawodu w trakcie procesu nauczania na wybranym przez siebie kierunku oraz stopnia, w 

jakim zdobyta wiedza i umiej tno ci przyczyni  si  do znalezienia zatrudnienia, ciekawym 
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problemem by  zamiar poszukiwania przez respondentów zatrudnienia w zawodzie 

nauczanym w toku studiów.  

 

zdecydowanie tak
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raczej tak
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zdecydowanie nie

3%
brak odpowiedzi

3%raczej nie
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Rysunek 2. Zamiar poszukiwania przez studentów zatrudnienia w wyuczonym zawodzie 

Figure 2.  Intention of seeking employment in the acquired profession among the researched students 

ród o: opracowanie na podstawie bada  w asnych. 

Source: own study. 

  

Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunku 2 pierwszym krokiem 

ankietowanych po zako czeniu studiów b dzie poszukiwanie pracy w wyuczonym zawodzie. 

Jedynie ok. 4% ogó u respondentów by o zdecydowanych poszukiwa  pracy w innym 

charakterze. W ród studentów byli równie  tacy, którzy pomimo tego, e w nied ugim czasie 

ko czyli edukacj  na uczelni wy szej, nie potrafili okre li  zawodu i rodzaju pracy, jak  

chcieliby wykonywa  w przysz o ci.  

Pomimo tego, e kierunek rolniczy nie nale y do typowo kobiecych, zainteresowanie 

nim kobiet jest du e, wskazywa y na to wyniki przeprowadzonych bada . Kobiety cz ciej 

by y gotowe poszukiwa  pracy w wyuczonym zawodzie i by y bardziej ku temu 

zdeterminowane. Spo ród obj tych badaniem kobiet jedynie ok. 7% W oszek nie zamierza o 

poszukiwa  pracy w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów. Du  grup , zarówno 

m czyzn jak i kobiet, w ród w oskich studentów stanowili równie  ci, którzy nie potrafili 

jasno sprecyzowa  swoich planów. 

 Zdecydowana wi kszo  badanych zamierza a poszukiwa  pracy w zawodzie 

zgodnym z kierunkiem studiów. Ich opinie na temat mo liwo ci znalezienia zatrudnienia w 

bran y rolniczej by y ró ne (rys. 3). 

 394



0 5 10 15 20 25 30

Hiszpania 

Niemcy

W ochy

Polska

kraj

ilo  osób

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

 
Rysunek 3. Mo liwo  znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie w kraju zamieszkania 

Figure 3. Possibility of finding work in the acquired profession in the country of residence 

ród o: opracowanie na podstawie bada  w asnych. 

Source: own study. 

 

Studenci w oscy w 100% byli przekonani, mniej lub bardziej, e w swoim pa stwie s  

w stanie znale  prac  w rolnictwie. Studenci z pozosta ych krajów nie wykazywali, co do 

tego pewno ci. W przypadku polskich respondentów ok. 33% by o wiadomym istniej cych 

problemów w znalezieniu pracy. Tego zdania by o równie  20% Hiszpanów i Niemców, przy 

czym, a  50% niemieckich studentów by o pewnych mo liwo ci zatrudnienia w bran y 

rolniczej.  

Studenci w wypowiedziach wskazywali dodatkowo ró nego rodzaju sposoby 

znalezienia pracy w zawodzie w ich kraju. W ród nich pojawi y si  m.in. dobra znajomo  

konkurencji w postaci innych kandydatów (takiej odpowiedzi udzielali g ównie studenci 

niemieccy), dobre planowanie, skuteczne i szeroko zakrojone poszukiwanie oraz protekcja, na 

które wskazywali hiszpa scy studenci. W przypadku Polski studenci dostrzegali mo liwo  

zatrudnienia w instytucjach pa stwowych takich jak ODR-y czy ARiMR.   

w kraju

74%

za granic  

8%

jeszcze nie wiem

18%

Rysunek 4. Miejsce pracy po uko czeniu studiów 

Figure 4. Workplace after completion of studies  

ród o: opracowanie na podstawie bada  w asnych. 

Source: own study. 
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Ankietowani wypowiadali si  równie  na temat miejsca, w którym chcieliby podj  

prac  w przysz o ci (rys. 4). Wi kszo  spo ród badanych (89 osób) wi za a swoj  przysz o  

z prac  w kraju zamieszkania. Jednak, a  21 osób ze 120 ogó u badanych jeszcze nie 

zastanawia a si  nad miejscem przysz ego zatrudnienia. Jedynie 10 ankietowanych 

zdecydowa aby si  po uko czeniu studiów na poszukiwanie pracy za granic . Na tak  form  

zatrudnienia liczy o najwi cej studentów z W och i to zarówno zamieszka ych w mie cie, jak 

i na wsi. Równie  kilkoro studentów z Hiszpanii mieszkaj cych na wsi zamierza o 

poszukiwa  pracy za granic . W pozosta ych przypadkach wszyscy mieszkaj cy na wsi 

planowali pozostanie w kraju i tu poszukiwanie pracy. W ród osób, które nie by y w tej 

kwestii zdecydowane wi kszo  pochodzi a z miasta.  

Niech  studentów zamieszka ych na wsi, g ównie w przypadku Polski i Niemiec, 

wzgl dem wyjazdów za granic  w poszukiwaniu pracy najcz ciej by a zwi zana z 

przywi zaniem do ziemi. Argumentami za wyjazdem za granic  by y g ównie mo liwo ci 

uzyskania wy szych ni  w kraju zamieszkania zarobków oraz ch  poznania innych kultur. W 

przypadku ankietowanych zamierzaj cych wyjecha  za granic , zak adany by  powrót do 

kraju ojczystego po zrealizowaniu zak adanego celu. Przeprowadzona analiza wskazywa a na 

tendencj  w ród badanej m odzie y do wi zania swojej przysz o ci z prac  w kraju 

zamieszkania, bez wzgl du na kraj pochodzenia. Ankietowani cenili walory ojczyzny i 

pomimo mo liwo ci swobodnego poruszania si  po innych krajach UE i podejmowania w 

nich legalnego zatrudnienia, decydowali si  na pozostanie w kraju. Polscy studenci, w 

niewielkiej liczbie deklarowali ch  wyjazdu za granic  i to wy cznie w celach 

zarobkowych.  

tak

23%

nie 

36%

nie wiem

41%

 
Rysunek 5. Opinie studentów na temat prowadzenia przez ich pa stwo polityki sprzyjaj cej zatrudnianiu 

m odych ludzi 

Figure 5. Students' opinions about their countries policies as favourable to youth employment 

ród o: opracowanie na podstawie bada  w asnych. 

Source: own study. 
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Istotne by y opinie respondentów na temat prowadzonej w ich kraju polityki 

zatrudnienia (rys. 5). Wi kszo  badanych studentów nie by a w stanie powiedzie  czy ich 

pa stwo prowadzi b d  nie polityk  sprzyjaj c  zatrudnieniu m odych ludzi. Du  grup  (43 

osoby) stanowili równie  ankietowani, którzy byli zdania, e ich pa stwo nie prowadzi takiej 

polityki. Najwi cej w tpliwo ci zarówno w sferze wyboru miejsca przysz ego zatrudnienia, 

jak i w kwestii, czy pa stwo prowadzi polityk  sprzyjaj c  zatrudnianiu m odych ludzi mieli 

w oscy studenci, ponad 48% bior c pod uwag  oba zagadnienia. W osi najch tniej ze 

wszystkich ankietowanych zdecydowaliby si  tak e na wyjazd do pracy za granic .  

Du e w tpliwo ci wzgl dem s uszno ci prowadzonej przez pa stwo polityki 

zatrudnienia wykazywali tak e studenci hiszpa scy (ponad 43%) i niemieccy (ponad 33%). 

Pomimo tego, e aden z badanych niemieckich respondentów nie zamierza  podj  pracy za 

granic , a ok. 23% by o niezdecydowanych, to zdaniem 40%, rz d niemiecki nie prowadzi 

polityki sprzyjaj cej zatrudnieniu m odych ludzi. Dodatkowo swoje negatywne opinie 

argumentowali zbytni  centralizacj , nadto rozbudowan  biurokracj , krótkofalowym, nie 

przysz o ciowym my leniem oraz zbyt niskimi wydatkami na szkolnictwo.  

Z kolei wi kszo  polskich studentów równie  zamierza a pozosta  w kraju i tu 

poszukiwa  pracy. A  70% ankietowanych twierdzi o, e w Polsce nie prowadzi si  polityki 

zatrudnienia, która sprzyja aby m odym ludziom, cz sto absolwentom poszukuj cym pracy. 

Powy sza analiza wyników nie potwierdza pojawiaj cych si  wspó cze nie w Polsce obaw 

wzgl dem szeroko zakrojonych wyjazdów m odych, wykszta conych ludzi do pracy za 

granic . Pomimo niesprzyjaj cej polityki pa stwa i konkurencji na rynku pracy m odzi Polacy 

decyduj  si  na pozostanie w kraju.  

Podsumowanie i wnioski 

Rolnictwo badanych krajów cechuje du a ró norodno , odmiennie przedstawiaj  si  

tak e systemy edukacji obowi zuj ce w poszczególnych krajach. System szkolny i poziom 

wykszta cenia ludno ci w danym kraju stanowi równie  dobre odzwierciedlenie poziomu 

rozwoju kraju oraz istniej cych ró nic w dost pie do podstawowych dóbr materialnych i 

kulturalnych. Polska na tle innych krajów Europy Zachodniej, mimo znacznego wzrostu 

liczby studentów, wci  nale y do krajów gdzie ludno  wiejska jest s abo wykszta cona, a 

powszechnym zjawiskiem jest dyskryminacja m odzie y pochodz cej ze wsi w ró nych 

dziedzinach ycia.  

Na podstawie przeprowadzonych bada  sformu owano nast puj ce wnioski: 
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1. Pomimo krytyki wyposa enia uczelni i stopnia, w jakim zdobyte w toku studiów 

umiej tno ci przyczyniaj  si  do znalezienia w przysz o ci pracy, a  92,5% respondentów 

mia o zamiar poszukiwa  pracy w zawodzie wyuczonym, a ok. 74% zamierza o pozosta  i 

pracowa  w kraju. 

2. Niemal wszyscy studenci z Polski i W och byli zdania, e uczelnia dobrze przygotowuje 

ich do wykonywania zawodu, a wybrany przez nich kierunek rolniczy i zdobyta w ten 

sposób wiedza i umiej tno ci pomog  im znale  w niedalekiej przysz o ci prac . 

Pozostali ankietowani z Hiszpanii i Niemiec byli mniej przekonani do tego stwierdzenia 

(prawie ¼ Hiszpanów twierdzi a, e nie ma takiego poczucia). Bior c pod uwag  polityk  

pa stwa sprzyjaj c  zatrudnieniu m odych ludzi ok. 42% ogó u ankietowanych nie 

potrafi o oceni  czy ich pa stwo prowadzi tak  polityk . Du e grono badanych studentów 

wskazywa o równie  na niesprzyjaj c  zatrudnianiu m odych ludzi polityk  w ich 

pa stwie, szczególnie studenci z Polski (a  70%) i Niemiec (40%).  

3. Bez wzgl du na d ugo  cz onkostwa w UE, opinie na temat rolnictwa w swoim kraju, 

realizowan  b d  nie przez pa stwo polityk  sprzyjaj c  zatrudnianiu m odych ludzi, czy 

ocen  wyposa enia uczelni i przydatno ci wiedzy i umiej tno ci nabytych w trakcie 

studiów, studenci zamierzaj  poszukiwa  pracy w wyuczonym zawodzie. Równie  

wiadomo  ryzyka, z jakim wi e si  praca w rolnictwie i braku jego konkurencyjno ci, 

na co wskazywali niektórzy studenci, nie wp ywa a na zmian  decyzji studentów 

wzgl dem podejmowania stara  poszukiwania pracy w zawodzie. 
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Abstract. Today, chances of finding employment depend on the level of education, the subject(s) studied, the 

perceived quality of the college, and even on the country of the studies realization. The West-European countries 

generally require professional qualifications and education for the population working in agriculture. Higher 

skills and a suitable education favour the innovative attitudes among people. They support and shape the 

entrepreneurship and flexible adaptation to changing conditions. They also enlarge the range of career choices. 

The aim of the paper was presenting the opinion of young Europeans about their professional future. Material 

was prepared basing on a survey of students of agricultural faculties in four European countries: Spain, 

Germany, Italy and Poland. In spite of the fact that agriculture is not the most popular course of studies, over 

90% of respondents planed to obtain work in their acquired profession. Similarly, 74% of the students intended 

to live and work in their motherland. 

 

Key words:  skills, employment, professional career. 
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