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Ocena dopasowania oferty dydaktycznej kierunków 
ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu 
poszukiwania pracy przez absolwentów

Streszczenie

Jednym z aspektów oceny jakości kształcenia, a w konsekwencji syntetycznym 
miernikiem działania szkoły wyższej może być wynik analiz sukcesu absolwen-
tów na rynku pracy. Celem artykułu jest ocena i analiza zróżnicowania zjawiska 
bezrobocia wśród rocznika 2014 absolwentów kierunków ekonomicznych polskich 
uczelni. Przedmiotem analiz są „klasyczne” kierunki ekonomiczne: Ekonomia, 
Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria, Międzynarodowe Stosunki 
Gospodarcze oraz Zarządzanie. Podmiotem analiz są grupy absolwentów poszcze-
gólnych kierunków studiów prowadzonych przez dany wydział na danej uczelni. 
Do analizy wykorzystano dane ELA, które nie zawierają informacji o ewentualnej 
pracy absolwentów przed studiami oraz podczas studiów. Analizie poddano grupy 
9699 absolwentów 107 kierunków z 51 uczelni.

Słowa kluczowe: kierunki kształcenia, absolwenci, rynek pracy.

Kody JEL: I21, J28

Wstęp

Powszechnie przyjmowanymi, komplementarnymi funkcjami szkół wyższych są kształ-
cenie i prowadzenie badań naukowych (Misja… 2009). W znaczącym uproszczeniu można 
przyjąć, że poziom naukowy prowadzonych badań ma wpływ na jakość kształcenia, a tym 
samym ocena jakości kształcenia może być syntetycznym miernikiem działania uczelni, 
także w zakresie badań naukowych. Jak wskazują autorzy różnych opracowań, kształce-
nie powinno jednak mieć związek z potrzebami społecznymi, wyrażanymi między innymi 
na rynku pracy: „Szkolnictwo wyższe charakteryzujące się wysoką jakością i przydatno-
ścią powinno umożliwić studentom nabycie wiedzy, umiejętności i podstawowych trans-
ferowalnych kompetencji, umożliwiających odniesienie sukcesu po ukończeniu studiów” 
(Działania… 2016), „Refleksyjna i krytyczna adaptacja do rynku pracy polega nie tylko na 
dostosowaniu się do istniejących na nim zasobów i miejsc pracy, ale także na twórczym jego 
rozwijaniu i zmienianiu” (Program… 2015, s. 16). Oznacza to, że jednym z aspektów oceny 
jakości kształcenia, a w konsekwencji syntetycznym miernikiem działania szkoły wyższej 
może być wynik analiz sukcesu absolwentów na rynku pracy.

Oczywiście, poszukiwanie szans na rynku pracy wiąże się w dużej mierze z posiada-
niem i podnoszeniem kwalifikacji. To z tego powodu po 1990 roku nastąpił znaczący wzrost 
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liczby studiujących, a pośrednio także liczby szkół wyższych. Posiadanie wyższego wy-
kształcenia z pewnością ułatwia znalezienie pracy. Bezpośrednie dowody tej tezy zawiera 
raport pt. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2016 roku sporządzony na 
podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności. Według raportu, najniższe (3,6%) natężenie bezrobocia występuje wśród osób 
z wyższym wykształceniem, a jest także najniższe wśród absolwentów (17,7% absolwen-
tów uczelni w porównaniu z 37,5% dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych). Jak 
jednak zwracają uwagę autorzy Strategii... (2009, s. 41) „w 1992 roku osoby z wyższym 
wykształceniem stanowiły tylko 2,3% ogółu bezrobotnych, a w 2008 roku – już 8,5%”. 
Proces ten niestety nasila się, bo według raportu (Aktywność ekonomiczna… 2017), przy 
spadającej stopie bezrobocia (w IV 2017 roku wyniosło ono 7,7% kwartale 5,9%, najniżej 
od maja 1991 roku) aż 19,7% bezrobotnych (202 tysiące na 1027 tysięcy bezrobotnych) 
miało wykształcenie wyższe. Ponieważ w grupie wiekowej 25-34 lata udział bezrobotnych 
z wykształceniem wyższym wynosi aż 32,6% (97 tysięcy na 298 tysięcy), to przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy trzeba szukać w szkołach wyższych. Najogólniejszy, narzucający się 
wniosek to niedopasowanie struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Z powyższych powodów jednym z możliwych mierników jakości dydaktycznej działal-
ności uczelni wyższych w kontekście dopasowania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku 
pracy może być analiza czasu poszukiwania pracy przez absolwentów. Oczywiście zróżni-
cowany stan rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski (według raportu Aktywność 
ekonomiczna ludności Polski, bezrobocie w III kwartale 2016 roku wahało się od 4,4% 
w województwie wielkopolskim do 9,5% w podkarpackim) w połączeniu z niską mobilno-
ścią międzyregionalną może obciążać wnioskowanie dotyczące jakości programów studiów 
uczelni z różnych regionów, ale z pewnością nie obciąża porównań wewnątrz regionalnych, 
a w szczególności wewnątrz uczelnianych.

Celem artykułu jest ocena i analiza zróżnicowania zjawiska bezrobocia wśród rocznika 
2014 absolwentów kierunków ekonomicznych polskich uczelni.

Przedmiot analiz i źródło danych

Źródłem informacji wykorzystanych w analizach jest Ogólnopolski system monitoro-
wania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (dalej: ELA). Dane zawarte 
w raportach generowanych przez ELA dotyczą obecnie (maj 2017 roku) studentów, którzy 
ukończyli studia w roku 2014. Okres objęty badaniem obejmuje czas do dnia 30 września 
2015 roku. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące 
z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych1 oraz systemu POL-on. Ze względu na egzo-
geniczny wobec uczelni charakter danych wnioski wyciągane z analiz mogą być interpreto-

1  Uniwersytet Łódzki nie przekazał w terminie danych umożliwiających ujęcie go w wynikach pierwszej edycji badań eko-
nomicznych losów absolwentów. Dane dotyczące tej uczelni i absolwentów prowadzonych w niej kierunków ekonomicznych 
opublikowane zostaną w momencie ogłoszenia wyników kolejnej edycji monitoringu, które ma nastąpić w połowie maja 2017 
roku.
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wane inaczej niż jest to możliwe w przypadku badań ankietowych przeprowadzanych przez 
uczelnie.

W artykule przedmiotem analiz są jedynie „klasyczne” kierunki ekonomiczne: Ekonomia 
(E), Finanse i Rachunkowość (FiR), Informatyka i Ekonometria (IiE), Międzynarodowe 
Stosunki Gospodarcze (MSG), Zarządzanie (Z) oraz ich mutacje występujące w niektó-
rych uczelniach (przykładowo kierunek Finanse, Inwestycje i Rachunkowość prowadzony 
przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunek Metody 
Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informatyczne – MIiSI − prowadzony w SGH2). W inter-
pretacji wyników analiz należy mieć jednak na uwadze niejednoznaczność ofert dydaktycz-
nych określanych taką samą (zbliżoną) nazwą. Niejednoznaczność ta jest skutkiem zmian le-
gislacyjnych dokonanych w Prawie o Szkolnictwie Wyższym z 2011 roku, a także wynikiem 
postulatów zawartych w Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku 
opracowanej przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową w 2010 roku. Proponowano w niej „odejście od odgórnie ustalanych 
kierunków studiów i zastąpienie ich programami dyplomowymi, które będą samodzielnie 
projektowane przez uczelnie” (Strategia… 2010, s. 5), a w szczególności: „Uczelnie po-
siadają szeroką autonomię. Tworzone przez nie programy nauczania i badań uwzględniają 
potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego kraju” (Strategia… 2010, s. 42). 
Skutkiem tych zmian jest to, że różne oferty dydaktyczne (zawierające zróżnicowane efekty 
kształcenia) mogą nosić identyczną nazwę, a jednocześnie oferty o identycznych lub zbli-
żonych efektach kształcenia mogą nosić różne nazwy. Obowiązkiem uczelni jest jedynie 
wskazanie obszaru kształcenia3 (Rozporządzenie w sprawie warunków…, §4, ust.3). 

Z drugiej strony, swoboda tworzenia kierunków studiów spowodowała, że w ofercie 
uczelni pojawiły się kierunki międzyobszarowe (np. społeczno-humanistyczne). W przy-
padku takiego programu studiów uczelnia musi określić dla każdego ze wskazanych obsza-
rów procentowy udział liczby punktów ECTS. Ponieważ w bazie danych, na podstawie któ-
rej tworzone są raporty ELA, kierunki międzyobszarowe oznaczane są jednakowym kodem 
(brak także wskazania obszaru dominującego), to w analizach prezentowanych w niniej-
szym artykule kierunki te zostały pominięte (jest to np. Turystyka i Rekreacja, która wskazy-
wana jest jako kierunek międzyobszarowy o różnym udziale dla obszaru nauk społecznych, 
w których umieszczone są nauki ekonomiczne).

Podmiotem analiz omawianych w artykule są grupy absolwentów poszczególnych kie-
runków studiów prowadzonych przez dany wydział na danej uczelni. W dalszej części tekstu 
takie grupy określane będą nazwą kierunku z podaniem nazwy uczelni. 

2  Należy wskazać, że MIiSI, w odróżnieniu od IiE, w pozostałych uczelniach sklasyfikowany jest jako międzyobszarowe 
(obszar nauk ścisłych oraz obszar nauk społecznych) studia międzydziedzinowe.
3  Zgodnie z Rozporządzeniem rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie 
obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych są to obszary kształcenia w zakresie:  
1) nauk humanistycznych, 2) nauk społecznych, 3) nauk ścisłych, 4) nauk przyrodniczych, 5) nauk technicznych, 6) nauk 
medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, 7) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, 8) sztuki. Te same 
obszary, ale jako obszary wiedzy wymienia załącznik do Rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników 
kosztochłonności.

handel_wew_4-1-2017.indd   158 2017-10-23   13:53:20



MAREK ROCKI 159

Z zasad przyjętych w ELA (związanych z ochroną danych osobowych) wynika dodatko-
we ograniczenie: baza danych nie zawiera informacji o kierunkach, które ukończyło mniej 
niż 10 absolwentów.

Należy odnotować dodatkowo, że w zbiorach ZUS nie są rejestrowane umowy o dzieło, 
umowy zlecenia, umowy zawierane za granicą Polski, praca bez umowy, dane mogą także 
nie obejmować ubezpieczonych w KRUS.

Ważnym ograniczeniem wnioskowania na podstawie ELA jest to, że dane zgromadzo-
ne w ELA nie zawierają informacji o ewentualnej pracy absolwentów przed studiami oraz 
podczas studiów. Z tego powodu w analizach pominięto absolwentów studiów niestacjo-
narnych, bo z natury rzeczy większość z nich pracowała podczas studiów. Pominięto także 
absolwentów studiów I stopnia, bo jak wynika z danych zawartych w bazie ELA, tylko 8,5% 
absolwentów studiów I stopnia było z kierunków (rozumianych jak wcześniej wskazano 
jako grupa absolwentów określonego kierunku na danej uczelni), których absolwenci byli 
zarejestrowani w ZUS w ponad 75%. Oznacza to, że większość absolwentów studiów I stop-
nia podejmowało dalszą naukę.

Należy też podkreślić, że dane ZUS nie zawierają informacji o wykonywanym zawodzie. 
Tak więc o ile ELA zawiera dane o bezrobociu, czasie poszukiwania pracy czy wynagro-
dzeniach, o tyle nie wiadomo, czy podjęta praca jest zgodna z kierunkiem ukończonych stu-
diów. Jak się jednak wydaje, w przypadku kierunków studiów charakteryzujących się naj-
krótszym czasem poszukiwania pracy czy najwyższymi wynagrodzeniami można przyjąć, 
że praca wykonywana przez absolwentów jest zgodna z ich wykształceniem. Jednocześnie, 
można zakładać, że w przypadku kierunków, których absolwentów charakteryzują najniższe 
wynagrodzenia i najdłuższy czas poszukiwania pracy występuje niska zgodność wykształ-
cenia z wykonywaną pracą4. 

Przy tak przyjętych ograniczeniach analizie poddano grupy 9699 absolwentów 107 
kierunków z 51 uczelni. W badanej grupie kierunków przeciętny udział absolwentów za-
rejestrowanych w ZUS wynosi 92,1%. Tylko w przypadku 9 kierunków z wymienionych 
uczelni udział ten wynosi mniej niż 75%: Akademia Finansów i Biznesu VISTULA (E) − 
8,3%, WSIiZ Rzeszów (Z) − 19,0%, Uczelnia Łazarskiego (E) − 46,2%, Akademia Leona 
Koźmińskiego (FiR) − 56,7% oraz (Z) − 62,1%, AGH (Z) − 65,5%, UW (E) − 69,6%, UW 
(FIiR) − 70%5. Oznacza to, że analiza obejmuje znaczącą większość absolwentów kierun-
ków ekonomicznych rocznika 2014. Wniosek taki wynika także z wykresu 16.

Należy podkreślić, że wśród wspomnianych 107 kierunków tylko 13 było związanych 
z uczelniami niepublicznymi. W znaczącej liczbie przypadków uczelnie takie nie prowadzą 
stacjonarnych studiów II stopnia, albo liczba absolwentów takich studiów jest niższa niż 10 
osób. Oznacza to, że porównania uczelni publicznych i niepublicznych nie są wiarygodne.

4  Niskie wynagrodzenia i długi czas poszukiwania pracy oznacza jednocześnie niską ocenę jakości kształcenia. 
5  Brak rejestracji w ZUS sam w sobie nie musi być złą informacją, bo może także oznaczać podjęcie studiów doktoranckich, 
dalszych studiów na innym kierunku lub za granicą. 
6  Wszystkie wykresy opracowano na podstawie obliczeń własnych wykorzystujących dane z bazy danych ELA. Na osi pozio-
mej wszystkich wykresów nie oznaczono nazw uczelni.
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Przedmiotem analiz są zgromadzone w ELA dane o absolwentach każdego kierunku o:
 - średniej liczbie miesięcy od uzyskania dyplomu do uzyskania pierwszej pracy7,
 - średniej liczbie miesięcy od uzyskania dyplomu do uzyskania pierwszej pracy na umowę 

o pracę,
 - odsetek absolwentów, którzy mieli doświadczenie bycia bezrobotnym,
 - średniej liczbie miesięcy, w których absolwenci byli (w okresie objętym badaniem, to jest 

od uzyskania dyplomu w 2014 roku do dnia 30.09.2015) zarejestrowani jako bezrobotni. 
W świetle definicji przyjętych w ELA te ostatnie dane określane są (i interpretowane) 

jako ryzyko bezrobocia. 

Średni czas poszukiwania pracy

Z danych ELA wynika, że średni czas poszukiwania pracy przez absolwentów studiów  
II stopnia (wszystkich kierunków, bez rozróżnienia na studia stacjonarne i niestacjonarne) 
wynosi 2,01 miesiąca (w przypadku pierwszej pracy na umowę o pracę 2,44 miesiąca). 
W przypadku absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunków ekonomicznych 
przeciętny czas poszukiwania pierwszej pracy wynosił więcej, bo 2,68, a w przypadku pracy 
na umowę o pracę − 3,61 miesiąca. Jednak jak wskazują analizy, porównania tych liczb nie 
są interesujące merytorycznie, gdyż – w większości przypadków − studenci studiów niesta-
cjonarnych pracują podczas studiów. 

7  W zestawieniach bazy ELA nie zostały uwzględnione osoby, które od dnia uzyskania dyplomu do końca okresu objętego 
badaniem (t.j. 30.09.2015) nie podjęły pierwszej pracy określonego typu.

Wykres 1
Absolwenci 2014 kierunków ekonomicznych w rejestrach ZUS

Źródło: Ekonomiczne aspekty losów absolwentów (2017),  
http://ela.nauka.gov.pl/reports/14_2_PL_jednolite_mgr.pdf [dostęp: 10.04.2017].
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W badanej grupie przeciętnie najdłużej poszukiwali pracy absolwenci kierunku 
Ekonomia (3,23 miesiąca), a najkrócej Informatyki i Ekonometrii (1,47). Podobne wnioski 
dotyczą przeciętnego czasu poszukiwania pierwszej pracy na umowę o pracę (odpowiednio: 
4,60 i 1,76). Najszybciej, bo przeciętnie mniej niż miesiąc poszukiwali pracy absolwenci 
Uniwersytetu Warszawskiego (IiE − 0,4 miesiąca) SGH (FiR − 0,64, Z − 0,81, MIiSI – 0,94) 
oraz Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej (Z − 0,85).

Informacje o zróżnicowaniu czasu poszukiwania pracy w zależności od ukończonego 
kierunku zawiera tabela 1.

Ponieważ Informatyka i Ekonometria dość powszechnie uważana jest za kierunek „trud-
ny” i jednocześnie poszukiwany przez pracodawców, to wniosek wynikający z tabeli 1 nie 
jest zaskakujący. Z drugiej strony, najpowszechniejsze kierunki (E i Z) z powodu „inflacji” 
liczby absolwentów i zróżnicowanej oceny ich kwalifikacji charakteryzują się dłuższymi 
czasami poszukiwania pracy.

O zróżnicowanej ocenie kwalifikacji świadczy też to, że 6172 absolwentów kierunków 
ekonomicznych prowadzonych przez uczelnie „nieekonomiczne”8 przeciętnie poszukiwa-
ło pracy przez 3,09 miesiąca, podczas gdy absolwenci uczelni ekonomicznych9 tylko 1,97 

8  Uczelnie techniczne, uczelnie rolnicze, uniwersytety.
9  Cztery publiczne uniwersytety ekonomiczne, SGH oraz 6 uczelni niepublicznych. 

Wykres 2
Przeciętna liczba miesięcy do momentu podjęcia pierwszej pracy (w miesiącach)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Dwie nietypowe obserwacje dotyczące uczelni ekonomicznych związane są z Wyższą 
Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (8 absolwentów spośród 42 w rejestrach 

miesiąca. W przypadku poszukiwania pracy na umowę o prace było to odpowiednio 4,20 
i 2,59 miesiąca. Rozkład czasu poszukiwania pierwszej pracy wskazujący na różnice między 
uczelniami ekonomicznymi i pozostałymi ilustruje wykres 3.

Tabela 1
Czas poszukiwania pracy  

Kierunek studiów Liczba 
absolwentów

Średni czas 
poszukiwania 

pracy 
(w miesiącach)

% średniej

Średni czas 
poszukiwania 

pracy na 
umowę o pracę 
(w miesiącach)

% średniej

E 2 625 3,22 120,04 4,58 126,75
FiR 2 248 1,81 67,48 2,53 70,01
IiE 317 1,47 54,80 1,76 48,71
MSG 554 2,34 87,23 2,92 80,81
Z 3 955 2,97 110,72 3,83 105,99
Ogółem 9 699 2,68 3,61

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 3
Przeciętny czas poszukiwania pierwszej pracy absolwentów uczelni 
nieekonomicznych i ekonomicznych (w miesiącach)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 4
Przeciętny czas poszukiwania pierwszej pracy absolwentów ekonomicznych uczelni 
niepublicznych i publicznych (w miesiącach)

Źródło: jak w wykresie 1.

ZUS, kierunek Zarządzanie, przeciętnie 4,33 miesiąca) oraz Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu (odpowiednio: 17 absolwentów, wszyscy w ZUS, FiR − 3,82). 

Odnotować można także zróżnicowane dane dotyczące uczelni ekonomicznych (por. wy-
kres 4). W przypadku uczelni publicznych przeciętny czas poszukiwania pierwszej pracy 
wynosił 1,84 miesiąca, natomiast absolwenci uczelni niepublicznych szukali pracy dłużej, 
bo 3,01 miesiąca. Większa różnica jest w przypadku pracy na umowę o pracę, odpowiednio: 
2,32 i 4,71 miesiąca. 

Doświadczenie bezrobocia

Podobne wnioski można wyciągnąć z porównania danych dotyczących absolwentów, 
którzy w ciągu roku od uzyskania dyplomu doświadczyli bezrobocia (por. wykres 5).

Dane wykresu 5 wskazują, że doświadczenie bezrobocia jest znacząco zróżnicowane 
wśród absolwentów kierunków ekonomicznych rocznika 2014. Od ponad 60% (Politechnika 
Świętokrzyska: E – 72,7%, KUL: E – 69,23%, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu:  
E – 63,33%, Uniwersytet Rzeszowski: E – 61,82%, Uniwersytet Rzeszowski: E − 61,25%, 
Uniwersytet Szczeciński: E – 61,22%, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
w Siedlcach: E – 61,11% ), po mniej niż 5% (UE Poznań: IiE – 4,76%, SGH: Z – 4,35%, 
SGH: FiR – 4,25%, Uczelnia Łazarskiego: E – 3,85%, SGH: MIiSI – 1,35%, Akademia 
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Finansów i Biznesu VISTULA10: E oraz UW: E i IiE – 0%). Należy odnotować, że kierunki, 
których absolwenci doświadczyli bezrobocia w ponad 50% pochodzi tylko z 14 uczelni. Nie 
ma wśród nich żadnej uczelni ekonomicznej, a dominujące w kształceniu osób, które licznie 
rejestrowały się jako bezrobotne są kierunki Zarządzanie i Ekonomia (por. tabela 2).

Tabela 2
Doświadczenie bezrobocia według kierunku studiów 

Kierunek Liczba 
absolwentów

Doświadczenie 
bezrobocia 

(w %)
% średniej

Ryzyko 
bezrobocia 

(w %)
% średniej

E 2 625 40,76 132,81 14,60 132,37
FiR 2 248 18,91 61,62 6,08 55,12
IiE 317 7,89 25,71 2,38 21,58
MSG 554 17,33 56,47 5,67 51,41
Z 3 955 34,41 112,12 12,93 117,23
ogółem 9 699 30,69 11,03

Źródło: jak w tabeli 1.

10  W przypadku tej uczelni wnioskowanie jest obciążone bardzo małą liczbą absolwentów zarejestrowanych w ZUS (1 osoba 
z 12).

Wykres 5
Doświadczenie bezrobocia absolwentów rocznika 2014 kierunków ekonomicznych

Źródło: jak w wykresie 1.
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Jak wynika z danych tabeli 2, ryzyko bezrobocia absolwentów kierunków Ekonomia 
i Zarządzanie jest około sześciokrotnie większe niż ryzyko charakteryzujące absolwentów 
Informatyki i Ekonometrii. Jak można przypuszczać, wynika to z niedookreśloności kompe-
tencji11 bardzo licznych absolwentów Ekonomii oraz Zarządzania.

Należy odnotować, że zerowe doświadczenie bezrobocia charakteryzuje absolwen-
tów kierunków Ekonomia (16 osób w rejestrach ZUS) oraz Informatyka i Ekonometria 
(odpowiednio 13 osób) z Uniwersytetu Warszawskiego. Mniej niż w 10% doświadcze-
nie bezrobocia mają ponadto absolwenci Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń z UW  
(117 osób, 8,55%), Informatyki i Ekonometrii z SGGW (29 osób, 6,9%) Ekonomii z Uczelni 
Łazarskiego (52 osoby, 3,85%). W przypadku uczelni ekonomicznych mniej niż w 10% bez-
robocia doświadczyli absolwenci MSG i Zarządzania z UE Poznaniu (121 osób, 9,92%), 
Informatyki i Ekonometrii z uniwersytetów ekonomicznych z Krakowa (22 osoby, 9,09%) 
oraz Katowic (42 osoby, 5,66%) oraz absolwenci SGH (Z, 43 osoby, 4,35%; FiR, 263 osoby, 
4,25% oraz MIiSI, 125 osób, 1,35%).

Jest oczywiste, że ryzyko bezrobocia jest wysoko skorelowane z doświadczeniem bez-
robocia (0,965), ale już nie tak silnie skorelowane z czasem poszukiwania pracy na umowę 
o pracę (0,538). Silna (ale oczywiście ujemna) korelacja występuje także między ryzykiem 
bezrobocia a średnim wynagrodzeniem (-0,709). 

11  Z analiz raportów powizytacyjnych i uchwał PKA (dostępnych na stronie http://www.pka.edu.pl) wynika, że często na kie-
runkach Ekonomia oraz Zarządzanie prowadzone są specjalizacje o profilu odległym od kanonu tych kierunków (najczęściej 
z zakresu finansów). 

Wykres 6
Doświadczenie bezrobocia absolwentów uczelni nieekonomicznych i ekonomicznych

Źródło: jak w wykresie 1.
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Podsumowanie

Wnioski płynące z analiz wskazują, że kształcenie na kierunkach ekonomicznych w uczel-
niach nieekonomicznych – poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak IiE na Uniwersytecie 
Warszawskim − nie znajduje pozytywnego odbioru rynku pracy: absolwenci takich kierun-
ków dłużej szukają pracy, wykazują się większym doświadczeniem bezrobocia i większym 
ryzykiem bezrobocia. 

Uzasadnienie tych faktów może być wielorakie:
 - uczelnie ekonomiczne, a w szczególności pięć publicznych uczelni ekonomicznych, mają 

charakter uniwersytetów ekonomicznych w tym sensie, że wszystkie założone efekty kształ-
cenia mają związek z zagadnieniami gospodarczymi (przykładowo: efekty kształcenia w za-
kresie matematyki mają związek z analizowaniem procesów gospodarczych, w zakresie hi-
storii dotyczą historii gospodarczej, w zakresie geografii dotyczą geografii ekonomicznej, 
nauka języków obcych wykorzystuje teksty z zakresu funkcjonowania gospodarki itd.). Co 
oczywiste inaczej jest w przypadku innych uczelni (poza niektórymi uniwersytetami);

 - co więcej, często – co wynika z raportów i ocen PKA – uruchamiane były kierunki 
Ekonomia oraz Zarządzanie (dawniej: Zarządzanie i Marketing), których zakładane 
efekty kształcenia odbiegały od kanonu tych dyscyplin, często mieszały się ze sobą, 
a także z innymi dyscyplinami z dziedziny nauk ekonomicznych. W rezultacie oznacza 
to niedookreślone dla pracodawcy kompetencje absolwentów, lub bardzo wąskie kompe-
tencje nieprzydatne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy;

 - w większości przypadków uczelnie nieekonomiczne (w szczególności techniczne i przy-
rodnicze) uruchomiły kształcenie ekonomistów stosunkowo niedawno, nie mając trady-
cji w tym zakresie. W wielu przypadkach oznacza to kształcenie nieleżące w głównym 
nurcie badawczym i dydaktycznym takich uczelni. Oznacza to przykładowo ubogie zbio-
ry literatury ekonomicznej w bibliotece uczelnianej i wąski zakres zainteresowań nauko-
wych kadry akademickiej związanej z prowadzonym kształceniem. 
Efekt jest taki, że dla absolwentów politechnik i uniwersytetów przyrodniczych (stanowią 

oni 25% analizowanej zbiorowości absolwentów rocznika 2014, w porównaniu z 32,3% absol-
wentów uniwersytetów ekonomicznych i SGH) czas poszukiwania pierwszej pracy jest prawie 
dwukrotnie dłuższy niż dla absolwentów publicznych uczelni ekonomicznych, dwu i półkrot-
nie więcej z nich doświadczyło bezrobocia, a przeciętne wynagrodzenia są o 40% niższe. 

Sformułowane wyżej wnioski stanowią podsumowanie jedynie części możliwych analiz. 
Z pewnością interesujące będzie także zestawienie tych wyników z analizą sytuacji rocznika 
2014 na rynku pracy w drugim roku od uzyskania dyplomów, a także zestawienie tych wy-
ników z oceną rocznika 2015. 
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Assessment of the Adjustment of the Didactic Offer  
of Economic Degree Courses to the Labour Market’s Needs Based  
on the Time-Period of Seeking Jobs by Graduates

Summary

One of the aspects of assessment of the quality of education and, in result, a syn-
thetic measure of university’s activities may be findings of analyses of graduates’ 
success in the labour market. The aim of the article is to assess and analyse differ-
entiation of the phenomenon of unemployment of the 2014 year group of graduates 
of economic lines of Polish high schools. The object of analyses is the “classical” 
economic degree courses: Economics, Finance and Accounting, Information Tech-
nology and Econometrics, International Economic Relations, and Management. 
The subject of analyses is groups of graduates of particular lines of studies run by 
a given faculty at a given university. For the purposes of analysis there were used 
the ELA data which do not include information about possible jobs of graduates 
prior to their studies and during them. The analysis comprised groups of 9699 grad-
uates of 107 degree courses from 51 universities and other types of high schools.

Key words: lines of education, graduates, labour market.

JEL codes: I21, J28
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Оценка приспособления дидактического предложения 
экономических направлений к нуждам рынка труда  
на основе времени поиска работы выпускниками вузов

Резюме

Одним из аспектов оценки качества обучения и, следовательно, синтети-
ческим измерителем действия вуза, может быть результат анализов успеха 
выпускников на рынке труда. Цель статьи – провести оценку и анализ диффе-
ренциации явления безработицы среди выпуска 2014 г. выпускников экономи-
ческих направлений польских вузов. Предмет анализов – «классические» эко-
номические направления: Экономика, Финансы и бухгалтерия, Информатика 
и эконометрия, Международные экономические отношения и Управление. 
Субъект анализов – группы выпускников отдельных направлений обучения 
на данном факультете данного вуза. Для анализа использовали данные ELA, 
которые не содержат информации о возможной занятости выпускников до  
и во время обучения в вузе. Анализ охватил группы 9699 выпускников 107 
направлений из 51 вуза.

Ключевые слова: направления обучения, выпускники, рынок труда.
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