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A n n a  B a k o t a  

UCZESTNICTWO  W  STUDIACH  PODYPLOMOWYCH  
A  POTRZEBY  CZŁOWIEKA  DOROSŁEGO1

Słowa kluczowe: studia podyplomowe, edukacja dorosłych, edukacja formalna, 
kwalifikacje.

Streszczenie: Tekst dotyczy problematyki uczestnictwa osób dorosłych w studiach 
podyplomowych i różnorodności czynników wpływających na decyzję o dalszej 
edukacji. Wśród nich Autorka wymienia ludzkie potrzeby związane z różnymi sfe-
rami życia człowieka dorosłego, które mogą być realizowane dzięki uczestnictwu 
w studiach. Praca obejmuje także informacje o aktualnych danych statystycznych 
dotyczących poziomu uczestnictwa w studiach podyplomowych i opis ich funkcji 
w świetle literatury przedmiotu.

Studia podyplomowe, choć funkcjonują od lat w polskim szkolnictwie wyż-
szym, są niezwykle dynamicznym rodzajem edukacji ludzi dorosłych. Tak, jak 
postęp technologiczny powoduje, że gospodarka i nauka stale się rozwijają, tak 
edukacja podyplomowa, jako jeden ze szczebli kształcenia w szkolnictwie wyż-
szym, musi reagować na zmiany w rzeczywistości społecznej. Jako nośnik wiedzy 
nowej i stale aktualizowanej kształcenie podyplomowe jest przestrzenią w obsza-
rze edukacji dorosłych, która dostarcza umiejętności i kompetencji wymaganych 
na nowoczesnym rynku pracy w dzisiejszym społeczeństwie. Okazuje się jednak, 
że studia podyplomowe uznawane są przez osoby dorosłe nie tylko za źródło naj-
nowszej wiedzy i płaszczyznę uzyskiwania nowych kwalifikacji. Uczestnictwo 
w nich może stać się istotnym elementem życia człowieka, wpływając w zaska-
kujący sposób na jego jakość.

Studia podyplomowe jako obszar edukacji formalnej

Przeznaczenie studiów podyplomowych i ich sposoby organizacji w Polsce 
określa Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, która definiuje 
je jako inną niż studia wyższe i doktoranckie formę kształcenia, przeznaczoną dla 
osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (Dz.U. 2005, 

1  Tekst został napisany na podstawie pracy magisterskiej pt. Uczestnictwo w studiach podyplomo-
wych drogą do zmiany jakości życia osób dorosłych, która powstała pod kierunkiem dr hab. Ewy 
Skibińskiej.
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nr 164, poz. 1365). Oznacza to, że w myśl przepisów polskiego prawa studia 
podyplomowe dostępne są wyłącznie dla osób, które już ukończyły wysoki sto-
pień kształcenia, a więc posiadają gruntowną wiedzę z wybranej dziedziny nauki 
oraz różnorodne kompetencje, które powinny wynikać z uczestnictwa w studiach 
wyższych. Tym samym studia podyplomowe stają się przestrzenią edukacji nie-
jako ekskluzywnej, osiągalnej dla tych dorosłych, którzy poświęcili przynajmniej 
kilka lat na zdobywanie wyższego wykształcenia i pragną rozwijać swoje umie-
jętności. Dzięki aktualnym przepisom studia podyplomowe mogą być miejscem 
spotkań ludzi dorosłych o różnorodnych zainteresowaniach, doświadczeniach za-
wodowych i edukacyjnych oraz bogatej wiedzy.

Podczas gdy przepisy prawa określają głównie organizacyjne ramy funkcjo-
nowania studiów podyplomowych, w literaturze przedmiotu ich definicję łączy 
się z funkcjami i celami w kontekście edukacji osób dorosłych. W tej perspekty-
wie studia podyplomowe są upowszechniającą się formą aktywności edukacyjnej 
osób z wyższym lub równorzędnym wykształceniem, które uzupełniają, rozsze-
rzają i odnawiają wykształcenie w placówkach akademickich (Jaworska 2003). 
Tak definiowane studia podyplomowe są przestrzenią uczenia się, przekształcania 
posiadanej wiedzy i łączenia jej z nowymi informacjami. W ten sposób zaryso-
wują się charakter i funkcje kształcenia podyplomowego jako miejsca zderzenia 
dotychczasowych przekonań z wiedzą nową i dynamiczną dzięki rozwojowi tech-
nologicznemu i naukowemu. Naturalny wydaje się w tym miejscu wniosek, że 
osoby dorosłe, mając świadomość nieustannego rozwoju, jaki ma miejsce w ich 
codziennym otoczeniu, odczuwają potrzebę uaktualniania posiadanej wiedzy, aby 
móc w pełny sposób uczestniczyć w życiu gospodarczym, zawodowym i społecz-
nym.

Jako szczebel szkolnictwa wyższego studia podyplomowe mają charakter 
edukacji formalnej, określonej pewnymi ramami organizacyjnymi i umożliwiają-
cej uzyskanie dyplomów lub certyfikatów potwierdzających ukończenie kolejne-
go etapu uczenia się (Raport EACEA 2011). Będąc rodzajem formalnej edukacji 
ludzi dorosłych, studia podyplomowe na każdym kierunku mają ustalone cele 
kształcenia, są realizowane w zorganizowanym środowisku i prowadzą do po-
świadczenia zdobycia pewnych kompetencji. Osoba dorosła podejmująca decyzję 
o uczestnictwie w studiach, uczy się w sposób intencjonalny, mając świadomość, 
że tego rodzaju edukacja w perspektywie czasu przyniesie jej konkretne korzyści. 
Wydaje się to zgodne z jedną z zasad edukacji dorosłych, która podkreśla, że lu-
dzie dorośli uczą się w sposób celowy, pragną uzyskać zamierzone przez siebie 
efekty i są gotowi poświęcić swój czas i energię na zrealizowanie założonego 
planu.

Studia podyplomowe tworzą nowy wymiar edukacji formalnej. Ponieważ ten 
szczebel kształcenia stopniowo upowszechnia się, a ludzie dorośli coraz częściej 
pragną poszerzać swą wiedzę, nowego znaczenia nabiera określenie „student”, 
a raczej, w kontekście studiów podyplomowych, „dorosły student”. Są to te osoby 



Uczestnictwo w studiach podyplomowych a potrzeby człowieka dorosłego 155

uczące się, które są nie tylko starsze niż typowy uczestnik studiów wyższych, ale 
które powracają do kształcenia formalnego, przeważnie po pewnym okresie prze-
bywania poza systemem edukacji (Raport EACEA 2011). Nie jest to z pewnością 
grupa jednorodna. Dzielą ją różnice demograficzne związane z wiekiem, charak-
terem pracy lub zatrudnienia czy pochodzeniem społecznym. Jednak wspólna dla 
dorosłych studentów jest jedna, szczególna cecha: potrzeba dalszego uczenia się 
i podnoszenia poziomu posiadanych kompetencji. Być może jest ona motywowa-
na odrębnymi, u każdej osoby innymi oczekiwaniami i planami, niemniej efekt 
pozostaje ten sam i jest nim decyzja o podjęciu studiów podyplomowych jako 
kolejnej aktywności edukacyjnej.

Na wysoki poziom uczestnictwa w studiach podyplomowych w Polsce 
wskazują aktualne dane statystyczne dotyczące liczby uczestników poszczegól-
nych kierunków w ciągu ostatnich kilku lat. Wydaje się, że początek XXI wieku 
przyniósł w Polsce wzrost zainteresowania studiami. Liczba słuchaczy stopnio-
wo wzrastała od blisko 147 tys. w 2000 roku (Antosz 2009) do ponad 194 tys. 
w 2010 (Notatka na temat szkół wyższych w Polsce, b.d.). W roku akademickim 
2011/2012 liczba osób uczestniczących w studiach podyplomowych wynosiła 
189,6 tys. (Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., b.d.), co jest świadectwem dal-
szego wzrostu zainteresowania tym poziomem edukacji. Obecnie największym 
zainteresowaniem cieszą się studia podyplomowe na kierunkach ekonomicznych 
i administracyjnych (53,9 tys. słuchaczy w roku akademickim 2011/2012), peda-
gogicznych (51 tys. słuchaczy, w tym 28,8 tys. na kierunkach nauczycielskich) 
oraz medycznych (31 tys.) (Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., b.d.). Jak wska-
zują dane statystyczne, obecnie najwięcej osób kształci się na studiach podyplo-
mowych prowadzonych przez uniwersytety (41 892 osób), wyższe szkoły ekono-
miczne (35 516 osób), Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (25 701 
osób), wyższe szkoły techniczne (17 401 osób) i wyższe szkoły pedagogiczne 
(10 693 osób) (Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., b.d.). W roku akademickim 
2011/2012 wydano ponad 143 tys. świadectw ukończenia studiów podyplomo-
wych, z czego blisko 70% absolwentów stanowiły kobiety. Jest to potwierdze-
niem tendencji aktualnej od transformacji ustrojowej, zgodnie z którą najczęściej 
na studiach podyplomowych kształcą się kobiety. Jest to zasadnicza różnica wo-
bec okresu przed przełomem, gdy częściej studiowali mężczyźni (Antosz 2009). 
Na podstawie danych statystycznych dotyczących wieku dorosłych studentów 
okazuje się, że najczęstszymi uczestnikami studiów podyplomowych są osoby 
w wieku od 25 do 34 lat, mieszkające w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców 
(Czapiński, Panek 2009), łączące uczestnictwo w studiach podyplomowych z pra-
cą zawodową (Wejście ludzi młodych na rynek pracy, b.d.). Równoległa aktyw-
ność edukacyjna i zawodowa wydaje się rozsądnym rozwiązaniem dla dorosłych 
uczących się, którzy poza edukacją posiadają szereg innych obowiązków – utrzy-
manie rodziny, awans zawodowy, aktywność społeczną. Poza tym wydaje się, że 
to właśnie sfera zawodowa jest jednym z głównych czynników motywujących 
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osoby dorosłe do podejmowania edukacji; wiedza i umiejętności zdobyte podczas 
studiów podyplomowych mają być atutem człowieka dorosłego na rynku pracy.

Czynniki decydujące o uczestnictwie w studiach podyplomowych  
– odwołanie do badań

Aby poznać i zrozumieć czynniki motywujące osoby dorosłe do podejmowa-
nia decyzji o uczestnictwie w studiach podyplomowych, należy przyjrzeć się pod-
stawowym celom i funkcjom, jakie realizuje ten poziom edukacji. Jego głównym 
zadaniem wydaje się pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych nabytych 
w trakcie dotychczasowej drogi edukacyjnej, aktualizowanie ich i uzupełnianie 
zgodnie z najnowszą wiedzą, dokonaniami nauki i rozwojem technologicznym, 
oraz przekwalifikowanie, czyli zmiana wyuczonego zawodu lub specjalno-
ści (Sobańska-Nolka 2009). Osoby dorosłe podejmują zatem dalszą aktywność 
edukacyjną na studiach podyplomowych, aby uzyskać nową i aktualną wiedzę, 
podnosząc tym samym jakość posiadanych kompetencji, oraz aby zdobyć nowe 
kwalifikacje. Uczestnictwo w studiach ma pomóc im nie tylko odnaleźć się na 
rynku pracy, ale również stać się aktywnym członkiem życia społecznego. Lepsze 
perspektywy zawodowe i bezpieczna pozycja we własnym otoczeniu i społeczeń-
stwie w naturalny sposób przekładają się na jakość codziennego życia człowieka 
dorosłego. Nowa wiedza zdobyta w trakcie zajęć może przyczynić się do wzrostu 
jakości wykonywanej pracy i do szansy na awans w aktualnym miejscu pracy, co 
zaś może skutkować wzrostem otrzymywanego wynagrodzenia, poziomu poczu-
cia własnej wartości i ogólnego zadowolenia z osiąganych wyników w pracy.

Pewna wątpliwość zdaje się pojawiać na samym początku, zanim osoba 
dorosła podejmie uczestnictwo w studiach podyplomowych. Mianowicie nowe 
kwalifikacje mogą dotyczyć zarówno dziedziny pierwotnego wykształcenia da-
nej osoby uczącej się, jak i dziedziny zupełnie obcej, nowej dla osoby dorosłej, 
niezwiązanej z dotychczas ukończonymi studiami. Innymi słowy, przed osobą 
dorosłą podejmującą decyzję o dalszym uczeniu się stoi niełatwe zadanie: musi 
ona zdecydować, czy pragnie rozwijać się w obranym wcześniej kierunku, uzy-
skując kolejne specjalizacje i uzupełniając już posiadaną wiedzę o nowe i specja-
listyczne treści, czy też woli spróbować swoich sił w zupełnie nowym obszarze 
związanym z innym, odrębnym zawodem, do którego do tej pory nie uzyskała 
przygotowania w trakcie swojej edukacji. W tym drugim przypadku dorosły styka 
się z nieznanymi wcześniej informacjami i wymaganiami, musi poznać wybraną 
dziedzinę wiedzy niemal od podstaw. Taka decyzja wymaga odwagi i być może 
więcej pracy i zaangażowania niż udział w studiach, które dotyczą dziedziny po-
krewnej naszym aktualnym kwalifikacjom. Dorosły uczący się wie jednak, że 
jego wysiłek powinien się opłacić, otwierając nowe możliwości zawodowe na 
rynku pracy i podnosząc jego atrakcyjność w oczach potencjalnych pracodawców. 
Wybór pomiędzy uzyskiwaniem wąskiej specjalizacji w poznanej już dziedzinie 
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a zdobyciem zupełnie nowego fachu jest nieodłącznym dylematem związanym 
z podejmowaniem decyzji o dalszym uczeniu się człowieka dorosłego. W tym 
miejscu musi on zdecydować, które potrzeby uznaje za aktualnie najważniejsze 
i jaki kierunek studiów umożliwi mu przybliżenie się do ich pełnej realizacji.

Zarówno wybór odpowiedniego kierunku studiów podyplomowych, jak 
i sama decyzja o udziale w dalszym kształceniu podyktowane są różnorodnymi 
potrzebami i motywami osób dorosłych. Mając świadomość celów i funkcji po-
dyplomowej edukacji, postanowiłam przyjrzeć się czynnikom, które wpłynęły na 
postępowanie dorosłych i podjęcie przez nich aktywności edukacyjnej realizowa-
nej podczas studiów podyplomowych.

W okresie od listopada 2011 r. do marca 2012 r. przeprowadziłam badania2, 
których celami było poznanie wpływu uczestnictwa w studiach podyplomowych 
na zmianę jakości życia osób dorosłych, poznanie głównych czynników moty-
wujących osoby dorosłe do ich podejmowania oraz pozytywnych i negatywnych 
aspektów uczestnictwa w tej formie edukacji. Badania miały charakter jakościo-
wy, metodą zbierania danych był wywiad otwarty pogłębiony. Dzięki tej metodzie 
miałam możliwość bliższego poznania doświadczeń i opinii osób dorosłych, do-
tyczących ich przeszłości edukacyjnej i zawodowej.

Respondenci byli przedstawicielami różnorodnych zawodów, dzięki cze-
mu mogłam szerzej spojrzeć na zjawisko uczestnictwa w studiach podyplomo-
wych. Wśród osób badanych znalazły się osoby zatrudnione w dużych korpo-
racjach i prywatnych przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej 
oraz szkołach państwowych. Chociaż wydaje się, że badani dorośli uczestniczyli 
w studiach podyplomowych związanych z dziedzinami bliskimi ich dotychczaso-
wemu wykształceniu, jedynie trzy osoby w czasie przeprowadzania wywiadów 
pracowały w zawodach związanych z kierunkami ukończonych studiów pody-
plomowych.

Na podstawie analizy zebranego materiału badawczego mogę stwierdzić, 
że badane osoby dorosłe wskazały na różnorodne potrzeby, które wpłynęły na 
podjęcie ich decyzji o uczestnictwie w studiach podyplomowych. Były one zo-
gniskowane wokół dwóch głównych sfer życia człowieka dorosłego: zawodowej 
i osobistej.

Czynniki związane ze sferą zawodową 

Wśród wymienionych przez osoby badane potrzeb związanych ze sferą za-
wodową można wyróżnić najczęściej wspominaną potrzebę zdobycia nowych 

2  W badaniach wzięło udział dziewięć osób dorosłych: sześć kobiet i trzech mężczyzn. Zasto-
sowałam dobór celowy próby badawczej. Podstawowymi kryteriami doboru był poziom wy-
kształcenia respondentów (wykształcenie wyższe), wiek od 22 do 65 lat oraz fakt ukończenia 
przez nich przynajmniej jednego kierunku studiów podyplomowych. Najmłodsza respondentka 
w momencie przeprowadzania wywiadu była w wieku 25 lat, najstarsi respondenci w wieku 59 
lat. Wszyscy respondenci byli mieszkańcami Warszawy.
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kwalifikacji, w ramach której respondenci wskazywali na różne aspekty ich uzy-
skiwania, oraz potrzebę podniesienia poziomu zarobków.

Kwalifikacje zawodowe to układ postaw i umiejętności pozwalających oso-
bom dorosłym na wykonywanie zadań związanych z danym stanowiskiem pracy 
lub zawodem (Baraniak 2000). Badani podkreślali, że ukończenie studiów pody-
plomowych miało dać im nowe kwalifikacje i kompetencje oraz że był to jeden 
z ważniejszych motywów, które skłoniły je do podjęcia decyzji o udziale w stu-
diach. Wydaje się, że część respondentów utożsamiła możliwość zdobycia kwali-
fikacji ze zdobyciem nowego zawodu, w obrębie którego chciałaby w przyszłości 
znaleźć zatrudnienie.

(...) Wydaje mi się, że jednak chęć podwyższenia kwalifikacji była dominującą. (...) 
Wiążę z tym kierunkiem moją przyszłość (M1, 29)3.

(...) Chciałem podnieść swoje kwalifikacje. Uważałem, że mam czas na to, by dalej 
drążyć temat i widziałem realne korzyści, jakie mogłyby dla mnie z tego wyniknąć 
(M3, 29).

Dwaj cytowani mężczyźni wskazali na korzyści wynikające z ukończenia 
studiów podyplomowych. Pierwszy z nich (M1, 29), informatyk, który ukończył 
studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami, kilkakrotnie w trakcie 
naszej rozmowy podkreślił, że w przyszłości chciałby pracować w dziedzinie 
związanej z wybranym przez niego podyplomowym kierunkiem. Chociaż w mo-
mencie przeprowadzania wywiadu nie udało mu się jeszcze tego osiągnąć, wy-
dawał się optymistycznie spoglądać w swoją zawodową przyszłość i nie tracił 
nadziei na znalezienie zatrudnienia w wymarzonym zawodzie. Drugi mężczyzna 
(M3, 29), pracujący w obszarze administracji państwowej, ukończył łącznie czte-
ry kierunki studiów podyplomowych, które były blisko związane z jego wykształ-
ceniem magisterskim oraz wykonywanym zawodem. Badany opowiadał o pozy-
tywnym wpływie ukończonych studiów podyplomowych na jakość wykonywanej 
przez niego pracy; zdobywana przez niego wiedza z sukcesem odnajdywała za-
stosowanie w jego codziennym życiu zawodowym.

Studia podyplomowe bywają postrzegane również jako droga do nowego 
zawodu, który zapewniałby absolwentowi większą stabilność i poczucie bezpie-
czeństwa na rynku pracy.

(...) Kierowały też mną obawy o znalezienie pracy w swojej specjalizacji, 
chciałam więc zabezpieczyć się na przyszłość, zdobywając kwalifikacje z innej 
dziedziny, w której może łatwiej byłoby mi znaleźć zatrudnienie. (...) Ten kierunek 

3  Po każdej cytowanej wypowiedzi umieszczam kod oznaczający osobę badaną – autora wypowie-
dzi. „M” oznacza mężczyznę, „K” – kobietę, następnie podaję numer porządkowy sporządzony 
na użytek tej pracy oraz wiek w latach.
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wydawał mi się interesujący, mogłabym wykorzystać w nim swoje dotychczasowe 
doświadczenia zawodowe (K6, 37).

Na decyzję o uczestnictwie w studiach podyplomowych wpłynęły też obawy 
o znalezienie zatrudnienia w dotychczasowym zawodzie. Tak było w przypadku 
jednej z respondentek (K6, 37; aktorka i prezenterka telewizyjna), która, odczu-
wając brak stabilizacji zatrudnienia, podjęła studia związane z dziedziną pokrew-
ną jej pracy zawodowej. Jak wynika z naszej rozmowy, badana jest zadowolona 
z ukończonego kierunku podyplomowego i jego wpływu na kształt jej obecnej 
kariery zawodowej.

O ile cytowane powyżej osoby podkreśliły perspektywy zawodowe wyni-
kające z udziału w podyplomowej edukacji, jedna z respondentek wyraźnie za-
znaczyła potrzebę zmiany pracy jako czynnik wpływający na podjęcie decyzji 
o uczestnictwie w studiach.

(...) Zmienił się stosunek mojego byłego dyrektora do mnie jako nauczyciela. (...) 
Wydawało mi się, że nastąpiło jakieś wahnięcie w zachowaniu i pomyślałam, 
że może spróbuję gdzie indziej. (...) Chciałam startować na stanowisko 
dyrektora szkoły i to był warunek konieczny. To znaczy, pracowałam w zawodzie 
dziewiętnaście lat przy tablicy i stwierdziłam, że mogę coś zmienić w moim życiu. 
Że mogę moje doświadczenia (...) przenieść na nowy grunt (K3, 59).

Badana, w wyniku splotu różnorodnych okoliczności w ówczesnym miej-
scu pracy, podjęła decyzję o odejściu ze szkoły, w której pracowała od wielu lat. 
Postanowiła uzyskać awans w swoim zawodzie i wziąć udział w konkursie na 
stanowisko dyrektora innej placówki. Ukończenie odpowiednich studiów pody-
plomowych jest jednym z głównych wymagań, jakie stawia się kandydatom na 
stanowisko dyrektora, stąd respondentka była zdecydowana, aby je podjąć. W jej 
biografii pierwotna w stosunku do wyboru kierunku studiów wydaje się zmiana 
postrzegania własnej pracy, która przyczyniła się do podjęcia decyzji o udziale 
w konkursie. Badana jest dyrektorem od kilku lat.

Respondenci, mówiąc o perspektywie zdobycia nowych kwalifikacji podczas 
studiów podyplomowych, wskazali również na potrzebę uzyskania awansu zawo-
dowego, który byłby możliwy dzięki ukończeniu danego kierunku.

(...) Na tę decyzję wpłynęło niewątpliwie to, że w tamtym czasie musiałam coś tam 
pokrewnego skończyć, by móc uczyć w liceum (K1, 37).

(...) Do podjęcia studiów podyplomowych skłoniła mnie konieczność umożliwienia 
sobie awansu zawodowego. (...) Jest to jakby wymogiem dalszego rozwoju 
zawodowego, że trzeba było te studia skończyć, były one jakby niezbędne (M2, 58).
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W przypadku wymienionych dwóch osób badanych ukończenie studiów po-
dyplomowych było warunkiem rozwoju i awansu w strukturach wybranych przez 
nich instytucji. O ile cytowana wcześniej nauczycielka (K3, 59) nie miała pew-
ności, czy ukończenie studiów podyplomowych zagwarantuje jej objęcie posady 
dyrektora szkoły, to druga z badanych kobiet (również nauczycielka; podjęła stu-
dia podyplomowe na początku XXI wieku, gdy wprowadzone zostały nowe regu-
lacje prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela) oraz jeden z mężczyzn 
(M2, 58) musieli ukończyć wybrane kierunki, by móc dalej pracować w rodzimej 
placówce. Ukończenie tych studiów z sukcesem pozwoliło im pozostać w ówcze-
snym miejscu pracy i starać się o dalszy awans.

Respondenci dostrzegli dodatkową korzyść wynikającą z uczestnictwa w stu-
diach podyplomowych, związaną z podnoszeniem poziomu własnych kwalifika-
cji. Według nich, zdobywana w trakcie studiów wiedza mogłaby być przydatna 
w ich codziennej pracy zawodowej bądź na stanowisku, które chcieliby objąć. To 
miało bezpośredni wpływ na ich decyzję o udziale w studiach podyplomowych.

(...) Chciałam pracować w szpitalu, a jednym z podstawowych zadań psychologa 
jest postawienie diagnozy (K5, 25).

(...) Ponadto nauczanie języka polskiego w dużym stopniu wymaga, by wiedzieć 
o dysleksji, dysgrafii itp., a te studia podyplomowe pomagały to ogarnąć (K1, 37).

Pierwsza z cytowanych powyżej respondentek (K5, 25) w momencie prze-
prowadzania naszej rozmowy nie pracowała w wyuczonym zawodzie psychologa, 
natomiast planowała podjąć starania o znalezienie zatrudnienia odpowiadającego 
posiadanemu wykształceniu. Wybrane przez nią studia podyplomowe miały dać 
jej wiedzę przydatną w codziennej praktyce zawodowej. Druga badana (K1, 37) 
doceniała możliwość poszerzenia posiadanej wiedzy o nowe treści i aspekty, które 
wzbogaciłyby jej pracę. Wydaje się zatem, że badane osoby dorosłe traktowały 
podejmowane studia podyplomowe jako źródło rzetelnej i zawodowo przydatnej 
wiedzy.

Ze sferą pracy człowieka dorosłego wiąże się również poziom uzyskiwanych 
przez niego zarobków. Brak satysfakcji z uzyskiwanych dochodów jest istotnym 
czynnikiem, który przyczynia się do refleksji nad własną karierą i, nierzadko, 
rekonstrukcji planów zawodowych. Jak podkreślił jeden z moich rozmówców, 
potrzeba zdobycia lepiej płatnego zawodu i stanowiska była ważnym motywem 
podjęcia dalszej edukacji.

(...) Należy dążyć do rozwoju zawodowego (...) po to, żeby poprawić, zwiększyć 
możliwości utrzymania rodziny. (...) Wszyscy zmierzają do tego, żeby zarabiać jak 
najwięcej pieniędzy, żeby móc utrzymać swoją rodzinę (M2, 58).
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Cytowany respondent (M2, 58) ocenił możliwość rozwoju zawodowego bę-
dącego efektem uczestnictwa w studiach podyplomowych jako czynnik kształtu-
jący dalsze plany edukacyjne i zawodowe. Zdobycie nowych kwalifikacji miało 
przyczynić się do wzrostu poziomu osiąganych zarobków. Badany, dzięki ukoń-
czonym studiom, zyskał lepszą pozycję w ówczesnej pracy i rozpoczął stopniowy, 
pełen sukcesów rozwój zawodowy.

Wypowiedzi respondentów wskazują na ich odpowiedzialną postawę wobec 
udziału w studiach podyplomowych. Dalsza edukacja miała być dla nich źródłem 
nowych perspektyw i szans na rynku pracy. Nie bez znaczenia pozostaje także 
możliwość zmiany pracy na inną, bardziej satysfakcjonującą lub lepiej płatną, 
dzięki uzyskanym kwalifikacjom zawodowym.

Czynniki związane ze sferą osobistą

Badane osoby dorosłe, podczas naszych rozmów o czynnikach wpływają-
cych na decyzję o dalszej edukacji, wspominały również o swoich osobistych 
potrzebach, które miały istotny udział w ostatecznej decyzji o uczestnictwie 
w studiach podyplomowych. Okazuje się, że edukacja ta może być rozumiana 
jako środek nie tylko do awansu zawodowego, ale również do wszechstronnego 
rozwoju osobistego. Najważniejszymi aspektami związanymi ze sferą prywatną, 
o których wspominali respondenci, była potrzeba rozwoju zainteresowań, w tym 
wzbogacenia i uaktualnienia posiadanej wiedzy, potrzeba konstruktywnego wy-
pełnienia czasu wolnego i kreowania własnego wizerunku. Nowe studia, według 
badanych, miały przyczynić się do realizacji tych potrzeb.

Wybór podyplomowego kierunku w znacznym stopniu wiąże się z zainte-
resowaniami osoby dorosłej. Czasem to właśnie osobiste preferencje wskazują 
dorosłemu uczącemu się drogę do dziedziny wiedzy, którą można zgłębić podczas 
studiów. Wskazała na to jedna z respondentek, dla której zarówno studia pody-
plomowe, jak i wcześniejsze magisterskie były wyrazem realizacji własnej pasji.

(...) Z pewnością miały na to też wpływ moje zainteresowania i to, że ten kierunek 
był dość zbliżony do studiów, które wcześniej kończyłam (K1, 37).
 

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów, które zdają się potwierdzać za-
łożenia przedstawione w literaturze przedmiotu, mogę uznać, że studia podyplo-
mowe traktowane są przez osoby dorosłe także jako miejsce wzbogacania i aktu-
alizowania posiadanej wiedzy.

(...) To była chęć uaktualnienia posiadanej wiedzy. (…) Ja stwierdziłam, że te 
studia swoje magisterskie, zawodowe ja skończyłam dosyć dawno, no i należałoby 
(...) unowocześnić sobie przede wszystkim wiedzę. To było właśnie po to, żeby być, 
być na czasie. (...) Nie zależy mi na żadnym papierze, naprawdę robiłam to dla 
siebie. (...) Do niczego poza własną satysfakcją mi to nie było potrzebne (K4, 59).
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Możliwość zdobycia nowej wiedzy obfitującej w aktualne treści jest zaletą 
uczestnictwa w studiach podyplomowych. Wydaje się, że prezentowanie najnow-
szych dokonań nauki jest jednym z ważniejszych zadań tego szczebla edukacji; 
pod tym względem treści i programy studiów podyplomowych nierzadko wyprze-
dzają treści wchodzące w skład programów studiów I i II stopnia. Wynika to ze 
struktury organizacyjnej większości studiów podyplomowych – ich czas trwania 
jest krótszy niż na przykład studiów licencjackich, w związku z czym jednostki 
prowadzące takie studia często nie mają możliwości objęcia w programie treści 
historycznych czy nawiązywania do informacji niegdyś istotnych, ale obecnie 
już zdezaktualizowanych. Swój wpływ na to zjawisko mają sami słuchacze, czyli 
grupa docelowa danego podyplomowego kierunku. Są to często osoby dysponu-
jące już pewnym zakresem wiedzy i, podobnie jak cytowana respondentka (K4, 
59), pragną jedynie ją odświeżyć i wzbogacić o nowe składniki. Badana wskazała 
potrzebę uzupełnienia wiedzy o nowoczesne i aktualne treści jako najważniejszy 
czynnik skłaniający ją do podjęcia podyplomowej edukacji.

Rozwój osobisty jest kolejną korzyścią, którą badane osoby dorosłe wiążą 
z udziałem w studiach podyplomowych. Nie wszyscy respondenci wypowiedzieli 
się na ten temat wprost, natomiast jedna z badanych kobiet zaznaczyła, że postrze-
gała perspektywę dalszego uczenia się jako drogę do poprawy własnego samopo-
czucia i indywidualnego rozwoju.

(…) Zdaje się, że niedawno wcześniej rozstałam się z moim facetem, który 
dosyć wypełniał mi życie. Postanowiłam, że teraz to jest moment, kiedy ja muszę 
inwestować w siebie, rozwijać się. (...) Miałam, to też ważne, kompletny zastój 
w pracy, dosyć dużą frustrację zawodową, bo robiłam rzeczy, które były nudne, 
wypalałam się w tym i (...) potrzebowałam jakiegoś takiego kopa rozwojowego, 
żeby mieć wrażenie, że coś ze sobą robię (K2, 29).

Z naszej rozmowy wynikało, że respondentka podjęła studia podyplomo-
we, aby wnieść nieco nowej aktywności i energii we własne życie. Po niełatwym 
doświadczeniu emocjonalnym, jakim było rozstanie z partnerem, badana posta-
nowiła skupić się na własnych potrzebach i poczuciu własnej wartości. W wy-
wiadzie zwróciła również uwagę na to, że na co dzień odczuwała brak pełnej 
satysfakcji z wykonywanej pracy, miała wrażenie uciekającego czasu i życiowych 
szans. Studia podyplomowe traktowała jako sposób na wprowadzenie dynamiki 
we własne życie, tak aby mogła być bardziej zadowolona z siebie i ze swoich 
działań oraz odzyskać wiarę we własne możliwości. Zwrócenie się w kierunku 
edukacji w trudnej, tzw. przejściowej sytuacji życiowej jest zjawiskiem, na które 
wskazuje teoria Patrycji Cross, zgodnie z którą człowiek dorosły w obliczu no-
wych, trudnych warunków życiowych może podjąć nową aktywność edukacyjną 
(Malewski 1998). Uczenie się staje się drogą do poprawy jakości własnego życia 
i odkrycia nowych obszarów i perspektyw, które mogą pomóc odzyskać utraconą 
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stabilizację. Decyzja respondentki (K2, 29) zdaje się potwierdzać słuszność takie-
go założenia.

Inna badana podkreśliła, że uczestnictwo w studiach podyplomowych trak-
towała jako własną, indywidualną aktywność edukacyjną, która miała przynieść 
jej osobistą satysfakcję. Uczenie się było dla niej drogą do rozwoju osobistego, 
a nie do wzmocnienia własnej atrakcyjności zawodowej w oczach ówczesnego 
pracodawcy.

(…) Nie zależy mi na żadnym papierze, naprawdę robiłam to dla siebie. (…) 
Kolejni moi dyrektorzy w ogóle nie wiedzieli, że ja skończyłam te studia, że ja 
mam w teczce ten tytuł terapeuty, nikt do tego nie zagląda (…). Do niczego poza 
własną satysfakcją mi to nie było potrzebne (K4, 59).
 

Badana kobieta (K4, 59) zdawała sobie sprawę, że ukończenie studiów po-
dyplomowych wiąże się z podniesieniem poziomu kwalifikacji, które może przy-
nieść absolwentowi pewne korzyści w obecnym lub potencjalnym miejscu pracy. 
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów przeważnie jest dla dorosłych uczą-
cych się istotnym aspektem podejmowania tego rodzaju aktywności edukacyj-
nej. Jednak dla cytowanej respondentki fakt uzyskania nowego kredencjału był 
mniej istotny niż możliwość rozwoju osobistego czy poszerzenia wiedzy. Badana 
nie informowała swoich przełożonych o ukończonych studiach podyplomowych. 
W odniesieniu do koncepcji kredencjalizmu, zgodnie z którą podejmowanie ak-
tywności edukacyjnej może służyć kolekcjonowaniu dyplomów i tym samym two-
rzeniu atrakcyjnego curriculum vitae kandydata na rynku pracy (Opiłowska 2009), 
a nie rzeczywistemu, zaangażowanemu uczeniu się, respondentka wykazała doj-
rzalszą postawę wobec własnej edukacji. Nie skupiła się na materialnym potwier-
dzeniu ukończonych studiów podyplomowych, jakim jest świadectwo, które można 
umieścić w swoim życiorysie. Dla niej istotniejszy był rozwój osobisty i zdobycie 
nowej wiedzy, która może wzbogacić jej codzienną praktykę zawodową. Koncen-
tracja respondentki na wewnętrznych korzyściach wynikających z uczenia się może 
wskazywać na pozytywną ocenę własnych umiejętności i kompetencji. Dzięki swo-
istej pewności siebie, prawdopodobnie nabytej w trakcie dotychczasowego wielo-
letniego doświadczenia zawodowego, badana nie odczuwała potrzeby podkreślania 
swoich osiągnięć edukacyjnych we własnym środowisku pracy.

Jeden z badanych mężczyzn zwrócił uwagę na interesujący i nieuwzględnio-
ny przez pozostałe osoby aspekt aktywności edukacyjnej, którą planował rozpo-
cząć w ramach studiów podyplomowych.

(...) Była możliwość zarówno czasowa, gdyż praca tygodniowa umożliwia mi 
zajęcie się w weekendy studiami podyplomowymi. (...) No i zawsze to była jakaś 
poniekąd rozrywka. (...) Poza tym forma była jednak takim odpowiednikiem 
rozrywki, był to sensownie spędzony czas (M1, 29).
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Badany, jak zaznaczył wcześniej w wywiadzie, podjął studia podyplomowe, 
aby nauczyć się nowego zawodu i w przyszłości poszukiwać zatrudnienia w tym 
obszarze. Jednak stwierdził też, że udział w podyplomowej edukacji traktował 
jako rodzaj rozrywki. Miał poczucie konstruktywnie wypełnionego czasu wol-
nego – uczęszczał na zajęcia, dowiadywał się nowych rzeczy związanych blisko 
z jego pracą, miał świadomość własnego postępującego rozwoju. Być może na 
tak optymistyczne postrzeganie uczenia się wpłynęły jego aspiracje, które miały 
decydujący wpływ na zapisanie się na studia; mężczyzna skupiał się na myśleniu 
o swojej przyszłości i oceniał podejmowane w tym celu kroki jako skuteczne, 
opłacalne i warte zaangażowania. Jednocześnie, łączenie edukacji dalszej z ak-
tywnościami właściwymi czasowi wolnemu jest niejako zgodne ze współczesnym 
myśleniem o uczeniu się człowieka dorosłego. Granice pomiędzy poszczególny-
mi sferami życia osób dorosłych, w tym sferą edukacji, pracy czy własnych zain-
teresowań, zdają się zacierać, a uczenie się przenika pozostałe obszary ich życia 
(Kargul 2005). 

Na ostatni, zaskakujący czynnik kształtujący decyzję o podjęciu edukacji na 
studiach podyplomowych wskazała jedna z respondentek.

(...) Nie bez znaczenia było także to, że, (yyy ...), ja po prostu uważałam, że wypada 
mieć studia podyplomowe. (...) Chciałam robić coś, co jest modne (śmiech). 
No, bo to tak ładnie wygląda, taki dyplom z historii sztuki. (...) Pewnie to jest 
też tak, że w mojej pracy teraz właściwie nie ma osoby, która by nie skończyła 
studiów podyplomowych. (...) Jednak to jest coś, co jest takim standardem, tak, jak 
znajomość angielskiego na przykład (K2, 29).

Badana, oprócz potrzeby rozwoju osobistego, odczuwała również rodzaj pre-
sji społecznej w jej środowisku zawodowym. Dostrzegła, że współpracownicy 
i znajomi podjęli już pewne działania w kierunku podnoszenia własnych kwa-
lifikacji i ukończyli kolejne semestry studiów podyplomowych. Respondentka 
również zapragnęła zadbać o swój wizerunek. Uczestnictwo w studiach miało 
pomóc jej kształtować go w taki sposób, aby stworzyć obraz kobiety aktywnej, 
dbającej o siebie i swój rozwój, zainteresowanej światem i nie poprzestającej na 
już osiągniętych stopniach edukacji i kariery. Na podstawie jej wypowiedzi moż-
na uznać, że udział w studiach podyplomowych jest pozytywnie postrzegany na 
rynku pracy i dowodzi dbałości kandydatów o ich atrakcyjność zawodową, co ma 
istotne znaczenie zarówno w momencie poszukiwania zatrudnienia, jak i w sytu-
acji próby osiągnięcia stabilizacji na już objętym stanowisku.

Badane osoby dorosłe wskazały na różnorodność czynników, jakie przy-
czyniły się do rozpoczęcia edukacji na studiach podyplomowych. Kierowały 
się odczuwanymi potrzebami dotykającymi sfery zawodowej i osobistej, a ak-
tywność edukacyjna miała pomóc im je zrealizować. Na podstawie przeprowa-
dzonych badań dostrzegłam brak informacji na temat postrzegania przez moich 



Uczestnictwo w studiach podyplomowych a potrzeby człowieka dorosłego 165

respondentów uczestnictwa w studiach podyplomowych jako przestrzeni reali-
zacji innych potrzeb, na które wskazuje się w literaturze przedmiotu, a które są 
wiązane z uczestnictwem w podyplomowej edukacji. Są to potrzeby związane 
z odrębnymi wymiarami studiów podyplomowych, jakimi są: funkcja rekonstruk-
cyjna, która polega na rozbudzaniu dążeń twórczych i innowacyjnych (Zdanie-
wicz 2009, s. 100), dzięki czemu absolwent studiów mógłby nowatorsko kształ-
tować swoje miejsce pracy i jej organizację, oraz wymiar kształcenia w głębi, 
który oznaczałby tworzenie umiejętności samokształceniowych (Orkwiszewska 
2004, s. 306), wpływając na motywację do dalszej edukacji i doskonalenia zawo-
dowego. Interesujące w kontekście zmian w poziomie uczestnictwa w studiach 
podyplomowych na tle upływu lat wydaje się porównanie potrzeb wskazanych 
przez osoby badane z potrzebami i oczekiwaniami osób dorosłych stwierdzonymi 
w trakcie badań w 1987 r.4. Okazuje się, że dorośli uczący się pod koniec okresu 
PRL-u oraz na początku XXI wieku reprezentowali podobne potrzeby związane 
z treściami i programami studiów podyplomowych. Zgodnie z wynikami badań 
z 1987 r. (Syguła 1991) osoby dorosłe oczekiwały od podejmowanych studiów 
podyplomowych przede wszystkim wiedzy najnowszej z przedmiotów podsta-
wowych, teoretycznych, a także specjalistycznych, wiedzy mającej zastosowanie 
w praktyce, dotyczącej umiejętności wykonywania konkretnych czynności zawo-
dowych, oraz treści, które rozwijałyby ludzką pomysłowość i myślenie twórcze 
w rozwiązywaniu problemów. Wydaje się zatem, że niezależnie od rozwoju na-
ukowego i technologicznego, który jest motorem funkcjonowania studiów pody-
plomowych i edukacji dorosłych w ogóle, ludzie dorośli na przestrzeni lat mają 
podobne oczekiwania wobec jakości i charakteru podejmowanej edukacji.

Dzięki analizie zebranego materiału badawczego i konfrontacji go z literatu-
rą przedmiotu poznałam szereg motywów, jakie kierują ludźmi dorosłymi w mo-
mencie planowania ich kariery zawodowej i edukacyjnej. Chociaż czynniki te 
były różne i każdorazowo zależały od indywidualnej sytuacji życiowej i zawo-
dowej respondenta, cechą wspólną wszystkich osób badanych było postrzeganie 
uczestnictwa w studiach podyplomowych jako możliwości kształtowania wielu 
sfer swojego życia. Jednakże przeprowadzone przeze mnie badania miały charak-
ter jakościowy i pozwoliły przyjrzeć się potrzebom kilku badanych osób. W tym 
miejscu dostrzegam konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań ilościo-
wych na próbie ogólnopolskiej, które wskazałyby, jakie potrzeby kierujące podej-
mowaniem decyzji o uczestnictwie w studiach podyplomowych są wśród Polaków 
dominujące. W przypadku cytowanych w artykule osób badanych, najistotniejsza 
wydaje się możliwość rozwoju własnych kompetencji, uzyskania awansu w pracy 
lub podniesienia jej jakości, rozwoju własnych zainteresowań i rozwoju osobiste-
go. Być może szersze badania ilościowe jako dominującą wykazałyby potrzebę 

4  Sondaż diagnostyczny oparty na kwestionariuszu ankiety wysyłkowej przeprowadzony wśród 
absolwentów studiów podyplomowych w 3 uniwersytetach: w Toruniu, Wrocławiu i Poznaniu. 
Z 1215 ankiet otrzymano 310 wypełnionych.
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podniesienia poziomu własnych kompetencji. W kontekście wysokiej obecnie ru-
chliwości zawodowej i konkurencji na rynku pracy, możliwość uzyskania nowego 
zawodu i, tym samym, zabezpieczenia własnej przyszłości, wydaje się istotnym 
aspektem kształtowania kariery współczesnego Polaka. Badania ilościowe po-
zwoliłyby pełniej zrozumieć zjawisko uczestnictwa ludzi dorosłych w tym szcze-
gólnym rodzaju edukacji na szczeblu szkolnictwa wyższego. Również uczelnie, 
obserwując wzrost poziomu uczestnictwa w kształceniu podyplomowym i zupeł-
nie nowe motywy, dla których dorośli podejmują dalszą edukację, powinny doko-
nać reinterpretacji miejsca studiów podyplomowych we własnych, uczelnianych 
strukturach. Wydaje się, że studia podyplomowe przestały już być tylko miejscem 
kształcenia, nauczania i uczenia się; są przestrzenią realizacji wielu innych, nie 
tylko edukacyjnych i zawodowych, potrzeb człowieka dorosłego.
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Summary:The text deals with the issues of adults’ participation in post-graduate 
non-degree programmes and a variety of factors influencing decision to continue 
education. Among them the author names human needs connected with various areas 
of adult’s life that can be fulfilled by studying. The work also presents information 
on current statistical data on the level of participation in post-graduate non-degree 
programmes and description of their function in face of the literature.
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