
Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału 
Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po 
ukończeniu studiów Rocznik 2012/2013



Wstęp
Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w

Olsztynie  z  dnia  22  stycznia  2016  r.  w  sprawie  określenia  obszarów  procesu  dydaktycznego  objętych
badaniami  ankietowymi,  w  roku  akademickim  2015/2016  przeprowadzono  pierwszą  edycję  badania
losów  zawodowych  absolwentów  pod  nazwą:  Losy  zawodowe  absolwenta  UWM  w  Olsztynie.  Celem
badania było pozyskanie informacji o losach zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego oraz
zebranie  opinii  na  temat  wykorzystania  i  przydatności  w  budowaniu  ścieżki  zawodowej  absolwentów
zdobytej  wiedzy,  uzyskanych  umiejętności  i  kompetencji,  a  także  uzyskanie  informacji  na  temat
zakresów  kompetencji,  które  z  perspektywy  i  doświadczenia  zawodowego  absolwenta,  powinny  być
rozwijane  podczas  studiów.  Badaniem  objęci  zostali  absolwenci  Wydziału  Humanistycznego  rocznika
2012/2013,  wszystkich  form  kształcenia  i  form  studiów  prowadzonych  na  Wydziale,  w  przedziale
czasowym: 3 lata od ukończenia studiów. W dniu 17 sierpnia 2016 roku respondentom przesłano drogą
e-mailową  zaproszenie  do  udziału  w  badaniu  ankietowym,  z  prośbą  o  wypełnienie  elektronicznego
kwestionariusza ankiety. Po upływie tygodnia ponownie przesłano zaproszenie respondentom, którzy nie
wypełnili  formularza  ankiety.  Brak  odpowiedzi  w  ciągu  7  dni  na  powtórne  zaproszenie,  uznano  za
odmowę  uczestniczenia  w  badaniu  ankietowym.  Po  zakończeniu  badania  ankietowego  Zespół  ds.
zarządzania  jakością  z  Biura  ds.  Kształcenia  przygotował  raport  podsumowujący  wyniki  ankietyzacji,  z
którego  zaczerpnięto  szczegółowe  dane  przedstawione  w  raporcie,  dotyczącym  Wydziału
Humanistycznego UWM.



1. Charakterystyka badanej populacji
W  badaniu  wzięło  udział  134  respondentów,  106  kobiet  28  mężczyzn.  Znaczną  większość

badanych  stanowili  absolwenci  studiów  II  stopnia  -  102  osoby  (76,12%).  Znacznie  mniejszą  grupę
reprezentowali  absolwenci  studiów  I  stopnia  -  26  osób  (19,40%).  Odsetek  absolwentów  jednolitych
studiów magisterskich wyniósł (2,99%) a bardzo niewielką grupę stanowili uczestnicy studiów III stopnia
(1,49%).

Wyk. I. Procentowy udział respondentów w badaniu w zależności od płci i formy kształcenia



Forma kształcenia
Płeć - losy zaw.

kobieta mężczyzna Ogółem

Studia I stopnia

Liczebność 19 7 26

% z p3 73.08% 26.92% 100.00%

% z p1 17.92% 25.00% 19.40%

% z Ogółem 14.18% 5.22% 19.40%

Studia II stopnia

Liczebność 83 19 102

% z p3 81.37% 18.63% 100.00%

% z p1 78.30% 67.86% 76.12%

% z Ogółem 61.94% 14.18% 76.12%

Jednolite studia 
magisterskie

Liczebność 2 2 4

% z p3 50.00% 50.00% 100.00%

% z p1 1.89% 7.14% 2.99%

% z Ogółem 1.49% 1.49% 2.99%

Studia III stopnia

Liczebność 2 0 2

% z p3 100.00% 0.00% 100.00%

% z p1 1.89% 0.00% 1.49%

% z Ogółem 1.49% 0.00% 1.49%

Studia 
podyplomowe/
kurs 
dokształcający

Liczebność 0 0 0

% z p3 0.00% 0.00% 100.00%

% z p1 0.00% 0.00% 0.00%

% z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00%

Ogółem

Liczebność 106 28 134

% z p3 79.10% 20.90% 100.00%

% z p1 100.00% 100.00% 100.00%

% z Ogółem 79.10% 20.90% 100.00%

Tab. 1. Procentowy udział respondentów w badaniu w zależności od płci i formy kształcenia



2. Status zawodowy absolwentów
Wyniki  badań  wskazują,  że  niespełna  90%  absolwentów  jest  zatrudnionych,  status  osoby

bezrobotnej posiada 6,72%

Wyk. II. Status zawodowy absolwentów Wydziału Humanistycznego z uwzględnieniem poszczególnych form zatrudnienia.

Jaki jest aktualnie Pani/Pana status zawodowy? Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne pracuję (umowa o pracę) 94 69,12% 70,15%

mam własną firmę 8 5,88% 5,97%

pracuję na podstawie umowy cywilno-prawnej 13 9,56% 9,70%

jestem na stażu 5 3,68% 3,73%

jestem bezrobotny/a 9 6,62% 6,72%

nie pracuję z wyboru 0 0,00% 0,00%

nie pracuję - jestem na urlopie wychowawczym, 
zdrowotnym, rencie, itp.

0 0,00% 0,00%

pracuję za granicą w zawodzie związanym z kierunkiem 
studiów

4 2,94% 2,99%

inna odpowiedź 3 2,21% 2,24%

Ogółem 136 100,00%

Tab. 2. Status zawodowy absolwentów Wydziału Humanistycznego z uwzględnieniem poszczególnych form zatrudnienia.



3.  Termin  w  jakim  absolwenci  Wydziału  Humanistycznego  podejmowali  pracę
zawodową.

Przedstawione  dane  wskazują,  że  aż  44,78%  absolwentów  pracowało  już  przed  studiami  lub
podjęło taka pracę w ich trakcie. Ponad 37,31% podjęło taka pracę bezpośrednio po studiach lub przed
upływem 6 miesięcy od ich zakończenia.

Wyk. III. Termin w jakim absolwenci Wydziału Humanistycznego podejmowali pracę zawodową.

Kiedy podjęła Pani/podjął Pan pierwszą pracę? Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne przed lub w trakcie studiów 60 44,78% 44,78%

bezpośrednio po studiach (przed upływem 6 m-cy) 50 37,31% 37,31%

6 - 12 m-cy od ukończenia studiów 13 9,70% 9,70%

1 - 2 lata od ukończenia studiów 9 6,72% 6,72%

po 2 latach od ukończenia studiów 2 1,49% 1,49%

Ogółem 134 100,00%

Tab. 3. Termin w jakim absolwenci Wydziału Humanistycznego podejmowali pracę zawodową.



4. Związek wykonywanej pracy z uzyskanym wykształceniem
Wyniki badania wskazują, że absolwenci studiów I stopnia tylko w niewielkim procencie wykonują

pracę  w  zawodzie  ściśle  związanym  z  ukończonym  kierunkiem  studiów  lub  specjalnością.  56,52%
respondentów  którzy  ukończyli  studia  I  stopnia  wykonuje  pracę  częściowo  związana  z  kierunkiem
studiów. W przypadku absolwentów studiów II stopnia sytuacja wygląda znacznie lepiej, bowiem około
36%  wykonuje  pracę  w  zawodzie  ściśle  związanym  z  ukończonym  kierunkiem  studiów  lub
specjalnością,  a  26,60%  wykonuje  pracę  częściowo  związaną  z  kierunkiem  studiów.  Odsetek
absolwentów I i II stopnia, których praca zupełnie nie związana jest z kierunkiem studiów stanowi ponad
30%.

Wyk. IV. Związek wykonywanej przez absolwentów Wydziału Humanistycznego pracy z uzyskanym wykształceniem



Forma kształcenia

Na ile wykonywana przez Panią/Pana praca ma związek z kierunkiem ukończonych 
studiów?

praca ściśle 
związana ze 

specjalnością

praca ściśle 
związana z 
kierunkiem 

studiów

praca częściowo 
związana z 
kierunkiem 

studiów

praca zupełnie 
nie związana z 

kierunkiem 
studiów Ogółem

Studia I stopnia

Liczebność 1 2 13 7 23

% z p3 4.35% 8.70% 56.52% 30.43% 100.00%

% z p12 4.00% 14.29% 32.50% 15.91% 18.70%

% z Ogółem 0.81% 1.63% 10.57% 5.69% 18.70%

Studia II stopnia

Liczebność 23 11 25 35 94

% z p3 24.47% 11.70% 26.60% 37.23% 100.00%

% z p12 92.00% 78.57% 62.50% 79.55% 76.42%

% z Ogółem 18.70% 8.94% 20.33% 28.46% 76.42%

Jednolite studia 
magisterskie

Liczebność 1 1 1 1 4

% z p3 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

% z p12 4.00% 7.14% 2.50% 2.27% 3.25%

% z Ogółem 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 3.25%

Studia III stopnia

Liczebność 0 0 1 1 2

% z p3 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%

% z p12 0.00% 0.00% 2.50% 2.27% 1.63%

% z Ogółem 0.00% 0.00% 0.81% 0.81% 1.63%

Studia 
podyplomowe/
kurs 
dokształcający

Liczebność 0 0 0 0 0

% z p3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

% z p12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Ogółem

Liczebność 25 14 40 44 123

% z p3 20.33% 11.38% 32.52% 35.77% 100.00%

% z p12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

% z Ogółem 20.33% 11.38% 32.52% 35.77% 100.00%

Tab. 4. Związek wykonywanej przez absolwentów Wydziału Humanistycznego pracy z uzyskanym wykształceniem



5. Staż pracy zawodowej
Znaczną  część  uczestników  badania  ankietowego  (36,57%)  stanowiły  osoby  o  łącznym  stażu

pracy  zawodowej  powyżej  3  lat.  Kolejna  liczna  grupa  respondentów  (33,58%)posiada  2-3  letnie
doświadczenie  zawodowe.  Po  14,18%  badanych  wykonuje  pracę  zawodową  przez  okres  1-2  lat  lub
mają niespełna roczny staż pracy.

Wyk. V. Doświadczenia zawodowe absolwentów

Forma kształcenia

Jaki jest łączny staż Pani/Pana pracy zawodowej?

powyżej 3 lat 2-3 lata 1-2 lata 0-1 rok

jeszcze nie 
pracowałam/-

em Ogółem

Studia I stopnia
Liczebność 10 9 5 2 0 26

% z p3 38.46% 34.62% 19.23% 7.69% 0.00% 100.00%

Studia II stopnia
Liczebność 36 35 14 15 2 102

% z p3 35.29% 34.31% 13.73% 14.71% 1.96% 100.00%

Jednolite studia 
magisterskie

Liczebność 3 0 0 1 0 4

% z p3 75.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 100.00%

Studia III stopnia
Liczebność 0 1 0 1 0 2

% z p3 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 100.00%

Studia 
podyplomowe/
kurs 
dokształcający

Liczebność 0 0 0 0 0 0

% z p3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Ogółem
Liczebność 49 45 19 19 2 134

% z p3 36.57% 33.58% 14.18% 14.18% 1.49% 100.00%

Tab. 5. Doświadczenia zawodowe absolwentów



6.  Charakter  stanowiska  zajmowanego  przez  absolwentów  Wydziału
Humanistycznego

Uczestnicy badania (absolwenci wszystkich form kształcenia), zapytani o charakter zajmowanego
stanowiska,  najczęściej  wykazywali  stanowisko  wykonawcze  (75,61%).  Kolejna  grupę  badanych
16,26%  stanowiły  osoby  pracujące  na  stanowisku  kierowniczym.  Absolwenci,  którzy  zadeklarowali
wykonywanie tzw. wolnego zawodu stanowili 7,32% badanych.

Wyk. VI. Charakter stanowiska zajmowanego przez absolwentów Wydziału Humanistycznego

Forma kształcenia
Jaki charakter ma zajmowane przez Panią/Pana stanowisko?

kierownicze wykonawcze wolny zawód inny Ogółem

Studia I stopnia
Liczebność 6 13 4 0 23

% z Ogółem 4.88% 10.57% 3.25% 0.00% 18.70%

Studia II stopnia
Liczebność 12 76 5 1 94

% z Ogółem 9.76% 61.79% 4.07% 0.81% 76.42%

Jednolite studia 
magisterskie

Liczebność 2 2 0 0 4

% z Ogółem 1.63% 1.63% 0.00% 0.00% 3.25%

Studia III stopnia
Liczebność 0 2 0 0 2

% z Ogółem 0.00% 1.63% 0.00% 0.00% 1.63%

Studia 
podyplomowe/
kurs 
dokształcający

Liczebność 0 0 0 0 0

% z Ogółem 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Ogółem
Liczebność 20 93 9 1 123

% z Ogółem 16.26% 75.61% 7.32% 0.81% 100.00%

Tab. 6. Charakter stanowiska zajmowanego przez absolwentów Wydziału Humanistycznego



7. Sposoby pozyskiwania ofert pracy
Wyniki badań jednoznacznie dowodzą, że najczęstszym źródłem pozyskiwania ofert pracy przez

absolwentów  Wydziału  Humanistycznego  jest  Internet  (51,22%).  Kolejna  liczna  grupa  respondentów
(29,27%)znalazła zatrudnienie dzięki pomocy rodziny i znajomych. Ponad 12,20% badanych korzystało
z  innych  źródeł  informujących  o  aktualnych  ofertach  pracy.Jedną  z  najmniej  popularną  wśród
uczestników badania metodą wyszukiwania ofert pracy były te oferowane przez urząd pracy.

Wyk. VII. Sposoby pozyskiwania ofert pracy przez absolwentów Wydziału Humanistycznego

W jaki sposób znalazła Pani/znalazł Pan pracę? Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne oferta pracy w prasie 1 0,68% 0,81%

oferta pracy w Internecie 63 42,86% 51,22%

oferta z ośrodka doradztwa zawodowego 0 0,00% 0,00%

oferta uzyskana za pośrednictwem biura karier uczelni 0 0,00% 0,00%

oferta uzyskana za pośrednictwem kontaktu z pracodawcą 
na praktyce

6 4,08% 4,88%

oferta uzyskana za pośrednictwem kontaktu z pracodawcą 
na stażu

9 6,12% 7,32%

oferta uzyskana za pośrednictwem kontaktu z pracodawcą 
podczas wolontariatu

2 1,36% 1,63%

oferta wskazana przez urząd pracy 4 2,72% 3,25%

pomoc rodziny 10 6,80% 8,13%

pomoc znajomych 26 17,69% 21,14%

inne 15 10,20% 12,20%

Ogółem 123 91,79% 100,00%

Braki danych 11 8,21%

Ogółem 147 100,00%

Tab. 7. Sposoby pozyskiwania ofert pracy przez absolwentów Wydziału Humanistycznego



8.  Zasięg działalności  firm oraz instytucji,  w których zatrudnieni  są absolwenci
Wydziału Humanistycznego

Analiza  wyników  badania  wskazuje,  że  34,96%  instytucji  i  przedsiębiorstw,  w  których  pracują
absolwenci ma zasięg międzynarodowy. Kolejne grupy badanych wykonują pracę w firmach lokalnych -
26,83%, krajowych - 22,76% i regionalnych - 14,63%.

Wyk. VIII. Zasięg działalności firm oraz instytucji, w których zatrudnieni są absolwenci Wydziału Humanistycznego

Jaki zasięg działalności ma instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/
Pan aktualnie pracuje?

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne lokalny 33 24,63% 26,83%

regionalny 18 13,43% 14,63%

krajowy 28 20,90% 22,76%

międzynarodowy 43 32,09% 34,96%

trudno określić 1 0,75% 0,81%

Ogółem 123 91,79% 100,00%

Braki danych 11 8,21%

Ogółem 134 100,00%

Tab. 8. Zasięg działalności firm oraz instytucji, w których zatrudnieni są absolwenci Wydziału Humanistycznego



9.  Liczba  pracowników  pracujących  w  firmie/instytucji  zatrudniającej
absolwentów Wydziału Humanistycznego

Wyk. IX. Liczba pracowników pracujących w firmie/instytucji zatrudniającej absolwentów Wydziału Humanistycznego

Ilu pracowników zatrudnia instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/
Pan aktualne pracuje?

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne do 10 osób 22 16,42% 17,89%

od 10 do 50 osób 30 22,39% 24,39%

od 50 do 250 osób 32 23,88% 26,02%

powyżej 250 osób 39 29,10% 31,71%

Ogółem 123 91,79% 100,00%

Braki danych 11 8,21%

Ogółem 134 100,00%

Tab. 9. Liczba pracowników pracujących w firmie/instytucji zatrudniającej absolwentów Wydziału Humanistycznego



10.  Formy  podnoszenia  kompetencji  zawodowych  absolwentów  Wydziału
Humanistycznego

Biorąc  pod  uwagę  dane  należy  stwierdzić,  że  absolwenci  chętnie  korzystają  z  możliwości
podniesienia  kompetencji.  Jak  wynika  z  analizy  uzyskanych  odpowiedzi  najbardziej  popularną  formo
doskonalenia zawodowego był udział w kursach 56,10% oraz stażach 31,71%.

Wyk. X. Formy podnoszenia kompetencji zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego

Jakie formy doskonalenia zawodowego ukończyła Pani/ukończył Pan 
chcąc sprostać wymogom aktualnie wykonywanej pracy?

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne kursy 69 40,59% 56,10%

staże 39 22,94% 31,71%

studia podyplomowe 19 11,18% 15,45%

wolontariat 14 8,24% 11,38%

inne formy przygotowania do zawodu 18 10,59% 14,63%

Ogółem 123 91,79% 100,00%

Braki danych 11 8,21%

Ogółem 170 100,00%

Tab. 10. Formy podnoszenia kompetencji zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego



11. Sentyment do Wydziału Humanistycznego
Chęć  uczestniczenia  absolwentów  w  życiu  wydziału  jako  jego  doradca  lub  konsultant

programowy  deklaruje  25,37%,  Grupa  respondentów,  która  chciałaby  otrzymywać  bieżące  informacje
dotyczące  funkcjonowania  i  rozwoju  wydziału  to  26,87%.  Niestety  aż  47,76%  absolwentów  nie  jest
zainteresowana utrzymywaniem kontaktu z Wydziałem.

Wyk. XI. Formy kontaktu absolwentów z Wydziałem Humanistycznym

Czy jest Pani zainteresowana/Pan zainteresowany utrzymaniem lub 
nawiązaniem kontaktu z macierzystym wydziałem?

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne chcę uczestniczyć w życiu wydziału jako jego doradca lub 
konsultant programowy

34 25,37% 25,37%

chcę otrzymywać tylko bieżące informacje o wydziale 36 26,87% 26,87%

nie jestem zainteresowana/-y 64 47,76% 47,76%

Ogółem 134 100,00%

Tab. 11. Formy kontaktu absolwentów z Wydziałem Humanistycznym



12.  Sugestie  absolwentów  Wydziału  Humanistycznego  dotyczące  wyboru
studiów przez bliskich i znajomych

Wyniki badań ankietowych wskazują, że 26,12% absolwentów poleciłoby znajomym studiowanie
tego samego kierunku studiów i uczelni, a 46,27% innego kierunku studiów w tej samej uczelni.

Wyk. XII. Sugestie absolwentów Wydziału Humanistycznego dotyczące wyboru studiów przez bliskich i znajomych

W sytuacji gdyby ktoś z rodziny lub Pani/Pana bliskich prosił o radę w 
wyborze studiów, wówczas sugerowałaby Pani/sugerowałby Pan wybór

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne tego samego kierunku studiów i uczelni 35 26,12% 26,12%

tego samego kierunku studiów w innej uczelni 5 3,73% 3,73%

innego kierunku studiów w tej samej uczelni 62 46,27% 46,27%

innego kierunku studiów na innej uczelni 32 23,88% 23,88%

Ogółem 134 100,00%

Tab. 12. Sugestie absolwentów Wydziału Humanistycznego dotyczące wyboru studiów przez bliskich i znajomych



Podsumowanie
W  badaniu  wzięło  udział  134  respondentów,  106  kobiet  28  mężczyzn.  Znaczną  większość

badanych  stanowili  absolwenci  studiów  II  stopnia  -  102  osoby  (76,12%).  Znacznie  mniejszą  grupę
reprezentowali  absolwenci  studiów  I  stopnia  -  26  osób  (19,40%).  Odsetek  absolwentów  jednolitych
studiów magisterskich wyniósł (2,99%) a bardzo niewielką grupę stanowili uczestnicy studiów III stopnia
(1,49%).  Wyniki  badań  wskazują,  że  niespełna  90%  absolwentów  jest  zatrudnionych,  status  osoby
bezrobotnej  posiada 6,72%.  Przedstawione dane wskazują,  że  aż  44,78% absolwentów pracowało  już
przed studiami lub podjęło taka pracę w ich trakcie. Ponad 37,31% podjęło taka pracę bezpośrednio po
studiach  lub  przed  upływem 6  miesięcy  od  ich  zakończenia.  Wyniki  badania  wskazują,  że  absolwenci
studiów  I  stopnia  tylko  w  niewielkim  procencie  wykonują  pracę  w  zawodzie  ściśle  związanym  z
ukończonym  kierunkiem  studiów  lub  specjalnością.  56,52%  respondentów  którzy  ukończyli  studia  I
stopnia wykonuje pracę częściowo związana z kierunkiem studiów. W przypadku absolwentów studiów II
stopnia  sytuacja  wygląda  znacznie  lepiej,  bowiem  około  36%  wykonuje  pracę  w  zawodzie  ściśle
związanym z  ukończonym kierunkiem studiów lub  specjalnością,  a  26,60% wykonuje  pracę częściowo
związaną z kierunkiem studiów. Odsetek absolwentów I i II stopnia, których praca zupełnie nie związana
jest  z  kierunkiem  studiów  stanowi  ponad  30%.  Absolwenci,  którzy  zadeklarowali  wykonywanie  tzw.
wolnego  zawodu  stanowili  7,32%  badanych.  Wyniki  badań  dowodzą,  że  najczęstszym  źródłem
pozyskiwania ofert pracy przez absolwentów Wydziału Humanistycznego jest Internet (51,22%). Kolejna
liczna  grupa  respondentów  (29,27%)znalazła  zatrudnienie  dzięki  pomocy  rodziny  i  znajomych.  Chęć
uczestniczenia  absolwentów w  życiu  wydziału  jako  jego  doradca  lub  konsultant  programowy  deklaruje
25,37%,  Grupa,  która  chciałaby  otrzymywać  bieżące  informacje  dotyczące  funkcjonowania  i  rozwoju
wydziału to 26,87%.
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