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WSTĘP

W procesie dostosowywania kształcenia akademickiego do potrzeb rynku pracy, w 2011 r.
uchwalono nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która wprowadziła obowiązek
monitorowania przez uczelnie wyższe zawodowych losów swoich absolwentów. Zgodnie z
wymogami znowelizowanej ustawy, Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wprowadził - uchwałą Nr 406/12 z dnia 30 sierpnia
2012 r. - system monitorowania karier absolwentów, który opiera się na badaniach ankietowych. Zakłada
on poddanie badaniom wszystkich absolwentów, począwszy od rocznika 2012/2013, w odstępach
czasowych: w momencie ukończenia studiów - uzyskania dyplomu (tzw. ankieta zerowa), po 3 latach od
ukończenia studiów i po 5 latach od ukończenia studiów.
Kolejna nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - z dnia 11 lipca 2014 r. wprowadziła jednolity, ogólnopolski system monitorowania karier zawodowych
absolwentów. System ten zakłada połączenie danych z istniejącego Systemu Informacji o
Szkolnictwie Wyższym z danymi kont płatników składek ZUS, co umożliwić ma szczegółową
analizę wpływu ukończonych studiów na powodzenie na rynku pracy. Mimo, iż formalnie
uczelnie wyższe zostały zwolnione z obowiązku prowadzenia własnego monitoringu karier
zawodowych swoich absolwentów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu kontynuuje wprowadzony wcześniej monitoring zgodnie z art. 13b ust. 12 znowelizowanej Ustawy, wychodząc z przekonania, że przyczyni się
on do lepszego dostosowania struktury kształcenia w naszej uczelni do dynamicznie
zmieniających się potrzeb rynku.
Absolwenci kierunku budownictwo (studia I stopnia) rocznika 2015/2016 zostali zgodnie z obowiązującym w uczelni systemem monitorowania karier absolwentów - objęci
tzw. ankietą zerową (w momencie ukończenia studiów). Niniejszy raport przedstawia wyniki tych
właśnie ankiet. Kolejny etap monitoringu zakłada rozesłanie ankiet do absolwentów po 3 i 5
latach od ukończenia studiów. W przypadku absolwentów rocznika 2015/2016 ankiety te zostaną
więc rozesłane w roku 2019(3latapoukończeniustudiów)iw2021r. (5latpoukończeniustudiów).
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CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI ABSOLWENTÓW
Badaniami objęto 46 absolwentów – tj. 76,7% spośród ogółu 60 absolwentów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku budownictwo. Ankiety wypełniło 39
spośród 44 absolwentów studiów stacjonarnych – tj. 88,6% i 7 spośród 16 absolwentów
studiów niestacjonarnych – tj. 43,8%. Absolwenci studiów stacjonarnych stanowili 84,8%
ogółu badanych, a absolwenci studiów niestacjonarnych 15,2%.
Ankiety wypełniło 19 kobiet, co stanowi 41,3% ogółu badanych i 27 mężczyzn – tj.
58,7%. Jako miejsce swego zamieszkania 53,5% ankietowanych absolwentów wskazało okolice
Kalisza – w promieniu 50 km; 32,6% miasto Kalisz; 11,6% Wielkopolskę – odległość większą niż
50 km od Kalisza ; 2,3% inny region Polski.
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Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły: trafności wyboru uczelni i kierunku studiów,
planów kontynuacji nauki, aktywności zawodowej podczas studiów, statusu absolwentów na rynku
pracy, przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy, sytuacji na rynku pracy, przydatności
nabytych umiejętności w pracy zawodowej oraz zgodności wykonywanej pracy z kierunkiem
kształcenia.

TRAFNOŚĆ WYBORU UCZELNI I KIERUNKU STUDIÓW
36 absolwentów – 78,3% ankietowanych - zadeklarowało, że ponownie wybrałoby PWSZ
w Kaliszu, ten sam kierunek i tę samą specjalność, gdyby miało ponownie rozpoczynaćstudia.
4 absolwentów - 8,7% ankietowanych zadeklarowało, że ponownie wybrałoby PWSZ
wKaliszuitensamkierunekstudiów,aleinnąspecjalność.
3 absolwentów - 6,5 % ankietowanych - zadeklarowało, że ponownie wybrałoby PWSZ
w Kaliszu, ale inny kierunek studiów.
3 absolwentów – 6,5% ankietowanych - zadeklarowało, że wybrałoby inną uczelnię.
W sumie 43 absolwentów - aż 93,5 % ankietowanych - zadeklarowało, że ponownie wybrałoby
PWSZ w Kaliszu, co jest niewątpliwie bardzo wysokim wskaźnikiem satysfakcji z uczelni.
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PLANY KONTYNUACJI NAUKI
37 absolwentów – 80,4 % ankietowanych - zadeklarowało, że zamierza
kontynuować naukę na studiach magisterskich, z czego 7 w PWSZ w Kaliszu, a 30 w
innej uczelni.
Tak duża dysproporcja między wyborem kaliskiej PWSZ (18,9% wskazań)
a innymi uczelniami (81,1% wskazań) wynika przede wszystkim z tego, że PWSZ w
Kaliszu nie uruchomiła jeszcze studiów uzupełniających II stopnia - magisterskich na
kierunku budownictwo.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA PODCZAS STUDIÓW
9 absolwentów studiów stacjonarnych zadeklarowało, że podejmowało
podczas studiów pracę zarobkową. Pracę (najczęściej dorywczą lub okazjonalną)
w trakcie studiów podejmowało 23,1% ankietowanych absolwentów studiów
stacjonarnych.
Odsetek ten jest większy dla absolwentów studiów niestacjonarnych. Tu pracę
zarobkową podczas studiów zadeklarowało 5 absolwentów - 71,4% ankietowanych.
Odsetek absolwentów, którzy podczas
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absolwenci studiów
niestacjonarnych

STATUS ABSOLWENTÓW NA RYNKU PRACY W MOMENCIE
UKOŃCZENIA STUDIÓW
3 absolwentów studiów stacjonarnych - 7,7% ankietowanych wskazało, że
pracuje już zawodowo.
20 absolwentów studiów stacjonarnych - 51,3% ankietowanych zadeklarowało, że zamierza niebawem podjąć pracę.
7 absolwentów studiów stacjonarnych - 17,9% - określiło swój status, jako
,,bezrobotny - poszukujący pracy".
9 absolwentów studiów stacjonarnych – 23,1% ankietowanych zadeklarowało, że nie jest obecnie zainteresowanych pracą, gdyż zamierza
kontynuować studia.
Status na rynku pracy absolwentów studiów niestacjonarnych był odmienny.
5 absolwentów – 71,4 % ankietowanych - wskazało, że pracuje już zawodowo.
2 absolwentów – 28,6 % ankietowanych - zadeklarowało, że zamierza
niebawem podjąć pracę.
status absolwentów na rynku pracy w momencie opuszczenia uczelni
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PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTÓW DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY
8 absolwentów (ogółem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) – tj. 17,4
% ankietowanych - oceniło, że studia w PWSZ w Kaliszu dobrze przygotowują
do wejścia na rynek pracy, a 26 absolwentów - 56,5% - że ,,raczej dobrze".
W sumie więc 73,9 % ankietowanych absolwentów wyraziło pozytywną opinię
na ten temat.
9 absolwentów – 19,6% ankietowanych - nie miało na ten temat zdania
i wybrało odpowiedź: ,,trudno powiedzieć".
3 absolwentów - 6,5% ankietowanych oceniło, że studia w PWSZ
,,raczej nie przygotowują'' do wejścia na rynek pracy.

Czystudia w PWSZ w Kaliszu dobrze
przygotowują do wejścia na rynek pracy?
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raczej nie

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W OCENIE ABSOLWENTÓW
21 absolwentów – 45,7 % ankietowanych – uznało, że na rynku pracy jest
zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów w PWSZ
w Kaliszu.
18 absolwentów – 39 % ankietowanych – odpowiedziało, że ,,raczej jest”
zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności zdobyte w PWSZ.
5 absolwentów – 10,9 % ankietowanych – odpowiedziało, że
,,trudno powiedzieć’’ czy jest zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności zdobyte w
PWSZ.
2 absolwentów - 4,4 % ankietowanych – ocenił kategorycznie , że nie ma
zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności zdobyte w PWSZ.
W sumie pozytywnie swoją perspektywę na rynku pracy oceniło 39 absolwentów 84,8 % ankietowanych, a negatywnie 2 absolwentów – 4,4% ankietowanych.

Czy na rynku pracy jest zapotrzebowanie
na wiedzę i umiejętności zdobyte podczas
studiów w PWSZ w Kaliszu?
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ZGODNOŚĆ WYKONYWANEJ PRACY Z KIERUNKIEM WYKSZTAŁCENIA
Spośród 8 absolwentów, którzy w czasie badania ankietowego pracowali już
zawodowo, 4 – 50 % - uznało, że wykonywana przez nich praca jest zgodna z
kierunkiem (specjalnością) ukończonych studiów.
PRZYDATNOŚĆ NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI W PRACY ZAWODOWEJ
Spośród 8 absolwentów, którzy pracowali zawodowo, 3 - 37,5 % - uznało,
że umiejętności nabyte na ukończonych studiach w PWSZ w Kaliszu są im bardzo
przydatne w wykonywanej pracy.
4 absolwentów - 50 % ogółu pracujących – uznało, że umiejętności
nabyte na studiach są ,,raczej przydatne” w ich pracy zawodowej.
1 absolwent – 12,5 % ogółu pracujących – uznał, że umiejętności zdobyte na
studiach są mało przydatne w ich pracy zawodowej. W sumie
7 absolwentów – 87,5% wszystkich wykonujących pracę zawodową – pozytywnie oceniło
przydatność umiejętności nabytych podczas studiów w PWSZ w Kaliszu w swojej
pracy.

Czyumiejętnościnabytenastudiachsą
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mało przydatne

