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Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta  Wydziału 
Ekonomicznego ZUT w Szczecinie 

Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści: 

 

1. Odpowiedzi absolwentów, którzy zadeklarowali, że: 

A. Pracują w zawodzie związanym z kierunkiem studiów  s. 3 

B. Pracują, ale nie w zawodzie wyuczonym na WEk.   s. 9 

C. Aktualnie pozostają bez pracy      s. 14 

i. Pozostają bez pracy i są gotowi ją podjąć    s. 15 

2. Dane metrykalne         s. 19 
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1. Jaki jest Pana/Pani aktualny status zawodowy? 

 

Pracuję w zawodzie związanym z kierunkiem studiów 16 53% 

Pracuję, ale nie w zawodzie wyuczonym na Wydziale Ekonomicznym 5 17% 

Aktualnie pozostaję bez pracy 9 30% 
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A. Odpowiedzi absolwentów, którzy zadeklarowali:    
„Pracuję w zawodzie związanym z kierunkiem studiów” 

2. Czy pracę w zawodzie rozpoczął/ęła Pan/Pani przed ukończeniem studiów? 

 

Tak, w trakcie studiów pracowałem/łam w zawodzie zbliżonym do studiowanego kierunku 2 13% 

Nie, dopiero po ukończeniu studiów podjęłem/am regularną pracę w wyuczonym zawodzie 14 88% 

Inne 0 0% 

3. Czy wykonywana obecnie praca jest ściśle związana z kierunkiem i 
specjalnością na studiach? 

 

Tak, pracuję zgodnie z wykształceniem 12 75% 

Niekoniecznie, ale wykorzystuję w niej wiedzę ze studiów 4 25% 

Nie, ale planuję w przyszłości podjąć pracę zgodną z wykształceniem 0 0% 

Inne 0 0% 

4. Ile czasu zajęło Panu/Pani znalezienie pracy w zawodzie? 

pracowałem/am w zawodzie, zanim ukończyłem/am studia 1 6% 

mniej niż miesiąc 6 38% 

od 1 do 2 miesięcy 2 13% 

od 3 do 4 miesięcy  1 6% 

od 5 do 6 miesięcy 3 19% 

więcej niż 6 miesięcy, mniej niż rok 3 19% 

ponad rok 0 0% 

Inne 0 0% 
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5. Jaka forma zatrudnienia obowiązuje Pana/Panią w aktualnej pracy? 

 

umowa o pracę (etat) 4 27% 

umowa zlecenie / o dzieło 3 20% 

własna działalność gospodarcza 1 7% 

kontrakt/projekt 1 7% 

wolontariat 0 0% 

staż 5 33% 

Inne 1 7% 

6. Jakie stanowisko zajmuje Pan/Pani w aktualnej pracy? 

 

właściciela lub współwłaściciela 0 0% 

stanowisko kierownicze lub dyrektorskie 0 0% 

stanowisko niezależne (specjalista) 3 19% 

stanowisko wykonawcze (pracownik) 13 81% 

Inne 0 0% 

7. W jakiej miejscowości/kraju aktualnie Pan/Pani pracuje? 

 

Polska, Szczecin 10 63% 

Polska, województwo zachodniopomorskie 5 31% 

Polska, inne województwo 1 6% 

Poza granicami kraju, w Anglii 0 0% 

Poza granicami kraju, w Niemczech 0 0% 

Poza granicami kraju, w innym kraju 0 0% 

Inne 0 0% 
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8. Proszę wskazać zasięg działalności firmy, w której aktualnie Pan/Pani pracuje? 

 

działalność międzynarodowa 3 19% 

działalność krajowa 2 13% 

działalność regionalna (województwo) 5 31% 

działalność lokalna (powiat, gmina) 6 38% 

Inne 0 0% 

9. Proszę wskazać sektor, w jakim działa firma, w której Pan/Pani aktualnie 
pracuje 

 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0 0% 

Górnictwo i wydobywanie 0 0% 

Produkcja 1 6% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz... 0 0% 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami, odpadami lub rekultywacja 0 0% 

Budownictwo 0 0% 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 1 6% 

Transport i gospodarka magazynowa 0 0% 

Hotelarstwo i gastronomia 0 0% 

Informacja i komunikacja 0 0% 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6 38% 

Nieruchomości: obsługa rynku nieruchomości 4 25% 

Nauka, działalność profesjonalna i techniczna 0 0% 

Administracja i usługi (działalność wspierająca) 1 6% 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 1 6% 

Edukacja 0 0% 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0 0% 

Kultura, rozrywką i rekreacja 1 6% 

Pozostałe usługi 0 0% 

Gospodarstwo domowe jako pracodawca; wytwarzanie dóbr i usługi na własne potrzeby 0 0% 

INNE 1 6% 
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10. Proszę ocenić Pana/Pani poziom satysfakcji z aktualnej pracy 

 

1 1 6% 

2 0 0% 

3 5 31% 

4 6 38% 

5 4 25% 

umiejętności i wiedza ogólna związana ze studiami wyższymi (zagadnienia 
prawne, ochrony środowiska, matematyka itp.) [11. W jakim stopniu wymienione 
umiejętności są przydatne na zajmowanym przez Pana/Panią stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 3 19% 

średnio przydatne 9 56% 

bardzo przydatne 4 25% 

umiejętności związane z kierunkiem studiów (zagadnienia ekonomiczne, z 
zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów, nieruchomości itp.) [11. W jakim 
stopniu wymienione umiejętności są przydatne na zajmowanym przez 
Pana/Panią stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 0 0% 

średnio przydatne 5 31% 

bardzo przydatne 11 69% 
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specjalistyczne, związane ze studiowaną specjalnością [11. W jakim stopniu 
wymienione umiejętności są przydatne na zajmowanym przez Pana/Panią 
stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 1 6% 

średnio przydatne 7 44% 

bardzo przydatne 8 50% 

informatyczne – obsługa i stosowanie narzędzi komputerowych [11. W jakim 
stopniu wymienione umiejętności są przydatne na zajmowanym przez 
Pana/Panią stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 0 0% 

średnio przydatne 6 38% 

bardzo przydatne 10 63% 

analityczne - zdolności rozumowania [11. W jakim stopniu wymienione 
umiejętności są przydatne na zajmowanym przez Pana/Panią stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 1 6% 

średnio przydatne 4 25% 

bardzo przydatne 11 69% 

językowe – znajomość języków obcych [11. W jakim stopniu wymienione 
umiejętności są przydatne na zajmowanym przez Pana/Panią stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 6 38% 

średnio przydatne 6 38% 

bardzo przydatne 4 25% 

interpersonalne (skuteczne komunikowanie się - słuchanie, mówienie i pisanie) 
[11. W jakim stopniu wymienione umiejętności są przydatne na zajmowanym 
przez Pana/Panią stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 0 0% 

średnio przydatne 4 25% 

bardzo przydatne 12 75% 
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umiejętność pracy w zespole [11. W jakim stopniu wymienione umiejętności są 
przydatne na zajmowanym przez Pana/Panią stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 1 6% 

średnio przydatne 7 44% 

bardzo przydatne 8 50% 

12. Które kompetencje uzyskane na studiach są wg Pana/Pani szczególnie 
użyteczne w pracy zawodowej, a o które należałoby poszerzyć kształcenie? 

[wypowiedzi własne respondentów] 

13. Czy ukończenie Wydziału Ekonomicznego pomaga w znalezieniu pracy, jej 
utrzymaniu lub awansie? 

 

Tak, w moim przypadku wykształcenie było pomocne 6 38% 

Trudno powiedzieć 8 50% 

Nie, nic nie daje 2 13% 

Inne 0 0% 
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A. Odpowiedzi absolwentów, którzy zadeklarowali: „Pracuję, 
ale nie w zawodzie wyuczonym na Wydziale Ekonomiczny” 

 

2. Dlaczego aktualnie wykonywany zawód nie jest zawodem wyuczonym na 
Wydziale Ekonomicznym? 

 

Nie znalazłem/am zatrudnienia w wyuczonym zawodzie a musiałem/am podjąć pracę 2 40% 

Już wcześniej pracowałem/am w innym zawodzie i nie mam zamiaru go zmieniać 0 0% 

Jeśli znajdę pracę w wyuczonym na Wydziale zawodzie, to zrezygnuję z dotychczasowej 

pracy 
3 60% 

Nie zamierzam zmieniać dotychczasowej pracy, ale mogłem/am lub musiałem/am zdobyć 

wykształcenie wyższe 
0 0% 

Studia traktowałem/am jako element poszerzania kompetencji, jest to jeden z wielu zawodów 0 0% 

Inne 0 0% 

3. Czy w wykonywanej obecnie pracy wykorzystuje Pan/Pani wiedzę i 
umiejętności wyniesione ze studiów? 

 

Tak, korzystam z wiedzy wyniesionej ze studiów w mojej pracy 1 20% 

Niekoniecznie, ale pozytywnie oceniam nabyte kompetencje 2 40% 

Nie, ze względu na odrębność wykonywanego zawodu i studiów 0 0% 

W moim przypadku studia niewiele mi dały 2 40% 

Trudno powiedzieć 0 0% 

Inne 0 0% 

4. Jaka forma zatrudnienia obowiązuje Pana/Panią w aktualnej pracy? 

 

umowa o pracę (etat) 4 80% 

umowa zlecenie / o dzieło 1 20% 

własna działalność gospodarcza 0 0% 

kontrakt/projekt 0 0% 

wolontariat 0 0% 

staż 0 0% 

Inne 0 0% 
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5. Jakie stanowisko zajmuje Pan/Pani w aktualnej pracy? 

 

właściciel/ka lub współwłaściciela 0 0% 

stanowisko kierownicze lub dyrektorskie 0 0% 

stanowisko niezależne (specjalista) 1 20% 

stanowisko wykonawcze (pracownik) 4 80% 

Inne 0 0% 

6. W jakiej miejscowości/kraju aktualnie Pan/Pani pracuje? 

 

Polska, Szczecin 3 60% 

Polska, województwo zachodniopomorskie 2 40% 

Polska, inne województwo 0 0% 

Poza granicami kraju, w Anglii 0 0% 

Poza granicami kraju, w Niemczech 0 0% 

Poza granicami kraju, w innym kraju 0 0% 

Inne 0 0% 

7. Proszę wskazać sektor, w jakim działa firma, w której Pan/Pani aktualnie 
pracuje 

 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0 0% 

Górnictwo i wydobywanie 0 0% 

Produkcja 0 0% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz... 0 0% 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami, odpadami i rekultywacja 1 20% 

Budownictwo 1 20% 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 1 20% 

Transport i gospodarka magazynowa 0 0% 

Hotelarstwo i gastronomia 0 0% 

Informacja i komunikacja 0 0% 
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Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 20% 

Nieruchomości: obsługa rynku nieruchomości 0 0% 

Nauka, działalność profesjonalna i techniczna 0 0% 

Administracja i usługi (działalność wspierająca) 0 0% 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 0 0% 

Edukacja 0 0% 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0 0% 

Kultura, rozrywką i rekreacja 0 0% 

Pozostałe usługi 1 20% 

Gospodarstwo domowe jako pracodawca; wytwarzanie dóbr i usługi na własne potrzeby 0 0% 

INNE 0 0% 

8. Proszę wskazać w skali od 1 do 5 Pana/Pani poziom satysfakcji z aktualnej 
pracy 

 

1 1 20% 

2 2 40% 

3 0 0% 

4 2 40% 

5 0 0% 

umiejętności i wiedza ogólna związana ze studiami wyższymi (zagadnienia 
prawne, ochrony środowiska, matematyka itp.) [9. W jakim stopniu wymienione 
umiejętności są przydatne na zajmowanym przez Pana/Panią stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 3 60% 

średnio przydatne 2 40% 

bardzo przydatne 0 0% 

umiejętności związane z kierunkiem studiów (zagadnienia ekonomiczne, z 
zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów, nieruchomości itp.) [9. W jakim 
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stopniu wymienione umiejętności są przydatne na zajmowanym przez 
Pana/Panią stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 1 20% 

średnio przydatne 3 60% 

bardzo przydatne 1 20% 

specjalistyczne, związane ze studiowaną specjalnością [9. W jakim stopniu 
wymienione umiejętności są przydatne na zajmowanym przez Pana/Panią 
stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 2 40% 

średnio przydatne 3 60% 

bardzo przydatne 0 0% 

informatyczne – obsługa i stosowanie narzędzi komputerowych [9. W jakim 
stopniu wymienione umiejętności są przydatne na zajmowanym przez 
Pana/Panią stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 1 20% 

średnio przydatne 3 60% 

bardzo przydatne 1 20% 

analityczne - zdolności rozumowania [9. W jakim stopniu wymienione 
umiejętności są przydatne na zajmowanym przez Pana/Panią stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 1 20% 

średnio przydatne 2 40% 

bardzo przydatne 2 40% 

językowe – znajomość języków obcych [9. W jakim stopniu wymienione 
umiejętności są przydatne na zajmowanym przez Pana/Panią stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 3 60% 

średnio przydatne 2 40% 

bardzo przydatne 0 0% 
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interpersonalne (skuteczne komunikowanie się - słuchanie, mówienie i pisanie) 
[9. W jakim stopniu wymienione umiejętności są przydatne na zajmowanym przez 
Pana/Panią stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 0 0% 

średnio przydatne 2 40% 

bardzo przydatne 3 60% 

umiejętność pracy w zespole [9. W jakim stopniu wymienione umiejętności są 
przydatne na zajmowanym przez Pana/Panią stanowisku pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 0 0% 

średnio przydatne 3 60% 

bardzo przydatne 2 40% 

10. Które kompetencje uzyskane na studiach są wg Pana/Pani szczególnie 
użyteczne w pracy zawodowej, a o które należałoby poszerzyć kształcenie? 

[wypowiedzi własne respondentów] 

11. Czy ukończenie Wydziału Ekonomicznego pomaga w znalezieniu pracy, jej 
utrzymaniu lub awansie? 

 

Tak, w moim przypadku wykształcenie było pomocne 1 20% 

Trudno powiedzieć 3 60% 

Nie, nic nie daje 1 20% 

Inne 0 0% 

  



14 
 

C. Odpowiedzi absolwentów, którzy zadeklarowali:    
„Aktualnie pozostaję bez pracy” 

 

2. Z jakiego powodu Pan/Pani pozostaje aktualnie bez pracy? 

 

szukam pracy, ale nie znalazłem/am firmy, która spełniłaby moje wymagania pod 

względem (zarobkowym, lokalizacyjnym, możliwości rozwoju zawodowego, itp.) 
0 0% 

nie mam wystarczającego doświadczenia wymaganego przez firmy 5 56% 

nie pojawiają się oferty zgodne z moim wykształceniem 1 11% 

właśnie jestem w trakcie zmiany pracy 0 0% 

kontynuuję edukację i nie trafiłem na pracę, którą mógłby/mogłabym pogodzić ze studiami 2 22% 

kontynuuję edukację - nie szukam pracy 0 0% 

nie szukam pracy - mój stan zdrowia uniemożliwia mi podjęcie pracy 0 0% 

nie szukam pracy - nie chcę lub nie muszę pracować 0 0% 

Inne 1 11% 
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i.  Aktualnie pozostaję bez pracy      
  [deklarujący gotowość podjęcia pracy] 

3. Jakiego typu pracy Pan/Pani poszukuje? 

 

zgodnej z wykształceniem 4 44% 

niekoniecznie zgodnej z wykształceniem, ale na odpowiadającym mi poziomie 5 56% 

jakiejkolwiek 0 0% 

Inne 0 0% 

4. Jak długo szuka Pan/Pani pracy? 

 

mniej niż miesiąc 1 11% 

od 1 do 2 miesięcy 0 0% 

od 3 do 4 miesięcy 1 11% 

od 5 do 6 miesięcy 3 33% 

więcej niż 6 miesięcy, ale krócej niż rok 4 44% 

ponad rok 0 0% 

Inne 0 0% 

5. Czy w czasie poszukiwań podejmował Pan/Pani prace dorywcze? 

 

Tak, zawsze gdy pojawiała się taka okazja 1 11% 

Nie, nie miałem/am takiej oferty 5 56% 

Nie, nie widziałem/am takiej konieczności 2 22% 

Inne 1 11% 
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umiejętności i wiedza ogólna związana ze studiami wyższymi (zagadnienia 
prawne, ochrony środowiska, matematyka itp.) [6. W jakim stopniu wymienione 
poniżej umiejętności są przydatne w znalezieniu lub poszukiwaniu przez 
Pana/Panią pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 1 11% 

średnio przydatne 6 67% 

bardzo przydatne 2 22% 

umiejętności związane z kierunkiem studiów (zagadnienia ekonomiczne, z 
zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów, nieruchomości itp.) [6. W jakim 
stopniu wymienione poniżej umiejętności są przydatne w znalezieniu lub 
poszukiwaniu przez Pana/Panią pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 2 22% 

średnio przydatne 3 33% 

bardzo przydatne 4 44% 

specjalistyczne, związane ze studiowaną specjalnością [6. W jakim stopniu 
wymienione poniżej umiejętności są przydatne w znalezieniu lub poszukiwaniu 
przez Pana/Panią pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 0 0% 

średnio przydatne 3 33% 

bardzo przydatne 6 67% 

informatyczne – obsługa i stosowanie narzędzi komputerowych [6. W jakim 
stopniu wymienione poniżej umiejętności są przydatne w znalezieniu lub 
poszukiwaniu przez Pana/Panią pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 1 11% 

średnio przydatne 1 11% 

bardzo przydatne 7 78% 
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analityczne - zdolności rozumowania [6. W jakim stopniu wymienione poniżej 
umiejętności są przydatne w znalezieniu lub poszukiwaniu przez Pana/Panią 
pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 0 0% 

średnio przydatne 3 33% 

bardzo przydatne 6 67% 

językowe – znajomość języków obcych [6. W jakim stopniu wymienione poniżej 
umiejętności są przydatne w znalezieniu lub poszukiwaniu przez Pana/Panią 
pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 0 0% 

średnio przydatne 0 0% 

bardzo przydatne 9 100% 

interpersonalne (skuteczne komunikowanie się - słuchanie, mówienie i pisanie) 
[6. W jakim stopniu wymienione poniżej umiejętności są przydatne w znalezieniu 
lub poszukiwaniu przez Pana/Panią pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 0 0% 

średnio przydatne 3 38% 

bardzo przydatne 5 63% 

umiejętność pracy w zespole [6. W jakim stopniu wymienione poniżej 
umiejętności są przydatne w znalezieniu lub poszukiwaniu przez Pana/Panią 
pracy?] 

 

całkowicie nieprzydatne 1 11% 

średnio przydatne 2 22% 

bardzo przydatne 6 67% 

7. Które kompetencje uzyskane na studiach są wg Pana/Pani szczególnie 
użyteczne w przyszłej pracy zawodowej, a o które należałoby poszerzyć 
kształcenie? 

[wypowiedzi własne respondentów] 
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8. Czy ukończenie Wydziału Ekonomicznego ułatwiało poszukiwania pracy lub 
stanowiło atut w rozmowach kwalifikacyjnych? 

 

Tak, w moim przypadku wykształcenie jest pomocne 1 11% 

Trudno powiedzieć 5 56% 

Nie, nic nie daje 2 22% 

Nie, wręcz utrudnia znalezienie pracy 1 11% 

Inne 0 0% 
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Dane metrykalne n=30 

Proszę podać poziom, na jakim ukończył/a Pan/Pani studia na Wydziale 
Ekonomicznym 

 

licencjat 6 17% 

magister 30 83% 

ukończyłem/am studia, ale bez obrony pracy dyplomowej 0 0% 

Pana/Pani studia odbywały się w trybie: 

 

stacjonarnym 30 100% 

niestacjonarnym 0 0% 

Kierunek ukończonych studiów 

 

Ekonomia 30 91% 

Zarządzanie 3 9% 

Ukończona specjalność 

[wypowiedzi własne respondentów] 
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Proszę podać przybliżoną datę obrony pracy dyplomowej 

sty 2013 15 

cze 2013 25 27 (3) 28 

lip 2013 1 2 (2) 3 (2) 4 (5) 5 (2) 10 (2) 11 15 

wrz 2013 23 24 (2) 26 (2) 

lip 2014 3 

wrz 2014 24 

Proszę podać płeć 

 

Mężczyzna 2 7% 

Kobieta 28 93% 

Miejsce na dodatkową opinię 

[wypowiedzi własne respondentów] 

 

Liczba odpowiedzi dziennie 

 

 


