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Raport dotyczy absolwentów, którzy uzyskali dyplom w latach 2014-2020. Poniższa tabela przedstawia

liczebności absolwentów poszczególnych roczników objętych analizą.

Absolwenci z roku. . . Liczebność kategorii

2014 1957

2015 1820

2016 1706

2017 1579

2018 1410

2019 1166

2020 1052

Niniejszy raport przedstawia zestawienia wskaźników charakteryzujących sytuację absolwentów róż-

nych roczników w analogicznych okresach po ukończeniu studiów. raport ten stanowi syntezę wyników

prezentowanych w raportach ilustrujących ścieżki kariery zawodowej poszczególnych roczników absol-

wentów. Prezentowane ujęcie służy dwóm celom.

Pierwszym z nich jest stworzenie możliwości rzetelnego ustalenia trendów w funkcjonowaniu kolejnych

roczników absolwentów na rynku pracy, w tym na przykład ustalenia zmiany ich sytuacji zaraz po

ukończeniu studiów – w momencie ,,wejścia” na rynek pracy.

Drugim celem jest lepsza ilustracja pozycji na rynku pracy ,,przeciętnego” absolwenta. Osiągnięcia

uzyskiwane przez poszczególne roczniki absolwentów mogą bowiem podlegać incydentalnym fluktu-

acjom wynikającym albo ze szczególnych cech danej grupy absolwentów, albo z okresowych zmian

gospodarczych.

W zestawieniach wykorzystywane zostały dwa wskaźniki: Względny Wskaźnik Zarobków i Względny

Wskaźnik Bezrobocia. Posłużenie się względnymi wskaźnikami zapewnia prezentowanym wynikom

porównywalność - uniezależnia od zmian wynagrodzeń i bezrobocia w Polsce w okresie objętym

analizami, a także pozwala na uwzględnienie zróżnicowania gospodarczego różnych regionów Polski.

Ze względu na to, że dla osób, które uzyskały dyplom w roku 2017 lub później, nie minął jeszcze cały

pięcioletni okres od uzyskania dyplomu, w prezentowanych tabelach wmiejsce wartości wskaźników

dla lat nieobjętych badaniem wstawiono myślniki.
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1. Względny Wskaźnik Zarobków
Dla zapewnienia porównywalności wyników w poniższej tabeli wykorzystujemy Względny Wskaźnik

Zarobków (WWZ) absolwentów. Wskaźnik ten pozwala odnieść bezwzględne wartości wynagrodzenia

absolwentów do sytuacji w powiatach, w których absolwenci mieszkali w okresie objętym badaniem.

Względny Wskaźnik Zarobków to średnia wartość ilorazu średniego miesięcznego wynagrodzenia

absolwenta do średniego miesięcznego wynagrodzenia w jego powiecie zamieszkania1.

Interpretacja tego wskaźnika jest bardzo prosta. Wartości WWZ powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie

absolwenci zarabiali w okresie badania powyżej średniej wynagrodzeń w ich powiatach zamieszkania.

Zatem można powiedzieć, że im większe wartości WWZ, tym lepiej.

Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości Względnego Wskaźnika Zarobków w kolejnych

latach po uzyskaniu dyplomu przez absolwentów roczników 2014-2020. Wyniki są prezentowane

począwszy od pierwszego rocznika, w którym liczba absolwentów wynosiła co najmniej 10 osób. W

sytuacji, gdy w jakimś roczniku było mniej niż 10 absolwentów, w odpowiednich polach tabeli zostały

wstawione myślniki.

Względny Wskaźnik Zarobków absolwentów z roku. . .

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

w pierwszym roku po dyplomie 0.49 0.52 0.53 0.55 0.56 0.64 0.63

w drugim roku po dyplomie 0.58 0.63 0.63 0.66 0.66 0.74 -

w trzecim roku po dyplomie 0.65 0.69 0.68 0.7 0.72 - -

w czwartym roku po dyplomie 0.69 0.73 0.71 0.74 - - -

w piątym roku po dyplomie 0.72 0.75 0.74 - - - -

1Wskaźniki względne wykorzystywane w niniejszym raporcie uwzględniają zmiany powiatów zamieszkania absolwenta w okresie
objętym analizą.
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2. Względny Wskaźnik Bezrobocia
Dla zapewnienia porównywalności wyników w poniższej tabeli wykorzystujemy Względny Wskaźnik

Bezrobocia (WWB). Wskaźnik ten pozwala odnieść bezwzględne wartości ryzyka bezrobocia absolwen-

tów do sytuacji w powiatach, w których absolwenci mieszkali w okresie objętym badaniem. Względny

Wskaźnik Bezrobocia to średnia wartość ilorazu ryzyka bezrobocia wśród absolwentów do stopy reje-

strowanego bezrobocia w ich powiatach zamieszkania.

Interpretacja tego wskaźnika jest bardzo prosta. Wartości WWB poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie

ryzyko bezrobocia wśród absolwentów było w okresie badania niższe niż stopa bezrobocia w ich

powiatach zamieszkania. Zatem można powiedzieć, że im mniejsze wartości WWB, tym lepiej.

Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości Względnego Wskaźnika Bezrobocia w kolejnych

latach po uzyskaniu dyplomu przez absolwentów roczników 2014-2020. Wyniki są prezentowane

począwszy od pierwszego rocznika, w którym liczba absolwentów wynosiła co najmniej 10 osób. W

sytuacji, gdy w jakimś roczniku było mniej niż 10 absolwentów, w odpowiednich polach tabeli zostały

wstawione myślniki.

Względny Wskaźnik Bezrobocia absolwentów z roku. . .

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

w pierwszym roku po dyplomie 1.65 1.68 1.6 1.68 1.49 1.54 1.38

w drugim roku po dyplomie 1.01 1.04 1.11 1.12 1.11 0.92 -

w trzecim roku po dyplomie 0.8 0.92 0.81 0.97 1 - -

w czwartym roku po dyplomie 0.68 0.93 0.82 1.02 - - -

w piątym roku po dyplomie 0.71 0.9 0.77 - - - -
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3. Informacje o raporcie
W niniejszym raporcie jedynym źródłem informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy są rejestry

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród absolwentów może jednak istnieć grupa osób, które nie figu-

rują w tych rejestrach. Na konta ZUS tych osób nie wpłynęła dotąd ani jedna składka z jakiegokolwiek

tytułu, jednak niekoniecznie musi oznaczać to brak zatrudnienia. W zbiorach ZUS nie są rejestro-

wane umowy o dzieło oraz umowy zlecenia podpisywane ze studentami (z wyjątkiem umów o dzieło

i umów zleceń zawieranych z pracodawcą zatrudniającym daną osobę na umowę o pracę), umowy

podpisywane za granicą oraz praca bez formalnej umowy. Osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) również mogą być nieobecne w rejestrach ZUS. Rozróżnienie tych

przypadków na podstawie dostępnych danych jest niemożliwe. Przy interpretacji poniższych wyników

należy brać pod uwagę, jak duża część absolwentów figuruje w rejestrach ZUS.

Niniejszy raport dotyczy ekonomicznych aspektów sytuacji absolwentów uczelni. Ekonomiczny wymiar

aktywności ludzkiej jest ważną, ale nie jedyną kwestią, którą należy uwzględnić przy analizie znaczenia

kształcenia dla życia osób kształconych. Nie powinien być zatem jedynym kryterium oceny jakości

kształcenia.

Niniejszy raport charakteryzuje zbiorowość absolwentów wszystkich kierunków UJKK. Ten raport należy

traktować jako opis ogólnej sytuacji absolwentów UJKK na rynku pracy. Raport ten nie powinien być

jednak wykorzystywany do formułowania kategorycznych wniosków na temat absolwentów tej uczelni,

gdyż można się spodziewać znacznego zróżnicowania ekonomicznych wskaźników funkcjonowania na

rynku pracy pomiędzy absolwentami różnych kierunków. Dla uzyskania pełniejszego obrazu niezbędne

jest zapoznanie się z raportami dotyczącymi absolwentów poszczególnych kierunków.

W trosce o ochronę danych osobowych badanych przy generowaniu raportów automatycznych

przyjęto dwie zasady ograniczające prezentacjęwynikówdla zbytmałych zbiorowości. Po pierw-

sze, raporty dla zbiorowości liczących mniej niż 10 osób nie są generowane. Po drugie, dla pod-

zbiorowości liczącychmniej niż 3 osoby nie są prezentowanewyniki. Dla zbiorowościmniejszych

niż 3-osobowychwartościwskaźników są zastępowanemyślnikami. Wykresy zaś są generowane

tylko wtedy, gdy wszystkie opisywane przez nie zbiorowości liczą co najmniej 3 osoby.
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