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Racjonalność wyboru kierunku studiów
w kontekście zapotrzebowania na rynku pracy

Rationality of choosing the field of study 
in the context of the demand on the labour market

The article describes the theory of recruiters’ rational choice, 
which in its decision is guided by the benefit of finding a job after 
graduation. To achieve this goal, recruiters should choose field of 
study that combine with deficit or equilibrium jobs. The article uses 
data from the report of The Ministry of Science and Higher Education 
regarding the most frequently selected fields of study. Then, they are 
compared with data related to the labor market demand coming from 
reports of the Central Statistical Office and from the Occupation Ba-
rometer. A comparative analysis of candidates’ choice for studies with 
demand in the labor market allowed to determine the rationality of 
recruiters in each field of study.
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W artykule przyjęto teorię racjonalnego wyboru kandydata na 
studia, który w swojej decyzji kieruje się korzyścią, jaką jest znalezienie 
pracy po zakończeniu nauki. Do osiągnięcia tego celu osoby rekrutujące 
powinny wybierać kierunki, które łączą się z zawodami deficytowymi 
bądź będącymi w równowadze. W artykule wykorzystano dane pocho-
dzące z raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące 
najczęściej wybieranych kierunków studiów, które porównano z danymi 
związanymi z zapotrzebowaniem rynku pracy pochodzącymi z raportów 
Głównego Urzędu Statystycznego oraz Barometru Zawodów. Analiza 
porównawcza wyborów kandydatów na studia z popytem na rynku 
pracy pozwoliła na określenie racjonalności osób rekrutujących na po-
szczególne kierunki.
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Wybór ścieżki kariery, z którym mierzą się absolwenci szkół 
średnich, jest jednym z najważniejszych wyborów. Od niego zależy 
sukces w pracy, wynagrodzenie, byt oraz zadowolenie z życia. Nie 
dziwi zatem fakt, że młodzi ludzie, kończący liceum lub technikum 
mają problemy z podjęciem decyzji odnośnie przyszłości zawodowej 
(Jarecki 2008). Zarówno zakończenie nauki, łączące się z wczesną 
aktywnością na rynku pracy oraz chęć studiowania i ciągłego zdo-
bywania wiedzy, mają swoje indywidualnie uwarunkowane motywy. 
Absolwenci szkół średnich decydujący się na studiowanie, wybór 
kierunku argumentują kilkoma czynnikami: własnymi zainteresowa-
niami, możliwością rozwoju, wysokim wynagrodzeniem oraz dosto-
sowaniem do aktualnych potrzeb rynku pracy (Jarecki 2008). Każdy 
z tych motywów ma dla poszczególnych jednostek inną wagę: dla 
niektórych osób bardziej liczy się chęć rozwoju i doskonalenia, a dla 
innych ważniejszą rolę odgrywa zapewnienie dobrej pracy. Na racjo-
nalność decyzji podejmowanych przez osoby kończące szkoły śred-
nie wpływają zmiany dotyczące rynku pracy. Elastyczność podaży 
pracy jest w literaturze określona jako wrażliwość pracowników na 
zmiany rynku pracy oraz zdolność dostosowania się do jego aktu-
alnych potrzeb (Jadamus-Hacura, Melich-Iwanek 2015). Biorąc pod 
uwagę fakt, że na większości kierunków studiów występuje większa 
podaż od rynkowego zapotrzebowania, pracodawcy mają możliwość 
wyboru najlepszych specjalistów (Buchner-Jeziorska 2011). Jest to 
jedna z podstawowych determinant wyboru odpowiedniego kierun-
ku studiów, na który rynek pracy aktualnie zgłasza popyt. Kandyda-
ci rekrutujący na uczelnie wyższe podczas dokonywania racjonalne-
go wyboru, powinni dokładnie przeanalizować aktualne zapotrzebo-
wanie przedsiębiorstw. Celem artykułu jest zbadanie racjonalności 
dotyczącej wyboru kierunku studiów w kontekście aktualnego za-

potrzebowania na specjalistów. Do opisu i analizy sytuacji posłużo-
no się wybranymi danymi pochodzącymi z baz danych Głównego 
Urzędu Statystycznego, Barometru Zawodów, Organizacji Współpra-
cy Gospodarczej i Rozwoju oraz z badań i raportów opublikowanych 
przez Centrum Badania Opinii Społecznej, Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, i Pew Research Center. W artykule posłużono 
się częściową kwerendą literaturową odnoszącą się do przedmiotu 
pracy, jak również analizą porównawczą i opisową.

Racjonalność wyboru przyszłego studenta

Wybierając naukę na uczelniach wyższych, przyszli absolwen-
ci muszą zwrócić uwagę na to, że po skończonych studiach będą 
musieli wpasować się w warunki panujące na rynku pracy (Pujer 
2016). Nie każdy kierunek zapewni im pracę, gdyż zapotrzebowa-
nie na pracowników różni się między branżami. Decyzje przez nich 
podejmowane powinny być racjonalne i dostosowane do aktual-
nego zapotrzebowania i zmian na rynku pracy. „Mówimy, że ktoś 
jest racjonalny, kiedy (…) korzyści [jego działania] przewyższają 
koszty” (Frank 2007). Ta ekonomiczna teoria racjonalności została 
uzupełniana przez dwie dodatkowe definicje. Pierwsza z nich głosi, 
że racjonalna jednostka uwzględnia tylko własne korzyści i koszty, 
natomiast druga jest oparta na skutecznym działaniu ludzi w racjo-
nalnym dążeniu do celu (Frank 2007). W ramach artykułu została 
przyjęta teoria racjonalnego wyboru kandydata na studia, kierujące-
go się w decyzji własną korzyścią, którą jest uzyskanie pracy w swo-
jej specjalności. W celu zbadania racjonalnego wyboru kandydata 
na studia wyższe, którym jest wybór kierunku zapewniającego zna-
lezienie miejsca na rynku pracy, należy najpierw przyjrzeć się danym 
dotyczącym zgłoszeń na kierunki studiów. Wykres 1 ukazuje 10 kie-
runków, na które w roku akademickim 2018/2019 pojawiło się naj-
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więcej chętnych. Wśród nich znajdują się: informatyka, zarządzanie, 
psychologia, ekonomia, prawo, finanse i rachunkowość, automatyka 
i robotyka, budownictwo, pedagogika oraz logistyka. Na wykresie 
1 da się zauważyć prawie dwukrotną przewagę liczby zgłoszeń na 
studia informatyczne nad liczbą kandydatów na pozostałe kierunki. 
Prawdopodobnie jest to spowodowane Rewolucją 4.0 i związany-
mi z nią zmianami, które zostaną opisane w dalszej części pracy. 
Natomiast część pozostałych kierunków studiów związana jest z za-
wodami, które określane są często jako „zawody przyszłości”. Być 
może właśnie to jest przyczyną takich wyborów osób rekrutujących.

Wykres 1. Liczba zgłoszeń na kierunki studiów stacjonarnych pierwszego 
stopnia i jednolitych magisterskich na rok akademicki 2018/2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o wynikach rekruta-
cji na studia na rok akademicki 2018/2019 w uczelniach nadzorowanych 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [18.06.2019].

Zmienność rynku pracy

Heraklit z Efezu mówił: „Jedyną stałą rzeczą jest zmiana”. Zmiany 
towarzyszą wszystkiemu, co nas otacza: naszemu środowisku, życiu 
codziennemu a także zawodowemu. W dobie globalizacji jesteśmy 
w stanie zaobserwować, jak zmienia się rynek pracy. Rewolucja tech-
nologiczna i towarzyszące jej przeobrażenia dotykają wielu zawo-
dów i jedyne, co potencjalni pracownicy są w stanie zrobić, to dosto-
sować się do narzuconych przez rynek warunków. Rewolucja techno-
logiczna (zwana również Industrie 4.0) odgrywa w dzisiejszym świecie 
ogromną rolę i dotyczy wielu zmian. Łączy się między innymi z nowo-
czesną i bezpośrednią komunikacją między urządzeniami, która pro-
wadzi do automatyzacji procesów produkcyjnych bez ingerencji czło-
wieka. Mówi się także o zbliżającej się piątej rewolucji technologicz-
nej, która będzie związana z rozpowszechnieniem robotów i sztucznej 
inteligencji (Furmanek 2018). Te i inne innowacyjne rozwiązania mają 
wpływ na sytuacje zawodowe wielu osób. Wolny rynek wypiera część 
zawodów, które z punktu widzenia dzisiejszego świata stają się zbęd-
ne oraz przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy w innych 
branżach. Taka alokacja zasobu siły roboczej budzi niepokój wśród 
pracowników, którzy obawiają się, że rewolucja technologiczna okaże 
się w przyszłości przyczyną utraty przez nich pracy. Według badania 
przeprowadzonego przez Pew Research Center w 2018 roku, 24% Po-
laków jest pewnych, a 55% uważa za prawdopodobne, że w ciągu 50 
lat roboty zastąpią ludzi w części zawodów (https://www.pewrese-
arch.org/global/2018/09/13/in-advanced-and-emerging-economies-
-alike-worries-about-job-automation/ 2019). Pracownicy muszą być 
elastyczni wobec wyzwań związanych ze zmianami na rynku pracy, 
ponieważ część zdobytych dotychczas umiejętności może okazać 

się nieprzydatna. W raporcie przedstawionym przez PARP, 58% ba-
danych osób twierdzi, że zdobyte do tej pory umiejętności nie będą 
przydatne na zdominowanym przez technologię rynku pracy. Da się 
wysnuć wniosek, że przekwalifikowanie będzie dotyczyć wielu zawo-
dów, jednak będzie przebiegać w różnym tempie, które będzie zale-
żeć od charakterystyki branży. Ze zmianami technologicznymi łączy 
się także presja – 61% badanych uważa, że odczuwa presję związaną 
z przekształceniami rynku pracy (Raport PARP 2019). Zmiany te są 
przez prawie 80% Polaków uważane za pozytywne.

Rynek pracy w Polsce

Popyt na pracę jest w ekonomii określany jako zapotrzebowanie 
przedsiębiorstw na pracowników (Samuelson, Nordhaus 2017). Jest 
on uzależniony między innymi od wydajności siły roboczej, postępu 
technologicznego czy stanu obecnej koniunktury (Gaweł 2004). Pod 
koniec I kwartału br. liczba wolnych miejsc na polskim rynku pracy 
równała się 142,5 tys. i była większa od stanu na koniec IV kwarta-
łu 2018 roku o 2,3% (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-
-pracy/popyt-na-prace/ 2019). Pracownicy są zatem w bardzo dobrej 
sytuacji, którą odzwierciedla również malejąca od 2013 roku stopa 
bezrobocia przedstawiona na wykresie 2. Pozytywna sytuacja poten-
cjalnych pracowników przejawia się również we wzrastającej liczbie 
nowo utworzonych i spadającej liczbie zlikwidowanych miejsc pracy. 
Wykres 3 przedstawia różnicę między nimi, która od 2009 roku staje 
się coraz większa, co świadczy o rozroście rynku pracy.

Wykres 2. Relacja między stopą bezrobocia a tempem wzrostu PKB w Polsce 
w latach 1991-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i OECD 2019.

Wykres 3. Liczba nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc w pracy w Pol-
sce w latach 2008-2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 
(GUS) 2019.
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Należy jednak pamiętać, że korzystne dla pracowników i praco-
dawców warunki są związane z aktualnym stanem gospodarki. Na 
poziom bezrobocia i całokształt rynku pracy wpływa głównie wzrost 
gospodarczy; w okresie dobrej koniunktury produkcja krajowa wzra-
sta, co powoduje spadek liczby osób niezatrudnionych. Warto mieć 
zatem na uwadze fakt, że dobra sytuacja na rynku pracy jest uza-
leżniona od wahań cyklu koniunkturalnego. Wykresy 2 i 3 przedsta-
wiają również negatywne stany rynku pracy. Jednym z najbardziej 
dotkliwych momentów w ostatnich latach był 2009 rok, w którym 
w Polsce miał miejsce kryzys. Nastąpił wówczas znaczny wzrost 
stopy bezrobocia w porównaniu z rokiem poprzednim, który mógł 
zostać spowodowany wysoką liczbą zlikwidowanych miejsc pracy. 

Zapotrzebowanie na pracę 
w wybranych sekcjach PKD

Największe zapotrzebowanie na pracę (wiążącą się głównie 
z ukończeniem studiów wyższych) w poszczególnych sekcjach PKD 
zostało przedstawione w tabeli 1. Okazuje się, że najwięcej, bo aż 
26 tys., pracowników potrzebnych jest w budownictwie. Wynika 
to między innymi z rosnącej liczby ogłaszanych przetargów, które 
powodują coraz większe zapotrzebowanie zarówno na pracowni-
ków fizycznych, jak i na specjalistów w branży. W 2018 roku wśród 
pracowników w budownictwie odnotowano większy udział osób 
z wykształceniem średnim bądź wyższym od osób z wykształce-
niem podstawowym lub zawodowym (https://www.muratorplus.
pl/ 2019). Kolejne sekcje PKD, wśród których występuje duża liczba 
wolnych miejsc pracy, dotyczą informacji, finansów, nieruchomości, 
działalności naukowej, administracji, edukacji i opieki zdrowotnej.

Tabela 1. Liczba wolnych miejsc pracy (w tys.) w I kwartale 2019 roku

Sekcje PKD Ogółem Sektor 
publiczny

Sektor 
prywatny

Budownictwo 26,0 0,3 25,7

Informacja i komunikacja 6,7 0,1 6,6

Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa 1,9 0,3 1,6

Obsługa rynku nieruchomości 1,5 0,3 1,2

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 8,0 0,4 7,6

Administrowanie i działalność 
wspierająca 5,8 0,0 5,8

Administracja publiczna i obrona 
narodowa 6,3 6,3 0,0

Edukacja 2,6 1,7 0,9

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 6,0 4,3 1,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu GUS 2019.

Deficyty i nadwyżki zawodów

Dany zawód zostaje zaliczony do grupy zawodów deficytowych, 
nadwyżkowych bądź zawodów w równowadze, gdy ma taki charakter 
w przynajmniej połowie powiatów. W ostatnich latach nastąpił wzrost 
liczby zawodów deficytowych, co przedstawia wykres 4. Według ra-
portu Barometr Zawodów 2018, nadzorowanego przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, przedsiębiorstwami narażonymi na pro-
blem deficytu zawodów (wiążący się z posiadaniem wykształcenia 

wyższego) były te związane z finansami i księgowością, z branżą IT 
oraz z opieką zdrowotną. Do zawodów nadwyżkowych zaliczono 
natomiast ekonomistów, pedagogów, filozofów, historyków, polito-
logów i kulturoznawców. Jako przyczynę nadwyżki specjaliści uznali 
zbyt ogólny charakter kształcenia oraz nieodpowiednie przygotowa-
nie studentów do pracy, a także niewłaściwy wybór kierunku studiów 
(Raport Barometr Zawodów 2018, 2017). W bieżącym roku (2019) 
prognozy dotyczące zawodów związanych z najczęściej wybierany-
mi kierunkami studiów kształtowały się następująco: do zawodów 
w równowadze zostali zaliczeni informatycy, specjaliści ds. zarządza-
nia, prawnicy, inspektorzy nadzoru budowlanego, technicy budow-
nictwa, psycholodzy i psychoterapeuci (w dwóch województwach dla 
tych zawodów wystąpił deficyt), specjaliści w dziedzinie automatyki 
i robotyki (deficyty w czterech województwach), pedagodzy (deficyt 
w pięciu województwach), spedytorzy i logistycy (deficyt w sześciu 
województwach). Największy deficyt ukształtował się w zawodach 
związanych z rachunkowością: pracownicy ds. rachunkowości i księ-
gowości stanowią deficyt w dziewięciu województwach, natomiast 
samodzielni księgowi w trzynastu. Jedynymi specjalistami spośród 
zawodów nadwyżkowych są ekonomiści (nadwyżka w jedenastu wo-
jewództwach) (Raport Barometr Zawodów 2019, 2018).

Wykres 4. Udział zawodów nadwyżkowych i deficytowych w Barometrze 
zawodów w latach 2016-2018

2016 2017 2018
9% 14% 16%

 Równowaga
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 Deficyt

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Barometr Zawodów 2018, 
nadzorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2019.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono teorię racjonalnego wyboru kandydata 
na studia, który podejmując decyzję, kieruje się korzyścią, jaką jest 
znalezienie miejsca na rynku pracy. Poprzez porównanie najczęściej 
wybieranych kierunków studiów z zapotrzebowaniem rynku pracy, 
da się stwierdzić, że: 1/ nie każdą osobę rekrutującą na studia cha-
rakteryzuje racjonalność. Część osób podejmuje decyzje ze względu 
na własne zainteresowania, które nie zawsze są w stanie zapewnić 
jednostce pracę; 2/ za szczególnie racjonalnych można uznać kan-
dydatów na kierunek finanse i rachunkowość, którzy w przyszłości 
mogą uzupełnić wolne miejsca pracy w zawodach związanych z tą 
specjalnością; 3/ racjonalne są również osoby rekrutujące na inne 
kierunki, związane z zawodami będącymi w równowadze, czyli na 
informatykę, zarządzanie, prawo, budownictwo, psychologię, auto-
matykę i robotykę, pedagogikę oraz logistykę; 4/ do osób nieracjo-
nalnych zaliczani są przede wszystkim studenci ekonomii. Jest to kie-
runek zajmujący 5. miejsce pod względem najczęściej wybieranych 
kierunków, mimo że zawód ekonomisty jest jedynym zawodem nad-
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wyżkowym w Polsce. Należy jednak pamiętać, że sytuacja na rynku 
pracy jest uzależniona od aktualnego stanu koniunktury oraz zmian 
dotyczących rewolucji technologicznej, toteż zapotrzebowanie 
przedsiębiorstw na pracowników może w przyszłości ulec zmianie.

Bibliografia:

1. Barometr zawodów 2018, (2017) Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie, https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2018/
Raport_polska_ok-min.pdf, [27.06.2019].

2. Barometr zawodów 2019, (2018) Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie, https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/
raport_ogolnopolski_pl.pdf, [27.06.2019].

3. Buchner-Jeziorska A., (2011) Studia wyższe – bez szans na sukces?! 
Łódź: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” nr 39, s. 25.

4. Frank R., (2007) Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańsk: Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 35.

5. Furmanek W., (2018) Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysło-
wej (Industrie 4.0), „Dydaktyka Informatyki”, nr 13, s. 59.

6. Gaweł A., (2004) Determinanty popytu na pracę w świetle opinii przed-
siębiorstw uzyskiwanych metodą testu koniunkturalnego, Wrocław: 
Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej nr 1, s. 5.

7. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-reje-
strowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2019,4,1.
html [19.06.2019].

8. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/ 
[18.06.2019].

9. https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/branza-bu-
dowlana-maleje-zatrudnienie-mimo-wzrostu-plac-aa-mHPj-mT7R-o-
9og.html [29.06.2019].

10. https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2019_02_Raport_
Rynek-pracy_luty-2019.pdf [19.06.2019].

11. https://www.pewresearch.org/global/2018/09/13/in-advanced-
-and-emerging-economies-alike-worries-about-job-automation/ 
[19.06.2019].

12. Jadamus-Hacura M., Melich-Iwanek K., (2015) Elastyczność współ-
czesnych rynków pracy, Katowice: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach”, nr 220, s. 39.

13. Jarecki W., (2008) Motywy wyboru studiów i kierunku studiów wyż-
szych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/
Uniwersytet Szczeciński” nr 3, s. 143.

14. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Informacja o wynikach 
rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019 w uczelniach nadzo-
rowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [18.06.2019].

15. Pujer K., (2016) Rynek pracy w Polsce. Szanse i zagrożenia, Wrocław: 
Wydawnictwo Exante, s. 19-20.

16. Samuelson P., Nordhaus W., (2017) Ekonomia, Poznań: Dom Wydaw-
niczy REBIS, s. 252.

 O Autorce
Agata Gumieniak

Studentka ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz 

członkini Studenckiego Instytutu Analiz Gospodarczych. Zainteresowania 

naukowe koncentruje wokół szeroko pojętych problemów społecznych i go-

spodarczych. Interesuje się teorią i historią myśli ekonomicznej. Uczestnicz-

ka ogólnopolskich konferencji i uniwersyteckich debat.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 4.0 Polska (CC BY-SA 4.0 PL).


