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Problem bezrobocia 
a system edukacji w środowisku poznańskim

The problem of unemployment 
and the education system in the Poznan’s environment

The unemployment rate is conditioned by many variables. 
One of them is territory. Wielkopolskaand its capital city Poznań, 
have a very low (the lowest in the country) unemployment rate 
in all the categories and social groups. Poznań is also a city with a 
rich educational offer. Is there a connection between the educa-
tion system chosen by the unit and its career life? Education can 
increase the chance of finding oneself on the labour market how-
ever, you need to know how to use her in an appropriate way.

Keywords: unemployment, graduates, labour market, Poznań, 
education.

Poziom bezrobocia jest uwarunkowany wieloma zmienny-
mi, jedną z nich – nadrzędną, stanowi terytorium. Województwo 
wielkopolskie oraz jego stolica, jaką jest miasto Poznań, cechuje się 
bardzo niską (najniższą w kraju) stopą bezrobocia we wszystkich 
kategoriach i grupach społecznych. Poznań jest także miastem z bo-
gatą ofertą edukacyjną. Czy istnieje związek pomiędzy systemem 
edukacji wybranym przez jednostkę a jej życiową karierą? Edukacja 
może zwiększyć szansę na odnalezienie się na rynku pracy, jednakże 
trzeba umieć się nią posługiwać w należyty sposób. 

Słowa kluczowe: bezrobocie, absolwenci, rynek pracy, Poznań, 
edukacja.
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Bezrobocie jest zjawiskiem zróżnicowanym. Choć 
istnieją statystyki ukazujące ogólny stan bezrobocia, 
trudnym jest omawianie go bez odniesienia się do kon-
kretnych rejonów geograficznych jak: wieś/miasto, wo-
jewództwo czy kraj oraz kategorii osób pod względem 
takich cech jak np. płeć, wiek, wykształcenie oraz in-
nych. Według Głównego Urzędu Statystycznego, osobą 
bezrobotną jest „osoba w wieku od 15 do 74 lat, która 
w okresie badanego tygodnia nie była osobą pracującą, 
aktywnie poszukiwała pracy i była gotowa podjąć pra-
cę w tygodniu badania i następnym. Do bezrobotnych 
zaliczają się także osoby, które nie poszukiwały pracy, 
ponieważ oczekiwały na podjęcie pracy, którą miały już 
obiecaną, ale oczekiwały na jej podjęcie nie dłużej niż 
trzy miesiące i były w gotowości, by tę pracę podjąć. Do 
bezrobotnych nie zalicza się kształcących się w systemie 
szkolnictwa w trybie dziennym” (http://rynekpracy.org 
2016). Definicja ta nie jest tak wyczerpująca jak wynika-
jąca z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (http://isap.sejm.
gov.pl 2016), według której bezrobotny to „osoba, która 
bezpośrednio przed rejestracją, jako bezrobotna była za-
trudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy”1 oraz „osoba 
niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, 
zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wy-
miarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie 
lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo, jeżeli jest 
osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia za-
trudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu 
pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się 
w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu 
eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyż-
szej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, 
zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania 
stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz 
poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”. 
Zgodnie z ustawą, osobą mogącą ubiegać się o uzyskanie 
statusu osoby bezrobotnej jest jednostka spełniająca kil-
ka istotnych warunków tj.: 

• ukończyła 18 lat, uznawany za wiek uprawniający 
do podjęcia się pracy zarobkowej;

• nie ukończyła wieku uprawniającego do otrzymy-
wania emerytury (wiek graniczny ulega zmianom, 
aktualnie wynosi on 67 lat dla obu płci);

1 Próg w postaci sześciu miesięcy pracy w ciągu ostatnich osiemnastu mie-
sięcy wstecz od dnia rejestracji w macierzystym urzędzie pracy nie jest 
wymogiem, aby móc korzystać z usług urzędów, wymagany jest tylko wów-
czas, gdy jednostka pragnie ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.
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• nie pobiera lub nie otrzymała prawa do świadczeń 
wymienionych w ustawie.

Kim jest osoba młoda na rynku pracy? Za osobę mło-
dą w tym kontekście uważa się jednostkę powyżej wieku 
uprawniającego do podjęcia pracy zarobkowej w sposób 
legalny, za maksymalny zaś próg uznaje się najczęściej 
wiek do około trzydziestu pięciu lat. Zakłada się, że ta 
dolna granica, jaką jest wiek osiemnastu lat nie wynika 
bezpośrednio z faktu, że osoba ta w świetle prawa staje 
się pełnoletnia, a więc zyskuje przywilej wykonywania 
pracy w pełnym wymiarze godzin, a z systemu edukacji. 
Innymi słowy, młodym bezrobotnym może być i często 
jest absolwent, który nie odnalazł jeszcze swojej niszy na 
rynku pracy.

Edukacja szkolna w warunkach polskich

Edukacja w Polsce jest rozbudowanym systemem. 
Współcześnie, ze względu na wprowadzenie od roku 
szkolnego 2014/2015 nowych norm w systemie oświaty 
wyznaje się dwie szkoły. Podejścia tych szkół są zróżnico-
wane w głównej mierze wiekiem, w którym dziecko za-
czyna podlegać obowiązkowi szkolnemu tzn. przed tym 
rokiem obowiązkowi szkolnemu podlegali siedmiolatko-
wie zaś sześciolatkowie uczęszczali do klas zerówkowych, 
prowadzonych przez szkoły i przedszkola. Aktualnie, po 
roku, w którym możliwym było dokonanie wyboru, obo-
wiązkiem stało się posyłanie dziecka do szkoły podstawo-
wej już w wieku sześciu lat (http://eurydice.org.pl 2016). 
System edukacji, ze strukturalnego punktu widzenia, skła-
da się z elementów bazowych, które są równe dla każdej 
jednostki oraz tak zwanej nadbudowy (elementów dodat-
kowych). Owa baza jest dwuczęściowa. W pierwszej ba-
zie, swoistym fundamencie edukacji, znajdują się instytu-
cje podlegające tak zwanemu obowiązkowi szkolnemu tj. 
szkoła podstawowa oraz gimnazjum, które trwają kolejno 
sześć oraz trzy lata. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty artykuł 15, obowiązkowym 
jest pobieranie nauki do wieku lat osiemnastu (http://
isap.sejm.gov.pl/ 2016). Oczywistym jest, że ten poziom 
bazowy kończy się w wieku piętnastu lub szesnastu lat, 
tak więc potrzebne, a nawet wymagane, jest zapełnienie 
tej luki. Drugi element bazowy również jest elementem 
obowiązkowym z tą różnicą, że występuje tutaj większa 
różnorodność w wyborze, gdyż absolwenci gimnazjum 
mogą ubiegać się o edukację w trzech typach szkół. Wy-
bór jest uzależniony od nich samych oraz od wyników 
szkolnych, w tym z testów gimnazjalnych i ocen. 

Na najniższym poziomie plasują się szkoły zawodo-
we, kształcące przez okres niegdyś dwóch, dziś trzech lat. 
Wybranie takiej drogi edukacji jest automatycznym za-
mknięciem szansy na uzyskanie wykształcenia wyższego, 
gdyż w szkołach tego typu nie przeprowadza się egzami-
nów maturalnych a tylko zawodowe. Szkoły tego typu, jak 
sama nazwa sugeruje, poza dydaktyką ogólną przyuczają 
słuchaczy do konkretnych zawodów. Oferty kierunków 
są różnorodne, uławiają uzyskanie zatrudnienia w popu-
larnych zawodach takich jak piekarz, cukiernik, spawacz 
oraz wiele innych. 

Granicą są zawody, w których wymagane jest wy-
kształcenie na wyższym poziomie. Kolejną możliwością 
są licea ogólnokształcące lub profilowane. Szkoły śred-
nie, zajmujące się dydaktyką ogólną trwają trzy lata, ich 
celem jest przede wszystkim przygotowanie do egzami-
nu maturalnego oraz późniejszego udania się ich absol-
wentów na studia wyższe. Technika, stanowiące trzecią 
z możliwości, są zwieńczeniem obu poprzedzających ty-
pów szkół, gdyż w ramach tej ścieżki edukacji uzyskuje 
się tytuł Technika w wybranym zawodzie oraz szansę zdo-
bycia wykształcenia wyższego. Elementem różnicującym 
liceum oraz technikum jest także czas trwania edukacji, 
w technikum wynosi on cztery lata i wymaga zaliczenia 
egzaminu praktycznego. Nadbudową, rozumianą jako 
element dodatkowy, niepodlegającą ani obowiązkowi 
szkolnemu ani nauki są studia wyższe, przeznaczone tylko 
dla osób, które uprzednio uzyskały maturę oraz wykazują 
chęć podjęcia edukacji na wybranym kierunku. Edukacja 
na tym poziomie jest nieobowiązkowa, ale popularna, 
choć, jak podają źródła, nie przynosi takich korzyści, ja-
kich oczekiwaliby absolwenci. 

Edukacja odgrywa istotną rolę w procesie poszuki-
wania pracy. Wielu młodych styka się z problemem nie-
możności zatrudnienia w wyuczonym zawodzie lub też 
podejmuje się pracy poniżej swoich kwalifikacji czy ocze-
kiwań finansowych, byleby tylko jakiekolwiek zatrudnie-
nie uzyskać. Kwestia edukacji oraz jej konsekwencji zosta-
nie poruszona również w dalszej części artykułu, podczas 
analizy sytuacji młodych na poznańskim rynku pracy. 

(Nie)problem bezrobocia w Poznaniu

Stopa bezrobocia w Polsce jest zróżnicowana teryto-
rialnie (wykres 1). Najwyższy poziom bezrobocia wystę-
puje w województwie warmińsko-mazurskim, w którym 
sięga aż 15%, najniższy zaś w województwie wielkopol-
skim – 5,7%, co biorąc pod uwagę naturalną stopę bez-
robocia, jest bardzo niskim wskaźnikiem. 
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Wykres 1. Procent osób bezrobotnych w maju 2016 roku, 
w podziale na województwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bezrobocie reje-
strowane w Polsce raport miesięczny – maj 2016, (2016) Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku 
Pracy, http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/3076424/BEZ-
ROBOCIE REJESTROWANE W POLSCE-maj-2016.pdf/ [13.07.2016].

Województwo wielkopolskie lokuje się na stosunkowo 
niskim poziomie stopy bezrobocia już od dłuższego czasu, 
co przedstawione zostało na wykresach 2 oraz 3.

Wykres 2. Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim 
w miesiącach styczeń-maj 2016 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bezrobo-
cie rejestrowane w Polsce raport miesięczny – styczeń 2016, 
(2016) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Departament Rynku Pracy, http://psz.praca.gov.pl/docu-
ments/10828/2376424/BEZROBOCIE%20REJESTROWANE%20
W%20POLSCE%20-stycze%C5%84%202016.pdf/ [13.07.2016]; 
Bezrobocie rejestrowane w Polsce raport miesięczny – luty 
2016, (2016) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej Departament Rynku Pracy, (2016) http://psz.praca.gov.
pl/documents/10828/2548060/BEZROBOCIE REJESTROWANE 
W POLSCE-luty-2016.pdf/ [13.07.2016]; Bezrobocie rejestrowa-
ne w Polsce raport miesięczny – marzec 2016, (2016) Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku 
Pracy, http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/2716239/
BEZROBOCIE REJESTROWANE W POLSCE-marzec-2016.pdf/ 
[13.07.2016]; Bezrobocie rejestrowane w Polsce raport mie-
sięczny – kwiecień 2016, (2016) Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, http://psz.
praca.gov.pl/documents/10828/2894419/BEZROBOCIE RE-
JESTROWANE W POLSCE-kwiecień-2016.pdf/ [13.07.2016]; 
Bezrobocie rejestrowane w Polsce raport miesięczny – maj 
2016, (2016) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej Departament Rynku Pracy, http://psz.praca.gov.pl/docu-
ments/10828/3076424/BEZROBOCIE REJESTROWANE W POL-
SCE-maj-2016.pdf/ [13.07.2016].

Wykres 3. Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim 
w latach 2014-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Stopa powia-
ty 01.14 – 12.15 [w:] Statystyki strukturalne – styczeń 2014 do 
grudzień 2015, psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/
bezrobocie-rejestrowane [14.07.2016]. 

W mieście Poznań, tak jak w całym województwie 
wielkopolskim, już od dłuższego czasu występuje tenden-
cja spadkowa problemu bezrobocia. Jak można zauważyć, 
tylko od początku roku stopa bezrobocia zmalała o 0,8%. 
Dowodem na to są wykres 3, przedstawiający dane doty-
czące bezrobocia rejestrowanego w okresie od stycznia 
2014 roku do grudnia 2015 roku oraz wykres 4, ukazujący 
wahania stopy bezrobocia w Poznaniu w okresie od stycz-
nia 2014 roku do maja 2016 roku. 

Wykres 4. Stopa bezrobocia w mieście Poznań w okresie od 
stycznia 2014 roku do maja 2016 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Stopa powiaty 
01.14 – 05.16  [w:] Statystyki strukturalne – styczeń 2014 do maj 
2016, psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobo-
cie-rejestrowane [14.07.2016]. 

Wykresy 2, 3 oraz 4 stanowią graficzne przedstawienie 
faktu, że niski poziom bezrobocia w województwie wiel-
kopolskim oraz mieście Poznań jest utrzymywany od dłuż-
szego czasu i ulega systematycznemu spadkowi. Wykresy 
te ukazują także jedną bardzo istotną kwestię. Jak można 
zauważyć istnieje pewna tendencja do nagłego wzrostu 
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poziomu bezrobocia w określonych miesiącach, w głów-
nej mierze prym wiodą miesiące maj oraz czerwiec. Stopa 
bezrobocia ulega zmniejszeniu w kolejnych miesiącach, 
jednakże wciąż jest to poziom wyższy od mediany. Badając 
przyczynowość tej sytuacji, z punktu widzenia indywiduali-
stycznego, zapewne uzyskane zostałyby podobne wyniki, 
jak gdyby wątek ten zbadać holistycznie. Hipotezą, jaka na-
suwa się podczas analizy statystyk jest związek, a bardziej 
trafnie – zależność stopy bezrobocia od systemu edukacji. 
Jak wiadomo, wskazane miesiące są okresem, w którym 
zgodnie z panującymi zasadami kończy się rok szkolny. Mie-
siąc maj jest charakterystycznym momentem ze względu na 
fakt odbywania się w tym czasie egzaminów maturalnych. 
W okresie tym abiturienci podejmują decyzję o dalszej 
edukacji, oczywiście uwarunkowaną ich zainteresowaniami 
oraz wynikami egzaminu lub też decydują się na podjęcie 
zatrudnienia. Analogicznie sytuacja wygląda wśród uczniów 
szkół innych niż liceum oraz wśród studentów. Dla uniwer-
sytetów, charakterystycznym jest miesiąc lipiec, w którym 
najczęściej odbywają się obrony dyplomów licencjata oraz 
magistra. W tej sytuacji również możliwym jest dokonanie 
wyboru o dalszej edukacji na stopniu wyższym lub zakoń-
czeniu edukacji oraz podjęciem się próby zakorzenienia na 
rynku pracy. 

Kwestia wykształcenia
 a szansa znalezienia zatrudnienia

Corocznie badaniu ulegają losy absolwentów po-
szczególnych szkół, dane na ten temat pozyskiwać moż-
na na stronach macierzystych urzędów pracy. Z dłuższej 
perspektywy czasu dane te ulegają zmianom, bowiem 
na rynek pracy działa wiele różnych zmiennych, jednakże 
mogą one służyć jako bodźce przy wyborze odpowiedniej 
drogi edukacji, celem maksymalizacji szans na znalezie-
nie zatrudnienia. Dane za rok 2014 prezentowane na 
wykresie 5 wskazują, że najniższy procent bezrobotnych 
rejestrujących się w urzędach pracy stanowią absolwenci 
szkół zawodowych, przyjmując tylko standardowe formy 
edukacji oraz w policealnych studiach zawodowych, któ-
rych nie uznaje się za standardową szkołę a ewentualny 
element nadbudowy. W następnej kolejności pod wzglę-
dem niskiego procentu bezrobocia plasują się absolwenci 
liceów i techników. 

Różnica pomiędzy tymi typami edukacji jest niewiel-
ka. Zauważalnym jest bardzo wysoki procent bezrobocia 
wśród absolwentów studiów wyższych, co wydawałoby 
się sprzeczne z utartym poglądem, że im wyższe wykształ-
cenie, tym łatwiejsze jest odnalezienie się na rynku pracy. 

Wykres 5. Procent absolwentów poszczególnych rodzajów 
szkół rejestrujących się w poznańskim Urzędzie Pracy w roku 2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzę-
du Pracy w Poznaniu, http://www.absolwenci.poznan.pl/
[15.07.2016].

Dane statystyczne są ważne, ukazują rzeczywistość – 
zakładając, że grupa respondentów jest grupą reprezenta-
tywną, tj. można na jej podstawie generalizować pozyskane 
wyniki za pośrednictwem liczb i procentów. Za procentami 
kryją się zaś konkretne liczby, a za tymi liczbami jednostki. 
Analizując wszelkie zjawiska należy pamiętać, że grupy nie 
zawsze są wobec siebie równe liczebnie. W socjologii waż-
nym jest, żeby dobrać próbę w taki sposób, aby odpowia-
dała ona rozłożeniu istotnych dlań cech w społeczeństwie, 
a w przypadku innych badań, by grupa ta była równa liczeb-
nie. W tego typu statystyce jest to niemożliwym. Prezento-
wane na wykresach dane ukazują faktyczny procent osób 
rejestrujących się w poznańskim Urzędzie Pracy. W takim 
przypadku wyniki są zależne od faktycznej liczby osób i ich 
wykształcenia w chwili rejestracji. Oczywistym wydaje się, 
że gdyby większa liczba osób poprzestała na wcześniejszym 
niż studia wyższe etapie edukacji, wówczas dane te uległy-
by zmianie. Wyniki te są zapewne skutkiem popularyzacji 
wyższego wykształcenia. 

Czy edukacja rzeczywiście gwarantuje zatrudnienie? 
Wykształcenie ma znaczenie, lecz nie tyle istotne jak wy-
sokie ono jest, a jakie umiejętności i kompetencje posiada 
dana jednostka. Jak wspomniano, obecnie popularnym 
jest posiadanie wyższego wykształcenia, na uniwersytety 
przyjmowanych jest więcej studentów aniżeli się powin-
no, w efekcie muszą oni później między sobą rywalizować 
o miejsce na rynku pracy. Edukacja może wspomóc ten pro-
ces, gdyż do wykonywania pewnych zawodów takich jak 
np. lekarz, prawnik czy pracownik socjalny, obowiązkowym 
jest posiadanie profesjonalnej wiedzy z danego zakresu, 
a co za tym idzie podjęcia się studiów w tym kierunku. Naj-
większym problemem dla absolwentów studiów wyższych 
nie jest sam fakt posiadania wyższego wykształcenia a inne 
ważne wątki, które zostaną poruszone. 

11,9

7,85

11,78

12,66

56,62

zasadnicze szkoły zawodowe

policealne studia zawodowe

licea ogólnokształcące

technika

szkoły wyższe



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 3(19)/2016                                                                                                    

40

 ͳ ilość miejsc jest zależna od kierunku studiów;
 ͳ na popularnych kierunkach częstym zjawiskiem 

jest przyjmowanie większej liczby osób aniżeli 
wyznaczony limit. Niekiedy rozbieżność ta jest 
nawet dwukrotna;

 ͳ nie jest regułą, że na każdym kierunku liczba 
osób przyjętych jest większa od wcześniej usta-
lonej liczby miejsc (nie wynika to tylko z małego 
zainteresowania danym kierunkiem a specyfiki 
wymagań);

• możliwym jest uzyskanie statusu studenta aktywne-
go na więcej niż jednym kierunku jednocześnie. Ta-
kie strategie spowodowane są niepewnością dosta-
nia się na wymarzony kierunek bądź rzadziej chęcią 
wykształcenia się w kilku różnych kierunkach celem 
zwiększenia swoich szans na rynku pracy w chwili 
ukończenia studiów.

Po drugie doświadczenie zawodowe. Uczelnie wyższe 
wymagają, aby jej słuchacze odbyli praktyki studenckie. Kwe-
stia praktyk jest jednak zróżnicowana, nierówna dla każdego 
kierunku. Najczęściej pojawiającym się motywem są praktyki 
mające trwać sto dwadzieścia godzin w cyklu miesięcznym 
tj. cztery tygodnie po sześć godzin dziennie a w drugiej ko-
lejności o połowę mniejsze. Możliwym jest także uzyskanie 
zaliczenia praktyk na podstawie wolontariatu lub wykony-
wanej pracy, o ile praca ta spełnia cele praktyk. Zarzuca się 
uczelniom wyższym, iż są swoistymi maszynami produkują-
cymi masowo bezrobotnych, gdyż całą swoją siłę wkładają 
na przygotowanie merytoryczne. Należałoby się zastanowić 
nad nazwą kierunków studiów, dla niewielu oczywistym 
jest, że słowo to sugeruje, iż nauka jest kierunkowskazem 
dla studenta. Błędnym myśleniem na temat uczelni wyższych 
kierują się nie tylko laicy, ale także sami studiujący sądząc, że 
skończenie studiów daje im uprawnienia do pracy. Nie jest to 
myślenie do końca błędne, gdyż rzeczywiście nauka otwiera 
drzwi kariery zawodowej, jednakże sam fakt otrzymania dy-
plomu nie jest wystarczający, a więc wymaga się pewnego 
zaangażowania ze strony studenta. 

Doświadczenie zawodowe jest istotnie dużym proble-
mem dla absolwentów wszelkiej maści szkół. Przeglądając 
wiele ofert pracy można spotkać się z takim wymaganiem 
jak przynajmniej dwuletnie doświadczenie pracy w zawo-
dzie lub na podobnym stanowisku. Jak więc poradzić sobie 
z tym problemem? Strategie przyjmowane przez uczniów 
są następujące:

• podjęcie się bezpłatnego stażu lub wolontariatu, 
w trakcie lub po zakończeniu nauki, zgodnego z kie-
runkiem nauki/zawodem lub nie, jeżeli takowego 
kierunku nie ma; 

Wybory absolwentów 
a szanse na rynku pracy

Po pierwsze masowość na uczelniach wyższych. Od 
kilku lat zauważa się wzmożone zainteresowanie nie tylko 
studiami wyższymi samymi w sobie, ale także konkretnymi 
kierunkami. W Poznaniu istnieje szereg uczelni wyższych, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych. Analiza każdej moż-
liwej opcji jest żmudnym procesem i wymaga pokładów 
ciężkiej pracy oraz dużej ilości czasu. Autorka postanowiła 
skupić się na kilku najpopularniejszych i najczęściej wybie-
ranych kierunkach z oferty Alma Mater i dokładną ilością 
zainteresowanych nią maturzystów (wykres 6). 

Wykres 6. Popularne kierunki w latach 2011-2014 – Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Opracowanie własne na podstawie Ranking kierunków, 
(2011-2014) amuland.pl/Portal/Progi-punktowe [16.07.2016].

Wykres 6 ukazuje najbardziej popularne kierunki 
z oferty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Za popularne Autorka uznała takie, które uzyskały wyróż-
niającą się liczbę osób zainteresowanych na tle innych kie-
runków. Jak można dostrzec, popularność przestawionych 
kierunków ulega zmianom, lecz w ocenie Autorki wynika 
ona tylko z kwestii czysto demograficznych, gdyż te same 
kierunki od kilku lat cieszą się niemalejącą popularnością. 
Sam fakt zainteresowania się kierunkiem nie jest jednak 
obligatoryjnym dla tego czy dana jednostka podejmie się 
studiów na nim. Szkoły wyższe ustalają progi, na podstawie 
których orzeka się o przyjęciu bądź nie przyjęciu studenta. 
Nie wchodząc w szczegóły, a opierając się na obserwacji, 
można dostrzec pewne tendencje:

• próg punktowy ustala się na postawie ilości kandy-
datów i miejsc do rozdysponowania;

• próg punkowy jest inny dla każdego kierunku; 
• jeszcze przed rekrutacją ustala się liczbę miejsc do 

rozdysponowania:
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nego punktu widzenia jest zrozumiałym, lecz znowu blo-
kuje miejsce pracy dla osoby, która nauki już nie pobiera. 
Niemożliwym jest zaspokojenie potrzeb każdej jednostki 
w jednym czasie. Zatrudnianie studenta lub ucznia jest 
dlań szansą na zdobycie pewnego doświadczenia, a tym sa-
mym zwiększenie jego szans na późniejsze odnalezienie się 
na rynku pracy, rzadko jest to jednak połączone z kierun-
kiem nauki, gdyż najwięcej ofert pracy dla uczniów oferują 
w głównej mierze w sieciach gastronomicznych lub barach. 
Innym wątkiem jest masowość studentów pochodzących 
z małych miejscowości i wsi, co sugeruje, że w ich odczuciu 
edukacja jest ważnym elementem.
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• wykonywanie pracy podczas trwania nauki; 
• podjęcie się pracy w każdej możliwej instytucji, a je-

żeli istnieje taka możliwość – takiej, która jest zgod-
na z kierunkiem studiów lub zawodem bez względu 
na to, jakie warunki finansowe oferuje.

Połączenie przyjemnego z pożytecznym, co w tym przy-
padku oznacza wykonywanie pracy zgodnej z wyuczonymi 
umiejętnościami, jest marzeniem dla absolwenta, nie jest 
jednak takim prostym procesem choćby ze względu na 
wcześniej wspomnianą masowość. Przyjmując punkt widze-
nia pracodawcy oczywistym jest, że mając przed sobą dwo-
je kandydatów o identycznym wykształceniu a innej historii 
doświadczenia zawodowego, zdecyduje się on na przyję-
cie tego, który doświadczenie posiada, bowiem nie musi 
marnować czasu lub pokładów pieniężnych na dodatkową 
edukację. Człowiek jest kowalem swojego losu, winien sam 
dążyć do samodoskonalenia i zwiększania swoich szans na 
rynku pracy. Nie można jednak w ten sposób usprawie-
dliwiać tego, co dzieje się na rynku pracy. O ile studenci 
szkół wyższych mają możliwość jednoczesnej nauki i pracy, 
o tyle uczniowie szkół średnich, choćby ze względu na plan 
zajęć, mają taką możliwość ograniczoną. Jakaś praca musi 
być tą pierwszą, a od osoby dorosłej wymaga się często 
usamodzielnienia, będąc zmuszonym do bezpłatnych sta-
ży wydłuża okres swojego uzależnienia od rodziny. Częstą 
praktyką jest ofiarowanie niskich stawek za pracę, wśród 
młodych pracowników jest to wręcz nagminne. Możliwym 
do zrozumienia jest, że nowy pracownik na samym począt-
ku nie może uzyskać zarobku na takim samym poziomie, 
co pracownik z kilkuletnią wysługą, nie oznacza to jednak 
przyzwolenia na celowe oferowanie niższej stawki osobie 
gotowej do podjęcia się każdej pracy. 

Wnioski

Podsumowując, Autorka chciałaby zwrócić uwagę na 
istotne wątki. Poziom bezrobocia jest zależny od wielu 
różnych kwestii. Ciekawym, choć nieporuszonym w tym 
artykule zagadnieniem jest globalizacja starości, wydłu-
żenie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, 
a tym samym blokowanie tych miejsc dla młodych, w tym 
świeżo upieczonych absolwentów szkół. Kolejnym są po-
datki, które są obligatoryjne w każdym miejscu pracy, bez 
względu na terytorium. Miasta, a zwłaszcza te akademickie, 
dają też szanse choćby poprzez słynny „status studenta” 
lub „ucznia” oznaczający, iż podatki za zatrudnienie takiej 
osoby są mniejsze, tym samym osoba taka staje się atrak-
cyjniejsza dla pracodawcy. Takie podejście z ekonomicz-
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