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Aleksander Kobylarek
Studia uniwersyteckie wobec wymagań
rynku pracy transformującego się
społeczeństwa
W artykule zawarte są refleksje na femat sytuacji społeczno-zawodowej
absolwentów uniwersytetu w okresie transform acji ustrojowej państwa. Podstawą
do sform ułowania tez stały się wyniki badań przeprowadzonych na celowo
dobranej próbie absolwentów Uniwersytetu W rocławskiego w 2002 r., które zostały
skonfrontowane z wynikami podobnych badań z lat wcześniejszych. Analiza otrzym a
nych danych w kontekście teorii Jarla Bengtssona ujawnia powszechnie występujące
tendencje do wybierania przez absolwentów uniwersytetów liniowego typu kariery
oraz dążenia do stabilności zawodowej w ramach struktur przedsiębiorstw tradycyjnych
(postfordowskich, industrialnych), takich jak szkoła czy urząd. Nadmierne dążenie
do wykonywania zawodów zgodnych z ukończonym kierunkiem i brak elastyczności
zawodowej mogą jednak stanowić poważną przeszkodę w rozwoju społeczeństwa
transformacyjnego, którego rynek pracy podlega gwałtownym i nieprzewidzianym
zmianom i w którym istotną rolę odgrywają odpowiednie proporcje między
pracownikami wyspecjalizowanymi a elastycznymi zawodowo.
W prow adzenie
Analiza sytuacji w spółczesnego uniwersytetu oraz znaczenia funkcji kształceniowej
tej instytucji dowodzą, że wzm agająca się z każdym rokiem presja społeczna w yw iera
na na szkolnictw o wyższe w celu sprowadzenia go do W yższej Szkoły Dyrektyw Prak
tycznych kłóci się z podstaw ową zasadą istnienia uniwersytetu, która polega na elitar
ności kształcenia, poświęceniu prawdzie i dociekaniu1. Szczególnie dwie tendencje ry
sują się tu dość wyraźnie. Pierwsza polega na wyrażaniu roszczeń w obec uczelni, że
by pokazała najskuteczniejsze sposoby działania m ożliwie najszybciej i najtaniej. Dru
ga - to ogólny klim at zwątpienia we wszelkie ideały i w artości, w tym również we wszy
stkie m ożliwe autorytety, co nieuchronnie wiąże się z podważeniem autorytetu wiedzy
naukowej i traktow aniem jej jako kolejnej wielkiej narracji. W związku z tym uniwersy
tetowi coraz trudniej przychodzi uzasadnianie swojej szczególnej pozycji wśród innych
szkół wyższych.
1 Dokładniej objaśniłem tę tezę w : Kobylarek 2002, s. 9 0 -1 0 0 .
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Transformacja ustrojowa spowodowała, że pojawiły się nowe wymagania wobec czło
wieka, który pretenduje do zajęcia szczególnej pozycji w społeczeństwie. Przede w szyst
kim obniżyła się chłonność rynku pracy: absolwenci studiów wyższych coraz częściej są
zmuszeni podjąć pracę w zawodzie nie związanym z ukończonym kierunkiem lub poniżej
swoich kwalifikacji, gdyż struktura zapotrzebowania rynku pracy zmienia się w trudny do
przewidzenia sposób.
Zwiększające się wymagania pracodawców wobec „białych kołnierzyków” i uczynienie
szybkiego wzrostu gospodarczego podstawowym celem rozwoju społeczeństwa zakwe
stionowały jednocześnie dotychczasowy etos inteligenta. Prawie nikt nie pyta o w artości
autoteliczne, lecz o wartość produktu krajowego brutto. Tym samym praca przynosząca
zysk wysuwa się na pierwszy pian, często jako wartość nadrzędna, ale jednocześnie co
raz trudniejsza do osiągnięcia.
Idea studium generale (kształcenia polegającego na przekazywaniu wiedzy ogólnej)
- realizowana obecnie na poziomie wyższym prawie tylko przez uniw ersytety - opiera
się na przekonaniu, iż absolwentom , którzy przeszli taki trening łatw iej jest zm ienić pra
cę czy zawód; przekw alifikow ać się - a przez to łatw iej niż innym jest im zrozum ieć
świat i odnaleźć się w otaczającej rzeczyw istości. Z drugiej strony ogólne w ykształce
nie uniwersyteckie nie tylko nie gwarantuje pracy, czy stanowiska, ale nawet niejedno
krotnie nie daje konkretnego zawodu, co zwykle utrudnia start życiowy. Powstają więc
pytania: jak jest w rzeczyw istości? Czy absolwenci uniw ersytetów odnajdują się w ota
czającym świecie oraz są zdolni do sterowania zmianami, czy też mają problem y ze
zdobyciem pracy i utrzym aniem się?
Badania sondażowe, które miały odpowiedzieć m.in. na te pytania, zostały przepro
wadzone dobrowolnie przez studentów studiów stacjonarnych i zaocznych III roku pe
dagogiki Uniwersytetu W rocławskiego w semestrze zim ow ym w roku akademickim
2001/2002. Ankietowani absolwenci Uniwersytetu W rocławskiego zostali w yłonieni do
badań według zasad doboru celowego. Interesujące były dla mnie przede wszystkim
przypadki tych absolwentów, którzy otrzym ali dyplom ukończenia studiów w latach
1996-2000, gdyż to właśnie oni znaleźli się „w ogniu zm ian” spow odow anym m.in.
przez transform ację ustrojową.
Takie podejście uzasadniają te teorie zmian cyw ilizacyjnych, które dowodzą, iż na sy
tuację zawodową współczesnego młodego intelektualisty w pływ ają nie tylko zmiany cywilizacyjno-kulturowe w korelacji z typem wykształcenia, lecz w dużym stopniu jest ona
kształtowana przez warunki intensywnej i szybkiej transform acji ustrojow ej (por. np. Marody 1987; Podgórecki 1994; Świda-Zięba 1998). Osoby, które otrzym ały dyplom w la
tach 1996-2001 zaczynały studia w okresie, gdy w życiu politycznym Europy Środko
wo-Wschodniej dokonał się już nagły i zdecydowany zwrot. Proces ich kształcenia prze
biegał na pograniczu dw óch ustrojów. Decyzję o podjęciu studiów m usiały podejm ować
w warunkach dużej niepewności, gdyż nie było do końca wiadom o, jak będzie w ygląda
ła rzeczywistość społeczno-ekonom iczna kraju za kilka lat2.
W założeniach badawczych przyjąłem, iż do określenia pozycji społeczno-zawodowej
absolwentów uniwersytetu niezbędne jest przede wszystkim oszacowanie sprawności ich
2 Określenie w konstytucji m odelu polskiej gospodarki jako „społecznej gospodarki rynkow ej" również nie rozwiązało
problemu, gdyż istnieją różne jej odmiany.
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funkcjonowania zawodowego. Przyjąłem również założenie, że dobre radzenie sobie z ryn
kiem pracy jest równoznaczne z elastycznością lub stabilnością pracownika, rozpatrywa
nymi kontekstualnie. Jeżeli pracownik nie jest ani stabilny, ani elastyczny, to nie radzi sobie
z wymaganiami żadnego środowiska pracy: ani typu fordowskiego, ani postfordowskiego.
Aby określić, jak człowiek funkcjonuje w sytuacji pracy, trzeba przede wszystkim od
powiedzieć na pytanie, czy ma pracę, jak długo, czy jest z niej zadowolony, czy chce ją
zmienić, czy pełni rolę eksperta, czy jest ceniony w swoim miejscu pracy. Przyjęte zmien
ne, przesądzające o dobrym lub złym funkcjonowaniu w zawodzie, to:
- prestiż pracownika: usytuowanie zawodu w hierarchii (w świadom ości społecznej),
zajmowane obecnie stanowisko, dochód, zatrudnienie versus brak zatrudnienia, sto
pień samodzielności zawodowej;
- elastyczność zawodowa: częstotliwość zmian miejsca pracy, rozpatrywana w kon
tekście przyczyn, oraz wykonywanie innego zawodu niż wynika to z ukończonego
kierunku. Wysoka częstotliwość zmian zawodu i miejsca pracy świadczy o elastycz
ności tylko i wyłącznie wtedy, gdy zmiany te są wynikiem decyzji pracownika, a nie
czynników zewnętrznych, np. redukcji personelu czy zwolnienia dyscyplinarnego;
- stabilność zawodowa: podstawowym wskaźnikiem tej cechy była długość okresu
pracy (im dłuższy okres pracy, tym większa stabilność), jako dopełniający wskaźnik
była rozpatrywana chęć zmiany pracy w kontekście przyczyn i stopnia zadowolenia
(jeżeli ktoś ciągle czuje się zagrożony zwolnieniem, to nie możemy stwierdzić, że jest
stabilny zawodowo, nawet jeśli to samopoczucie towarzyszy mu przez długi okres je
go pracy w danej instytucji);
-fachow ość, mierzona częstotliwością wydawania opinii w sprawach związanych
z działalnością zawodową.
C harakterystyka badanej próby
W założeniach badawczych sytuację społeczno-zawodową absolwenta miały charaktery
zować takie zmienne jak jego prestiż jako pracownika, elastyczność bądź stabilność zawodo
wa oraz fachowość. Nawet jednak już sam pogłębiony i szczegółowy opis badanej próby mo
że nam dostarczyć cennych informacji na temat absolwentów uniwersytetu. Wyszedłem tutaj
z założenia, iż szczególnie interesujące może się okazać wzięcie pod uwagę dodatkowo takich
zmiennych jak płeć respondentów, tryb ukończenia studiów, miejsce zamieszkania, a także
poziom kompetencji formalnych, którego wskaźnikiem może być średnia ocen ze studiów.
Po wykonaniu badań terenowych, zebraniu kwestionariuszy i selekcji wstępnej, do anali
zy właściwej zakwalifikowałem wyniki badań 368 przypadków, w tym: 35% mężczyzn (127
osób) i 65% kobiet (241 osób); 20% absolwentów wydziału filologicznego (75 osób), 34%
- wydziału nauk historycznych i pedagogicznych (124 osoby), 20% - prawa i administracji
(75 osób), 1 2 % - nauk społecznych (43 osoby), 6% - nauk przyrodniczych (23 osoby), oraz
niecałe 8% absolwentów wydziału matematyki, fizyki i chemii (28 osób)3. Rysunek 1 obra
zuje proporcje między płciami w badanej próbie, rysunek 2 przedstawia, jak te proporcje
kształtują się na poszczególnych wydziałach. Warto zaznaczyć, iż na każdym wydziale pro
porcje te kształtują się inaczej.
3 W stosunku do całości próby, czyli 368 przebadanych przypadków, jest to 100%.
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Rysunek 1
Struktura próby według płci (w %)
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Dane przedstawione na rysunku 1 odzwierciedlają ogólną tendencję, charakteryzującą
wszystkie polskie uniwersytety, która polega na dominującej liczbie kobiet wśród absol
wentów. Aby jednak pełniej wyjaśnić tę tendencję, należy otrzymane wyniki zestawić z da
nymi przedstawionymi na rysunku 2.
Rysunek 2
Struktura próby według płci na poszczególnych wydziałach
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Z porównania rysunków 1 i 2 widać wyraźnie, że uniwersytet jest uczelnią w wysokim
stopniu sfeminizowaną (rysunek 1), przy czym możemy wyróżnić kierunki mniej lub bar
dziej sfeminizowane (rysunek 2). Na przykład do najmniej sfeminizowanych należą wy-
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działy: nauk społecznych, prawa i administracji oraz matematyki, fizyki i chemii (proporcje
między kobietami a mężczyznami wśród absolwentów wynoszą w przybliżeniu 1:1). Zde
cydowanie sfeminizowane są wydziały: nauk historyczno-pedagogicznych, filologiczny
i nauk przyrodniczych. Tu proporcje kształtują się odpowiednio jak: 10:1, 2:1, 3:1.
W przeszłości feminizacja uniwersytetu była niewątpliwie związana z polityką ośw iato
wą państwa. Zawsze, gdy istniały jakieś wątpliwości w kwestii przyszłości młodego czło
wieka, poradnie zawodowe zwykły kierować chłopców do szkół technicznych, a dziewczę
ta - na studia nauczycielskie lub na uniwersytet. Między innymi takie wyjaśnienie zastoso
wał Benon Bromberek (1992, s. 87) w analizie zjawiska feminizacji Uniwersytetu Poznań
skiego, objaśniając wyniki badań studentów uzyskane w latach 1 9 7 6 -1 9 8 1 :,,Studia uni
wersyteckie należą do studiów wyraźnie sfeminizowanych. Udział kobiet sięga tu średnio
68,3% ogólnej liczby studiujących, wykazując jednocześnie istotne zróżnicowanie na po
szczególnych wydziałach [...]. Związane to jest z jednostronnie żeńskim w zasadzie skła
dem liceów ogólnokształcących, stanowiących główną bazę rekrutującą dla studiów uni
wersyteckich, podkreślonym już spadkiem opłacalności wykształcenia uniwersyteckiego
i w istotnym stopniu «nauczycielskim» charakterem tych studiów ” .
Obecnie trudno byłoby feminizację uniwersytetu wytłumaczyć tylko samą polityką
oświatową państwa w przeszłości. Może ona jeszcze odgrywać pewną rolę pośrednio, je
żeli w powszechnej świadom ości utarły się jakieś schematy myślowe czy stereotypy ma
jące korzenie w przeszłości, które ujawniają się u kandydatów na studia. Wydaje się, że
dużą rolę mogą tu pełnić dwie inne tendencje. Przede wszystkim nowoczesne kobiety po
strzegają edukację jako drogę do emancypacji, uniezależnienia i osiągnięcia pewnej pozy
cji w życiu zawodowym. Jednocześnie humanistyczne kierunki studiów, które proponuje
uniwersytet, wydają się optymalne dla kobiet, zwłaszcza ze względu na specyficzną meto
dę kształcenia. Metoda sokratejska opiera się przede wszystkim na rozwiązywaniu proble
mów i sprawnym procesie komunikacji, ku któremu kobiety wykazują większą skłonność
niż mężczyźni. Można stwierdzić, że pod tym względem świat współczesny, promujący
tych, którzy umieją się sprawnie komunikować, jest kobietom bardziej przyjazny i stwarza
nieco większe m ożliwości zrównania pozycji zawodowych płci: „Zasadniczą cechą prze
kształceń w kierunku gospodarki rynkowej jest zmiana relacji między podstawowym i ucze
stnikami procesów gospodarczych: państwem, przedsiębiorstwem i gospodarstwem do
mowym. Polega ona w istocie na wycofywaniu się państwa ze świadczeń społecznych, li
kwidacji funkcji socjalnej przedsiębiorstwa i wzroście odpowiedzialności gospodarstwa
domowego za sytuację materialną. W rezultacie nastąpiły znaczne przesunięcia w podzia
le dochodów pierwotnych i redystrybucyjnych między członkami społeczeństwa: zwięk
szyła się istotnie rola dochodów uzyskanych wskutek zaangażowania własnych zasobów
pracy i kapitału. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa w coraz większym stopniu zależy od
jego zasobów - dochodów indywidualnych, wykształcenia i kwalifikacji jego członków,
umiejętności działania w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych. Ten czynnik zda
je się mieć podstawowe znaczenie dla zmian płodności i zawierania małżeństw. Wraz ze
wzrostem wymagań na rynku pracy prowadzi bowiem do większej konkurencyjności mię
dzy aktywnością ekonomiczną członków gospodarstwa a aktywnością związaną z tworze
niem i rozwojem rodziny zwłaszcza w przypadku kobiet, dla których koszty alternatywne
małżeństwa i macierzyństwa wyraźnie w zrosły” (Kotowska 1998, s. 42; por. też Kobylarek
2001, s. 7 -2 1 ).
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Inną ciekawą tendencję ujawnia zestawienie typu ukończonych studiów i liczby absol
wentów w poszczególnych latach. Studia w trybie dziennym ukończyto 59% badanych
(220 osób), w trybie zaocznym - 41% (148 osób).
Rysunek 3
Struktura próby wedtug typu ukończonych studiów (w %)

Rysunek 3 odzwierciedla w przybliżeniu rzeczywiste proporcje między absolwentami
studiów dziennych i zaocznych (-(-wieczorowych) na Uniwersytecie W rocławskim w la
tach 1996-2001. Należy również zauważyć, iż liczba studentów zaocznych zaczyna pow o
li dorównywać liczbie studentów dziennych, co jest wynikiem przyjmowania coraz więk
szej ilości osób na płatne studia zaoczne. Uniwersytet stara się tu zachować jeszcze od
powiednie proporcje, chociaż, jak pokazują wcześniejsze analizy teoretyczne, inne uczel
nie, a nawet niektóre kierunki uniwersyteckie, zwłaszcza na gorzej notowanych uniwersy
tetach, zdają się zapominać o ograniczeniach statutowych i w celu podreperowania ską
pego budżetu przyjmują nadmierną liczbę słuchaczy na studia zaoczne, doprowadzając
w ten sposób do zachwiania proporcji i obniżenia jakości kształcenia. Przykładem takiego
kierunku uniwersyteckiego, podawanym wielokrotnie przez badaczy, jest prawo (por. Brze
ziński 2002, s. 9 -4 3 ).
Rysunek 4 obrazuje rosnącą z każdym rokiem liczbę absolwentów, co jest efektem
zwiększonego zainteresowania w społeczeństwie studiami. Tendencja ta wystąpiła po
1989 r. i do tej pory ciągle się nasilała. Jest to również efekt odpowiedzi na takie zapotrze
bowanie ze strony szkół wyższych, które uruchamiały dodatkowe kierunki, filie i kursy do
kształcające.
Jak pokazuje rysunek 4, spośród wszystkich badanych respondentów 13% to absol
wenci z 1996 r. (48 osób), 8% z 1997 r. (31 osób), 14% - z 1998 r. (50 osób), 20%
z 1999 r. (75 osób), 41% z 2000 r. (152 osoby), a niecałe 4% badanych ukończyło studia
w 2001 r. (12 osób).
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Rysunek 4
Struktura próby według roku ukończenia studiów

W próbie uchw ycono ogólną tendencję do stałego wzrostu popytu na studia, co za
ow ocow ało ciągle zwiększającą się liczbą absolw entów 4, choć nie pod tym kątem
próba była dobierana. W yjaśnienia wym aga tu zwłaszcza prawy kraniec rysunku 4. Wy
jątkow o niska liczba absolw entów z 2001 r. w ynika z faktu, iż w projekcie badawczym
początkowo nie przewidziano badania absolw entów tego rocznika. Jednak po przeana
lizowaniu kwestionariuszy, które do mnie dotarły, doszedłem do w niosku, że nie ma
żadnych istotnych powodów, aby je odrzucić. W trakcie analizy danych okazało się, iż
nie odbiegają one w sposób znaczący od reszty badanych pod żadnym względem.
Szczególnie istotną sprawą była tu „m ożliw ość zasiedzenia się w pracy” , co mogło
świadczyć później o stabilności. Początkowo przyjąłem założenie, że absolwenci,
którzy w iosną skończyli studia nie mieli m ożliw ości pracować dłużej niż rok, skoro ba
dania były przeprowadzane jesienią tego samego roku. Założenie to okazało się mylne.
Z późniejszej analizy kwestionariuszy ankiet wynikało, że absolwenci studiów dzien
nych podejm owali pracę jeszcze w trakcie trw ania nauki i w związku z tym uzyskali ta
kie w a rtości podstaw owego wskaźnika stabilności zawodowej, że m ogli się kwalifiko
wać jako stabilni zawodowo. Tym podstaw owym wskaźnikiem była długość zatrudnie
nia przekraczająca rok.
Świadczy to o zjawisku obserwowania przez studentów ostatnich lat studiów możliwo
ści debiutu na rynku pracy i ich przygotowywaniu się jeszcze przed absolutorium do zmie
rzenia się z tymi m ożliwościam i poprzez podejmowanie pracy już w trakcie studiów. Nie
mały w pływ miała tu również kampania informacyjna w mediach w owym czasie, która od
powiednio nagłośniła problem braku doświadczenia świeżych absolwentów szkół wyż
szych, stanowiący podstawową przyczynę bezrobocia w tej grupie społecznej.
4 Wedtug danych uzyskanych dzięki uprzejm ości Dziatu Nauczania Uniwersytetu W rocław skiego liczba wydanych dy
plom ów od 1995 r. system atycznie rosta i w yn o siła odpow iednio: w 1995 r. - 2552, w 1996 r. - 3183, w 1997 r. - 3543,
w 1998 r. - 4194, w 1999 r. - 4567, a w 2000 r. - 5469.
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Kwalifikacje formalne absolwentów mogą determinować zachowania związane z po
szukiwaniem pracy. Można założyć, że wysokie kwalifikacje formalne, których wskaźni
kiem może być np. średnia ocen ze studiów, sktaniają do poszukiwania pracy w zawodzie
zgodnym z ukończonym kierunkiem studiów, niskie kwalifikacje formalne mogą natomiast
sktaniać absolwenta raczej do sprawdzania się w innej rzeczywistości zawodowej. W yda
je się to naturalną konsekwencją ludzkiego dążenia do likwidowania dysonansu poznaw
czego i podtrzymywania pozytywnego obrazu samego siebie.
Jeżeli chodzi o średnią ze studiów w badanej próbie, to przedział: 3 ,0 -3 ,4 9 zazna
czyło 6 osób, przedział: 3 ,5 -3 ,9 9 - 88 osób, przedział: 4 ,0 -4 ,4 9 - 200 osób,
a przedział 4 ,5 -5 ,0 - 70 osób. W czterech przypadkach nie udało się tego ustalić. Udział
procentowy prezentuje rysunek 5, rysunek 6 pokazuje zależność średniej ocen uzyska
nych na studiach od płci.
Rysunek 5
Średnia ocen ze studiów w próbie (w %)
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Analiza zależności średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów od płci pozwala na stwier
dzenie wyraźnej tendencji do uzyskiwania lepszych wyników w studiach przez kobiety. Może to
dodatkowo potwierdzać tezę o większej determinacji do osiągnięcia „sukcesu szkolnego”
w przypadku kobiet, dla których sytuacja transformacji ustrojowej, oprócz pewnych dodatko
wych obciążeń i wymagań, przynosi również szanse realizacji planów zawodowych. Nie bez
znaczenia jest także pewien kontekst cywilizacyjno-kulturowy, dostępny nam od 1990 r., a zwła
szcza tzw. drugie przejście demograficzne, które „wiąże się ze zwrotem od planowania przebie
gu życia rodziny i oszczędzania na rzecz dzieci ku cywilizacji zorientowanej na konsumpcję
i uznającej za dobro najwyższe spełnienie jednostek w ich dorosłym życiu [...]. Spoiwem mał
żeństwa [tradycyjnego - A.K.] jest asymetryczny podział ról między mężczyzną i kobietą. Ro-
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dzi to asymetrię ról społecznych w szerszym, ponadrodzinnym planie. Ponieważ dyskrymina
cja kobiet w zinstytucjonalizowanych strukturach społecznych jest podstawowym czynnikiem
odtwarzania tradycyjnej rodziny, przeto poprawa ich pozycji społecznej (zmniejszenie owej asy
metrii) implikuje rozwój nietradycyjnych układów partnerskich i stylów życia, a tym samym sta
nowi główny czynnik upadku małżeństwa jako takiego” (Okólski 1997, s. 37-38).
Rysunek 6
Zależność średniej ocen uzyskanych na studiach od płci
160 n
140
12 0-|
^

'O
c/3
O
.oCM™

^

100

80

140

60
40
54

44

20

0
3,5-3,99

3,0-3,49

□

kobiety

4,0-4,49

4,5-5,0

średnia ocen
I

m ężczyźni

Miejsce zamieszkania zwykle dużo mówi o sytuacji jego mieszkańców. Miasto, zwła
szcza zaś duża aglomeracja miejska, na ogół stwarza lepsze warunki rozwoju i pracy po
przez dostęp do centrów kulturalno-edukacyjnych oraz zwiększoną podaż ofert pracy
w porównaniu z mniejszymi m iejscowościam i. Z tych też względów dla człowieka rozpo
czynającego karierę zawodową lub chcącego awansować miasto wydaje się bardziej od
powiednim środowiskiem życia niż mniejsze m iejscowości (Okólski 1997)5. Zdają się to
potwierdzać wyniki badań, które przedstawia rysunek 7.
Najliczniejsza część badanych przeze mnie absolwentów mieszka w dużych aglomera
cjach miejskich - ok. 44% (163 osoby), w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców - ok.
7% (27 osób), w miastach liczących poniżej 200 tys. mieszkańców - ok. 36% (133 oso
by ), a na wsiach - ok. 10% (35 osób) (ok. 3% respondentów nie odpowiedziało na to py
tanie). Zgodnie z przewidywaniami duże miasto stanowi najlepsze miejsce do rozwoju in
telektualnego. Można przypuszczać, że znaczenie mają tu takie czynniki jak możliwość
znalezienia pracy i antycypacja dróg dalszego rozwoju zawodowego, są to jednak również
przyczyny, dla których duże miasta stanowią podstawową bazę rekrutacyjną uniwersyte
tu. Wskazują na to przede wszystkim ci autorzy, którzy piszą o nierównościach w dostę

5 M arek Okólski odw ołuje się tu do poglądów Bettiny Heintz i Wernera Obrechta; por. też Tyszka (1995). Zagadnienie to
poruszali Um berto Eco (1998) i Zygm unt Bauman (1999), problem ten m ożna odnaleźć w dyskusji A rnolda Toynbee
z Daisaku Ikedą (1999).
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pie do edukacji, zapóźnieniu cywilizacyjnym terenów wiejskich (Kotowska 1998) oraz gor
szym traktowaniu przez liczne uczelnie studentów studiów zaocznych (Pawtowski 2003)6.
Rysunek 7
Struktura próby wedtug miejsca zamieszkania (w %)
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Jednym z „tw ardszych” wskaźników prestiżu pracownika, przyjętym w badaniach,
byt prestiż wykonywanego zawodu7. Z analizy kwestionariuszy ankiet wynika, że prze
ważająca większość respondentów w ykonywała zawód nauczyciela, trenera bądź szko
leniowca; zdecydowanie mniej osób - zawód urzędnika. Zawód nauczyciela jest specy
ficzny, jeśli chodzi o ocenę społeczną i prestiż, jaki się z nim wiąże - z jednej strony od
wielu latnauczyciel jest lokowany w sondażach w czołówce zawodów prestiżowych,
jednak mało który z respondentów chciałby, aby jego dziecko wykonywało tę profesję
w przyszłości (por. Paciorek 1996).
Zajmowane stanowisko (określające zakres władzy w stosunku do innych) i dochód
można uznać za podstawowe, wymierne wskaźniki statusu zawodowego pracownika. Ry
sunek 8 przedstawia strukturę próby pod względem zajmowanego stanowiska. Wynika
z niego, że stanowiska szeregowe zajmowała przeważająca część badanych: 61% (221
osób), niższe kierownicze - 1 7 % (64 osoby), wyższe kierownicze - ok. 3% (12 osób), dy
rektorskie - również ok. 3%.
Dziwić tu może wysoki odsetek braku odpowiedzi: ok. 16% (59 osób). Wynikało to naj
prawdopodobniej z tego, iż wielu respondentów nie było w stanie dopasować swojego sta6 W literaturze zachodniej problem nierówności szans edukacyjnych podejmują Pierre Bourdieu i Jean-Claude Passeron (1990).
7 Wskazują na to m .in. Jan Szczepański (1963) oraz J, Kargul i D. Zalewska (1993).

50

Aleksander Kobylarek

nowiska do proponowanych przeze mnie kategorii z powodu wysokiej złożoności wykony
wanych zajęć. Analiza poszczególnych kwestionariuszy pozwoliła stwierdzić, iż szczegól
ne problemy w tym przypadku mieli niektórzy nauczyciele8.
Rysunek 8
Struktura próby według zajmowanego stanowiska (w %)
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Rysunek 8 pokazuje wyraźnie tendencję do zajmowania szeregowych stanowisk pracy
przez absolwentów uniwersytetu. Trzeba jednak zauważyć, że występuje tu zdecydowana
różnica między absolwentami studiów dziennych i zaocznych: po dalszych analizach okaza
ło się, że stanowisko wyższe niż szeregowe zajmowało ok. 60% absolwentów studiów za
ocznych i tylko niecałe 19% absolwentów studiów dziennych. Wydaje się, iż wynika to z fak
tu, że na studia zaoczne jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych przychodziły osoby
o ustabilizowanej pozycji zawodowej - po to, by móc awansować. Dzisiejsi absolwenci stu
diów dziennych z reguły szli na uniwersytet od razu po maturze i mieli zbyt mało czasu od
ukończenia studiów do momentu przeprowadzenia badań (braliśmy pod uwagę absolwen
tów maksymalnie 5 lat po absolutorium), aby móc zajmować wyższe stanowiska9. Ta ten
dencja ulegała osłabieniu dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych. Obecnie na studiach za

8 Zawód nauczyciela jest dość specyficzny. Jego praca polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy, lecz rów nież na kie
rowaniu pracą sw oich uczniów. W tym znaczeniu nauczyciela można by traktow ać jako kierownika. Dla czystości obrazu
zdecydow ałem się jednak przyjąć kryterium bardzo form alne: kierow nikiem jest ta osoba, która kieruje pracą innych zatru
dnionych pracow ników . Aby dokładnie określić czy ktoś jest kierow nikiem rzeczyw iście, czy tylko form alnie, należałoby po
prosić respondentów dodatkowo o dokładny opis w ykonyw anych czynności, taki zabieg m ógłby jednak się okazać zbyt nu
żący i zniechęcający do badań.
9 P rzyczyny długiego aw ansu w p rze d siębiorstw ach p o stfo rd o w skich i p o stta ylo ro w s kich charakteryzuje m.in.
B engtsson (1 9 9 8 ).

Studia uniw ersyteckie w obec w ym agań rynku pracy transform ującego się społeczeństw a

51

ocznych spotykamy przede wszystkim mtodych absolwentów szkół średnich. Dokształcają
cy się czterdziesto- i pięćdziesięciolatkowie stanowią coraz mniejszy odsetek.
Generalną tendencję absolwentów uniwersytetów do zajmowania szeregowych stano
wisk pracy Barbara Buczyńska (1991, s. 18) objaśnia w następujący sposób: „Dotychcza
sowe obserwacje zjawisk zachodzących wśród absolwentów uniwersytetów wskazują, iż
często zajmują oni stanowiska, które wcześniej zajmowały osoby o niższych kwalifika
cjach formalnych. Można to zjawisko ocenić bądź jako marnotrawstwo kwalifikacji, bądź
jako zaczyn zmian treści pracy na tych stanowiskach. Część zadań wchodzących dotych
czas w zakres obowiązków kierowniczych może być powierzana osobom zajmującym niż
sze stanowiska. Oznacza to, iż stanowisko «głównego specjalisty» coraz częściej będzie
miało charakter samodzielny i niezależny” .
Przychylam się do tej drugiej interpretacji. Zmiany cywilizacyjne środowiska pracy, sta
wiające przed pracownikami coraz bardziej różnorodne wymagania dotyczące kwalifikacji,
nawet na stanowiskach szeregowych, powodują, że sprostać tym wym aganiom mogą już
tylko pracownicy o wyższych kwalifikacjach, którzy do tej pory zajmowali stanowiska kie
rownicze. Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości nawet do wykonywania zawodów na
stanowiskach szeregowych potrzebne będą coraz wyższe kwalifikacje.
Tendencja do zajmowania szeregowych miejsc pracy może mieć również inne przyczy
ny. Jak pisze cytowana wyżej autorka (s. 6): „Postęp w stosowanych technologiach w y
wołuje nie tylko zapotrzebowanie na zupełnie nowe kwalifikacje, wywołuje również zjawi
sko nadmiaru kwalifikacji. Zewnętrznym wyrazem tych procesów jest zjawisko [...] po
wszechnego wręcz niedostosowania struktury wykształcenia absolwentów do struktury
zapotrzebowania rynku pracy, co wyraża się wydłużeniem okresu poszukiwania przez nich
stałego zatrudnienia, obniżeniem prestiżu pewnych stopni i specjalności” .
W tym przypadku wykształcenie uniwersyteckie oparte na idei studium generale w yda
je się bardziej przydatne w dalszej fazie rozwoju kariery zawodowej absolwenta, kiedy być
może zmiana miejsca pracy - czy nawet zawodu - stanie się nieuchronna w związku
z szybkimi zmianami zapotrzebowania rynku pracy gwałtownie rozwijającego się społe
czeństwa transformacyjnego.
Drugim wskaźnikiem opisującym sytuację zawodową absolwentów uniwersytetu, przy
jętym w opisywanym badaniu był indywidualny dochód miesięczny netto, który w sonda
żach dość często pełni rolę podstawowego wskaźnika statusu materialnego respondenta.
Rysunek 9 pokazuje, że przeciętne dochody w badanej próbie były zbliżone do średniej
krajowej10, co wskazywałoby na stosunkowo dobrą kondycję finansową przeciętnego ab
solwenta uniwersytetu. M usim y jednak wziąć pod uwagę, że prawie 40% osób to absol
wenci studiów zaocznych, którzy najczęściej jeszcze zanim przyszli na studia, mieli czas
na nabycie doświadczenia zawodowego, uzyskanie wyższego stanowiska i większego do
chodu11. Studia powinny im w tym pomóc - często właśnie jest to jedyny powód podję
cia studiów w przypadku studentów zaocznych dokształcających się. W tym względzie,
10 Według M ałego rocznika statystycznego przeciętny dochód brutto w yn o sił w 2001 r. w edukacji 1984 zł, natom iast
w administracji publicznej 2640 zł. Ponieważ dochód netto stanow i ok. 60% dochodu brutto, łatw o obliczyć, iż odpowiednie
wartości w ynoszą: dia edukacji ok. 1190 zł, dla adm inistracji publicznej 1584 zł.
11 Taka sytuacja w ystępow ała do połow y lat dziewięćdziesiątych. Obecnie studia zaoczne w ybierają najczęściej osoby,
które nie przeszły egzaminu w stępnego na studia dzienne bądź takie, których nie stać na całkow ite oddanie się studiom , gdyż
™ szą pracow ać zaw odow o (por. np. Paw łowski 2003).
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podobnie jak w przypadku zajmowanych stanowisk, występują istotne różnice między ab
solwentami studiów dziennych i zaocznych. Średnie dochody absolwentów studiów dzien
nych lokują się w przedziale 5 0 0 -10 00 zł. Średnia dochodów absolwentów studiów za
ocznych plasuje się w przedziale 2 0 0 0-2 500 zł. Wyniki te korespondują z zajmowanym
stanowiskiem: absolwenci studiów zaocznych z reguły częściej zajmują wyższe stanowi
ska, w związku z czym wydaje się naturalne, że mają znacznie wyższe dochody niż absol
wenci studiów dziennych, zajmujący przeważnie stanowiska szeregowe.
Rysunek 9
Struktura próby według dochodów
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0 elastyczności zawodowej lub jej braku może również wiele powiedzieć samookreślenie
wykonywanego zawodu. Można przyjąć, że człowiek, który wykonuje zawód zgodny z wy
kształceniem dąży do stabilności, natomiast osoby pracujące w zawodzie niezgodnym
z ukończonym kierunkiem studiów wykazują większą elastyczność w zmianach miejsca pra
cy lub zawodu. Nie dyskredytuje to w żaden sposób jednych ani drugich, gdyż obydwie te
orientacje mogą być skuteczne, jeśli tylko stoi za nimi konsekwencja i jeżeli pracownik świa
domie wybiera taką a nie inną drogę, chociaż w sytuacji gwałtownej transformacji ustrojowej
pożądany jest duży odsetek pracowników, którzy potrafią dość szybko przekwalifikować się.
Dane przedstawione na rysunku 10 ujawniają dość ciekawą tendencję występującą
u absolwentów uniwersytetu, która polega na dążeniu do wykonywania zawodu zgodnego
z uzyskanym wykształceniem. Jest to zrozumiałe zarówno w kontekście pewnych prawi
dłowości psychologicznych (por. Maslow 1977), jak i wyników wcześniejszych badan12.
Psycholodzy piszą również o silnej potrzebie poczucia koherencji (czyli orientacji życiowej
opartej na postrzeganiu świata jako zrozumiałego, sterowalnego, sensownego) (por. Ko12 Już Krystyna Lutyńska (1959, s. 87) w analizie w yników badań pow ojennych (przeprowadzonych w latach 1949,1952
i 1955) nad absolw entam i uniwersytetu wskazała, iż: „Badania prowadzone nad absolwentam i Uniwersytetu Łódzkiego wyka
zały, że tendencje absolw entów w poszukiwaniu pierwszej pracy kierowane są takim i dążeniami: otrzym ać pracę zgodną z kie
runkiem wykształcenia, otrzym ać pracę dobrze płatną, znaleźć m iejsce pracy w dużym mieście, m ożliwie w m ieście uniwer
syteckim " (cyt. za: Szczepański 1963).
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sińska-Dec, Jelonkiewicz 1997). W ykonywanie zawodu w dziedzinie, którą się opanowało
przynajmniej teoretycznie, niewątpliwie wzmacnia to poczucie.
Jednocześnie jednak niektórzy socjologowie wskazują, iż paradoksalnie „strategia ra
cjonalnego dopasowania się do niespójnej rzeczywistości może w pewien sposób utrwa
lać tę niespójność” (Giza-Poleszczuk, Marody, Rychard 1999, s. 203). W tym przypadku
oznacza to, że podejmowanie pracy w zawodach nadreprezentowanych w społeczeństwie
może powodować dalsze obniżanie się prestiżu tych zawodów i sprawności funkcjonow a
nia absolwentów.
Rysunek 10
Proporcja między badanymi pracującymi w zawodzie zgodnym z ukończonym kierun
kiem studiów oraz wykonujących inne zajęcie (w %)
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Ciekawą analizę sytuacji inteligencji w dobie transformacji, będącą jednocześnie dobrą
ilustracją omawianych tendencji, przedstawia Marek Ziółkowski (2000, s. 21 1 -2 1 2 ) na
podstawie badań przeprowadzonych w latach 1988-1998: „W Polsce w ostatnich latach
poprawie ogólnej pozycji inteligencji (osób z wyższym wykształceniem) towarzyszy jej ro
snące zróżnicowanie związane przede wszystkim z wejściem części inteligencji w sferę
działania m echanizmów rynkowych, przy ciągłej ilościowej dominacji znacznie gorzej za
rabiającej „«inteligencji budżetowej». [...] Znaczna część inteligencji potrafiła przekształcić
swój kapitał społeczny i kulturowy w kapitał ekonomiczny, przystosowała się do wolnego
rynku, zmieniła swoją życiową orientację. Natomiast szeregowa inteligencja budżetowa za
trudniona w sektorze publicznym zarabia ciągle stosunkowo bardzo niewiele. Część z niej
zmuszona jest - często kosztem kariery zawodowej - do poszukiwania dodatkowych
źródeł dochodów, uzyskiwanych zgodnie z logiką rynkową, a praca na kilku etatach, będą
ca życiową koniecznością, staje się dla niej swoistą form ą sam oeksploatacji” .
Tendencję opisaną przez Ziółkowskiego zdają się potwierdzać wyniki moich badań: zdecydo
wana większość inteligencji, którą tworzą absolwenci uniwersytetu, to przede wszystkim inteli
gencja budżetowa, dążąca do wykonywania zawodu zgodnego z ukończonym kierunkiem, mi
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mo że nie stwarza to perspektyw na radykalne zwiększenie dochodów. Oprócz niej jednak poja
wiła się już warstwa inteligencji przedsiębiorczej, lokującej się przede wszystkim poza sferą bu
dżetową (choć nie tylko), która potrafi odpowiednio sprzedać swoje kompetencje zawodowe.
Absolwenci uniw ersytetu w obec w ym agań rynku pracy
W badaniach przyjęto założenie, że o dobrym funkcjonowaniu w zawodzie może prze
sądzać jedna z dwóch zmiennych: elastyczność bądź stabilność zawodowa. Taki zabieg jest
uzasadniony w świetle rozważań Jarla Bengtssona (1996, s. 32; por. też Makin, Cooper, Cox
2000, s. 5 4 -5 5 )13, który opisuje dwa typy przedsiębiorstw: w tych, które ucieleśniają fordowski system organizacji pracy i awansu (zwany również industrialnym lub tradycyjnym)
konieczna jest stabilność zawodowa, gdyż karierę można robić tylko w sposób liniowy, pio
nowo i w bardzo długim okresie. Osiągnięcie wyższego stanowiska w tym przypadku jest
możliwe tylko dzięki specjalizacji i zgromadzeniu doświadczenia w danej dziedzinie. W no
wym, postfordowskim (postindustrialnym, ponowoczesnym) systemie organizacji, który
można do pewnego stopnia identyfikować m.in. z wymaganiami gospodarki wolnorynko
wej, ważna jest elastyczność, a karierę zawodową można robić np. w sposób nieciągły spiralnie lub przemiennie. Tu liczą się kompetencje komunikacyjne, zdolność do pracy
w grupie, umiejętność szybkiego przekwalifikowania się, gotowość do zmiany miejsca pra
cy i zamieszkania, firmy, środowiska, zawodu. Doświadczenie na innych stanowiskach,
w innych firmach i w innej rzeczywistości zawodowej jest szczególnie cenione.
Nie sposób dokładnie i wyczerpująco określić wymagań rynku pracy. Można jedynie
wskazać na pewne ogólne tendencje (por. np. Handy 1996; King, Schneider 1992; Naisbitt 1997; Thurow 1999) oraz zbadać koherencję (lub jej brak) między orientacją zawodo
wą absolwenta a organizacją, w której on funkcjonuje. Konieczne więc było w tym przy
padku przyjęcie takich zmiennych, które określałyby w adekwatny sposób ogólne tenden
cje rozwojowe kariery zawodowej badanych absolwentów.
Typowym wskaźnikiem, wiele mówiącym o sytuacji zawodowej absolwentów uniwersytetu
może być odsetek bezrobotnych. Można by w tym przypadku poprzestać na oficjalnych da
nych, jakie podaje Maty rocznik statystyczny14. Dane te mają jednak poważny mankament,
który polega na niemożności ustalenia w tej grupie społecznej bezrobocia ukrytego. Absolwen
ci uniwersytetów tuż po ukończeniu studiów nie mają prawa do zasiłku, a urzędy pracy od daw
na już dysponują niewielką liczbę ofert. W związku z tym można przypuszczać, że stosunkowo
niewiele osób będzie się decydowało na rejestrację, która wiąże się tylko z dodatkowymi obcią
żeniami. Ten czas, który mieliby stracić na stanie w kolejkach i podpisywanie list obecności,
wolą spożytkować na poszukiwanie pracy własnymi sposobami, jednocześnie jednak rejestry
wykazują w tym momencie mniejszą liczbę bezrobotnych niż to jest w rzeczywistości.
Na pytanie: „Czy obecnie pracuje Pan(i) zarobkowo?” prawie 82% ankietowanych odpowie
działo twierdząco (301 osób, czyli 81,79%)15. Wprawdzie 221 osób było zatrudnionych tylko
13 Bengtsson przedstawia również ogólne wym agania w ym ienionych typów przedsiębiorstw w obec sw oich pracow ni
ków. Sform ułow anie dokładniejszych w ytycznych jest jednak dość problematyczne: „Niem ożliw e jest w gruncie rzeczy do
kładne i szczegółowe skonstruow anie programu uniwersyteckiego, który odpow iadałby dokładnie w ym aganiom stawianym
przez poszczególne zawody. W ynika to stąd, iż uniwersytet przygotowuje do prac, w ykonyw anych na takich poziom ach za
trudnienia, które w ym agają osobistej inicjatywy, a nie tylko w ykonyw ania zadań pom ocniczych” (Buczyńska 1991, s. 18).
14 Według Małego rocznika statystycznego w czasie, w którym były przeprowadzane badania bezrobocie w śród absolwen
tów szkół wyższych wynosiło ok. 1,5%.
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na stanowiskach szeregowych (czyli aż 60% catej próby; można przypuszczać, że również owe
59 osób, które nie udzieliły odpowiedzi na pytanie, tak samo zajmuje stanowiska szeregowe,
co dawałoby dalsze 16%), należy jednak wziąć dodatkowo pod uwagę fakt, iż zdecydowana
większość deklarowała zadowolenie z wykonywanej pracy (ponad 71%), mimo iż proporcje
między „pozytywnymi” a „negatywnymi” przyczynami wykonywania danej pracy (rysunek 11)
rozkładały się mniej więcej po połowie (40% wybrało powody negatywne: przypadek, pienią
dze, brak innych możliwości, 39% wskazało jakąś przyczynę pozytywną: powołanie, rozwijanie
zainteresowań, prestiż zawodu lub pracy, a 21% nie podało żadnych lub podało inne).
Rysunek 11
Podstawowe powody wykonywania pracy deklarowane przez badanych
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Średnia dochodów osób, które wyraziły opinię, że pieniądze są podstawowym powo
dem wykonywania danej pracy, lokuje się w przedziale 100 0-1500 zł. Zważywszy na fakt,
że są to dochody na poziomie przeciętnym, można dojść do wniosku, że „pieniądze” nie
oznaczają tu bogactwa, ale pewną konieczność ekonomiczną: respondenci pracują, bo
przede wszystkim muszą się utrzymać. Zainteresowania mają tu już o wiele mniejsze zna
czenie niż miały w momencie wyboru studiów i w ich trakcie16.

15 Resztę (czyli 18%) m ożna potraktow ać jako bezrobotnych (tylko jedna osoba w yraziła opinię, że nie pracuje i nie za
mierza pracować, pozostali byli w ięc raczej w trakcie poszukiwania jakiegoś zajęcia zarobkowego. W ychodzę przy tym z za
łożenia, że kwestia, czy byli zarejestrow anym i bezrobotnym i lub upraw nionym i do otrzym yw ania zasiłku nie m a znaczenia.
0 statusie bezrobotnego św iadczy brak zatrudnienia w przypadku, gdy ktoś chce pracow ać).
16 Badania przeprowadzone w 1997 r. w śród studentów Uniwersytetu W arszawskiego i Uniwersytetu im. M ikołaja Ko
pernika w Toruniu ujawniły, że dla ok. 90% studentów podstaw ow ym pow odem podjęcia studiów były zainteresowania (por.
Kultura stu d iow a n ia ... 2001, s. 20).
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Badania wskazują wyraźnie na tendencję absolwentów do niskiej m obilności i elastycz
ności oraz ogólnej niechęci do zmiany miejsca pracy. Możemy zatem m ówić o dążeniu do
dużej stabilności zawodowej i braku elastyczności.
O braku elastyczności świadczy np. fakt, iż stosunkowo niewiele osób i rzadko zmie
niało kiedykolwiek pracę (26% wszystkich badanych przynajmniej raz zmienito pracę, za
wód lub stanowisko), przy czym istnieje wyraźna tendencja do tego, aby zmieniać pracę
jak najrzadziej (rysunek 12). Analiza przyczyn zmian pracy uprawnia do stwierdzenia, iż
mało kto decyduje się opuścić pracę z własnej woli, z reguły decydowały o tym czynniki
zewnętrzne, takie jak konieczność redukcji personelu bądź niechęć pracodawcy do zatru
dnienia pracownika na dłuższy okres. Tylko w kilku przypadkach (łącznie) m ieliśm y do czy
nienia ze świadomą, niezależną decyzją respondenta: zmiana stanowiska na wyższe lub
zmiana pracy ze względu na lepsze warunki finansowe. Należy również pamiętać, że zde
cydowanie mniej liczna grupa osób pracowała w zawodzie nie mającym nic wspólnego
z ukończonym kierunkiem studiów (proporcje ok. 1/3 do 2/3).
Rysunek 12
Częstotliwość zmiany przez badanych miejsca pracy, stanowiska lub zawodu
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O wysokiej stabilności zawodowej świadczy fakt, iż ankietowani absolwenci uniwer
sytetu pracowali stosunkowo długo (aż 165 osób - ok. 45% - pracowało na stałe przez
ponad rok)17. Ta liczba jest wiele bardziej znacząca, jeśli weźm iem y pod uwagę, iż duża
część badanych była absolwentami z rocznika 2000, czyli teoretycznie miała stosunko
wo mało czasu na znalezienie pracy i zasiedzenie się w niej. Można ten fakt w ytłum a
czyć po pierwsze dużą liczbą absolwentów studiów zaocznych, którzy wzięli udział
w badaniach, po drugie - ci, którzy studiują na studiach dziennych, często już w trakcie
17 Założenie, że przepracowanie roku św iadczy o stabilności pracow nika bez w zględu na jego w ie k i całkow ity okres za
trudnienia było przyjm ow ane również w innych badaniach (por.S truktu ra sp o łe c zn a ... 1996; Białecki, Sikorska, red. 1998).
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studiów podejm ują pierwszą pracę. Należy przypuszczać, że zwolnienie pracownika po
roku raczej nie może się odbyć ze względu na brak kom petencji zawodowych. Na dtugo
przed upływem 6 m iesięcy18 pracodawca wie wystarczająco dużo, aby zweryfikow ać
przydatność nowego pracownika. Zresztą błyskawicznej weryfikacji wym aga sam rynek
pracy, nastawiony na pozyskiwanie tych najlepszych. W eryfikacji um iejętności zaw odo
wych nowego pracownika dokonuje się obecnie w ciągu godzin, dni, a najdalej tygodni.
Nie bez znaczenia jest również fakt, iż wprawdzie stosunkowo duża liczba osób dekla
rowała chęć zmiany pracy na inną (ok. 44% badanych), lecz 57% z nich to tacy, którzy
deklarowali wcześniej zadowolenie z pracy, a 42% tych osób nie podejm owało żadnych
działań w celu zmiany niekorzystnej dla nich sytuacji. Pozostali respondenci ograniczali
się jedynie do odbycia jakiegoś krótkiego kursu (np. komputerowego) lub do przegląda
nia ofert pracy w prasie.
Mamy tu do czynienia z pewną sprzecznością: respondenci są zadowoleni z pracy,
ale jednocześnie chcą ją zmienić; deklarując, że chcą zmienić pracę, nic nie robią w tym
kierunku. Świadczy to o pozostawaniu tych osób ciągle w sferze deklaracji. Taki sposób
postępowania może nasunąć przypuszczenie, iż nie chodzi tutaj w zasadzie o zmianę
miejsca pracy, lecz o uspokojenie samego siebie, że „coś w ogóle robiłem ” i chęć utrzy
mania status quo („bo zawsze mogę szefowi powiedzieć, że takich jak ja cały czas po
trzebują do pracy” ). Można również przypuszczać, że taka sytuacja jest efektem podda
nia się inercyjnym strukturom posttaylorow skich środow isk pracy, które współw ystępuje z tak charakterystyczną dla inteligencji polskiej postawą pałubiczną (por. szerzej Podgórecki 1994, s. 103).
Stosunkowo dużo osób zadeklarowało, że w swojej firm ie pełni funkcję eksperta.
Chodzi tu o zadania doradczo-eksperckie (rysunek 13), które zdecydowana większość
badanych pełniła „często” (20%) lub „czasam i” (49%). Tylko 14% respondentów stw ier
dziło, że podejm owało takie zadania „rzadko” , 5% - że „nigd y” , a 12% - że „nie było ta
kiej potrzeby” 19.
Wyniki analizy tej zmiennej pozwalają przypuszczać, że współczesny polski uniwersy
tet przekazuje jednak nie tylko wiedzę ogólną i teoretyczną, ale także specjalistyczną. Z w y
maganiami wiedzy typu „technicznego” musimy się liczyć, od kiedy nastąpiła druga fala
umasowienia studiów. Potwierdzają to również moje liczne rozmowy ze studentami pierw
szych lat studiów, którzy od uniwersytetu oczekują przede wszystkim aplikacyjności wie
dzy. To swoiste zapotrzebowanie na wiedzę praktyczną jest efektem odwiecznego przeko
nania o utylitarnym charakterze wiedzy, narastającego w świadom ości społecznej szcze
gólnie silnie po drugiej wojnie światowej20.

18 Takie w ym agania staw iał w ów czas kodeks pracy w obec pracodawcy. Z pracow nikiem m ożna było podpisać najw y
żej dwie um ow y na czas określony, każdą nie dłuższą zwykle niż 3 miesiące, tak w ięc po pól roku pracodaw ca powinien się
zdeklarować, czy ma do czynienia z w ystarczająco kom petentnym pracow nikiem . Po ostatniej now elizacji prawo pracy do
puszcza m ożliw ość podpisyw ania w nieskończoność um ów na czas określony. Powoduje to, że sytuacja zaw odow a pra
cownika stała się bardziej niepewna, gdyż nigdy nie w iadom o, czy koniec ostatniej um ow y nie będzie oznaczał końca pracy
w danej firm ie.
19 Podejmowanie zadań ekspercko-doradczych w pracy św iadczy o opanowaniu warsztatu. Im lepiej ktoś opanow ał
wiedzę typu know -how , tym częściej pozostali pracow nicy (często bez względu na zajm ow ane przez nich stanow isko i peł
nioną funkcję) zasięgają opinii „głów nego sp e cja listy” .
20 Bardzo dokładnie w yjaśnia to Peter D rucker (1999, s. 4 3 -4 4 ), wprowadzając rozróżnienie na „w ykształcenie” i „w ie
dzę” : „Wiedza w spółczesna spraw dza się w działaniu. Obecnie wiedza to efektywne w ykorzystanie inform acji w działaniu, to
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Rysunek 13
Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jak często współpracownicy lub przełożeni zasięgali
Pana/i porady w sprawach zaw odow ych?” (w %)
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Interesujących w yników dostarczyła również diagnoza stopnia samodzielności pracow
nika. Sposób określania stopnia swobody pracy był tu wzorowany na pytaniu testującym
takim, jakie zostało wcześniej zastosowane w badaniach Kazimierza M. Słomczyńskiego,
Krystyny Janickiej, Bogdana W. Macha i W ojciecha Zaborowskiego (por. Struktura spo
łeczna. .. 1996). Potrzeba zbadania tego wskaźnika wynikała z założenia, że samodzielność
i autonomia działań podejmowanych w pracy są niezbędnymi warunkami efektywności
i tym samym świadczą o zaangażowaniu, które jest wyrazem silnego związku psychiczne
go z organizacją, dla której badana osoba pracowała. Kontrola zewnętrzna jest nie tylko
wyrazem braku zaufania pracodawcy dla umiejętności pracownika, ale w dłuższej perspek
tywie obniża jego motywację: „Kiedy ludzie są zaangażowani w obrany kierunek działania,
uznają go za swój własny i będą podejmować wysiłki w celu zwiększenia prawdopodo
bieństwa sukcesu, bez potrzeby ciągłej kontroli. Kiedy ludzie jedynie podporządkowują się,
wykonują pewne działania, ponieważ obawiają się konsekwencji braku podporządkowania.
Generalnie rzecz biorąc, ludzie najsilniej angażują się w realizację swych własnych pomy
słów, a najmniej w realizację tych, które zostały narzucone przez innych” (Makin, Cooper,
Cox 2000, s. 193). Tym samym większa samodzielność zwiększa prawdopodobieństwo
inform acja skoncentrowana na w ynikach. W yniki są zewnętrzne w obec jednostki, są w spoteczeństwie i gospodarce lub też
w rozwijaniu sam ej wiedzy. Aby cokolw iek osiągać, ta wiedza m usi być w ysoce specjalistyczna. Jest to pow ód, dla które
go tradycja - poczynając od czasów starożytnych, ale nadal trw ająca w tak zwanej edukacji ogólnej - sprow adziła ją do sta
tusu techne czy rzem iosła. Nie m ogła ona być ani nauczana, ani w yuczona. Nie zawierała również w sobie żadnej ogólnej
reguły. Była specyficzna i w yspecjalizow ana. Była raczej doświadczeniem niż czym ś, czego m ożna się nauczyć, raczej ćw i
czeniem niż kształceniem ” . Można powiedzieć, iż podstaw ow ym w ym ogiem w obec pracow nika je s t zdolność do skutecz
nego działania, która w yraża się w efektyw ności.
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identyfikacji ze środowiskiem pracy, co wynika z osobistego zaangażowania. Jeżeli zaś
pracownik jest zaangażowany, to niechętnie porzuca dotychczasowe środowisko pracy.
Z przeprowadzonych badań wynika, że można mówić o dość względnej samodzielności
absolwentów, gdyż z jednej strony znaczna liczba badanych mogła korzystać ze służbowego
telefonu dla własnych potrzeb (61%), ale w praktyce na tym się kończyła ich samodzielność,
ponieważ tylko 28% miało możliwość opuszczenia stanowiska pracy na więcej niż pół godzi
ny lub wyjścia z firmy na godzinę, a 36% respondentów mogło zajmować się w pracy wła
snymi zajęciami. Mimo wszystko można uznać, że wymienione odsetki są i tak wysokie, jeśli
weźmiemy pod uwagę, iż ponad 60% ankietowanych zajmowało szeregowe stanowiska
w swoich miejscach pracy (które to stanowiska z definicji powinny być mało samodzielne)21.
O wysokiej samodzielności moglibyśmy mówić wówczas, gdyby wszystkie te cechy wystę
powały jednocześnie; z takim zjawiskiem mamy do czynienia tylko u niespełna 14% badanych.
*
Podsumowując uzyskane wyniki badań, możemy stwierdzić, że absolwenci uniwersyte
tu nadzwyczaj dobrze sobie radzą na rynku pracy. Stabilność, swego rodzaju umocowanie
w zawodzie i stosunkowo wysoka częstotliwość występowania w roli eksperta, a także sto
sunkowo wysoka średnia dochodów22 wyznaczają ich dość silną pozycję zawodową.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę wymagania współczesnej cywilizacji (por. Bengtsson 1996),
to można dojść do wniosku, że cechy, jakimi charakteryzują się pracujący absolwenci uni
wersytetu są w zdecydowanej większości odpowiedzią na wymagania systemów organiza
cji pracy typu tradycyjnego, w których dominują: hierarchiczność, formalne reguły podpo
rządkowania, wysokie wymagania formalne, wydłużona droga kariery zawodowej, specjali
zacja. Takie zorganizowanie pracy występuje głównie w „przedsiębiorstwach” z wyraźnym
centrum administracyjno-decyzyjnym. Należą do nich przede wszystkim urzędy i szkoły.
W pewnej mierze może dziwić stosunek do perspektywy zmiany środowiska pracy
oraz niechęć do pracy w zawodzie nie związanym z ukończonym kierunkiem studiów.
Grupę absolwentów m obilnych i elastycznych zawodowo należy tu postrzegać jako sto
sunkowo nieliczną. Być może ten właśnie fakt uzasadnia tezę Allana Blooma, iż w sp ół
czesny uniwersytet (również w warunkach polskich) kształtuje um ysły zamknięte, może
trochę za bardzo konserwatywne lub zbyt dumne (?), aby próbować sprawdzianu swoich
sił w zupełnie odmiennej rzeczywistości23. Barbara Buczyńska (1991, s. 18) pisze, iż „ry 
nek pracy jest poddany w pływom wielu niemierzalnych czynników, a pracodawcy mogą
jedynie w przybliżeniu określać swoje zapotrzebowanie na wysoce w ykw alifikowany per
21 A w każdym razie m niej sam odzielne niż kierownicze czy dyrektorskie. Ponieważ takie spojrzenie na sam odzielność
w pracy i na potrzebę jej badania może w yw o ła ć pewne kontrowersje, konieczne jest objaśnienie, iż te st stopnia sam odziel
ności nie został w ym yślo n y przeze mnie, lecz ma już sw oją historię w badaniach socjologicznych nad sytuacją pracy i jest
stosow any do dzisiaj jako rzetelne narzędzie pom iaru. Por. S truktura sp o łeczn a ... (kategoria pełnej p ra cy sam odzielnej:
s. 64, narzędzie do pom iaru sam odzielności w pracy: s. 230).
22 Średnia krajowa dochodów netto z tego czasu m ieści się w najczęściej wybieranym przez ankietow anych przedzia
le: 32% respondentów w ybrało przedział 1 0 0 0 -1 5 0 0 zł, dalsze 28% w ybrało wyższe przedziały.
23 Jeżeli już ktoś się decyduje na próbę działania w innej rzeczyw istości, to podejm uje dość rozpaczliwą „ucieczkę po
za system ” (M arody 1987). Świadczą o tym rów nież statystyki em igracji, z których wynika, że w ciągu ostatnich dw óch lat
wyjechało tylu studentów i św ieżo upieczonych absolw entów , że m ożna by z nich skom pletow ać jeden rocznik studiujących
we wszystkich szkołach w yższych (M acieja 2002).
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sonel” . Trzeba jednocześnie dodać, iż pracodawcy dość często wym agają konkretnych
kwalifikacji, których potrzeba pojawia się z dnia na dzień. W łodzimierz Siwiński (1991,
s. 18) stwierdza jednak, że „uniw ersytet powinien zapewnić solidne wykształcenie ogól
ne i pobudzać zdolność do samokształcenia. W ten sposób absolwent będzie najlepiej
przygotowany do samodzielnego zawodowego życia. Zgodnie z pogłębiającymi się ten
dencjami należy zakładać, że wiele osób po studiach będzie zmieniać zawód, nawet wie
lokrotnie. Wykształcenie uniwersyteckie powinno um ożliwić przystosowanie się do no
wych warunków. Ciężar przygotowania specjalistycznego, zawodowego będzie przesu
wał się w kierunku pracodawcy” .
Analiza zaw odów w ykonyw anych przez absolwentów uniwersytetu pozwala stw ier
dzić istnienie daleko idącego konserwatyzm u: wciąż mamy do czynienia z uprawianiem
zawodu nauczyciela i urzędnika, m im o że sytuacja ekonomiczna i gospodarcza dość
szybko się zmienia, co powoduje nadprodukcję w tych zawodach. W yniki badań zdają
się wskazywać, że ci, którzy nie mogą znaleźć pracy zgodnie z ukończonym kierunkiem
najprawdopodobniej rzadko szukają jej w innych dziedzinach. A jeśli już muszą się
przekwalifikować, to w olą em igrację. Fakt dążenia do w ykonyw ania wyuczonego zaw o
du raczej trudno byłoby tłum aczyć powołaniem , skoro najwięcej badanych osób jako
podstaw ow y powód wykonyw ania swojej pracy deklarowało „pieniądze” . Chociaż teza
Blooma m ówi przede w szystkim o zamknięciu um ysłu współczesnego absolwenta na
wiedzę hum anistyczną, to w jednym i w drugim przypadku działają podobne m echani
zmy zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. W dłuższej perspektywie cza
sowej jest to zdecydowanie bardzo niebezpieczne dla rynku pracy, zwłaszcza w społe
czeństwie transform acyjnym .
Z drugiej strony jednak wydaje się normalne, iż w warunkach wysokiego bezrobocia,
występującego prawie w każdym zawodzie, absolwenci są skłonni do poszukiwania pra
cy zgodnej przede w szystkim z ukończonym kierunkiem i dążą do stabilności zawodo
wej. Łatwo zrozumieć mechanizm psychologiczny, jaki nimi powoduje. U podstaw takich
w yborów z pewnością leży niezaspokojona potrzeba bezpieczeństwa i być może wielu
z nich z czasem zacznie m yśleć o zmianie charakteru pracy czy zatrudnienia, a następ
nie podejm ować odpowiednie działania.
Trzeba przy tym podkreślić, że przesadna skłonność do stabilizacji zawodowej, w y
stępująca już na początku (szczególnie u absolwentów studiów dziennych, którzy roz
poczynają karierę), nie sprzyja rozw ojow i społeczeństwa transform acyjnego. Specjali
zacja lub poprzestawanie na wiedzy zdobytej na studiach nie mogą być jedyną recep
tą na przetrwanie w szybko zm ieniającym się społeczeństwie, które wym aga ciągle no
wych, coraz to innych rozwiązań, um iejętności, kwalifikacji, zawodów. Oczywiście
w każdym społeczeństwie istnieje grupa specjalności, w których kariera zawodowa
opiera się przede wszystkim na doświadczeniu (np. nauczyciel akademicki, naukowiec,
lekarz), w związku z czym poświęcenie się jednej specjalności jest niezbędne, aby
osiągnąć m istrzostw o, jednak warunkiem istnienia zdrowego społeczeństw a rynkowe
go jest odpowiednia proporcja między w arstw am i społecznym i rynkow ym i i „budżeto
w ym i” (por. Zagórski 1996).
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