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Wprowadzenie
Utrzymuj cy si od pewnego czasu wzrost gospodarczy kraju nie skutkuje w pełni
wzrostem miejsc pracy, a w konsekwencji obni eniem stopy bezrobocia, zwłaszcza w ród
absolwentów.
Podstawowym wyznacznikiem aktualnej sytuacji absolwentów na rynku pracy jest ich
rosn cy udział w ogólnej populacji bezrobotnych przy jednoczesnym niedostatku ofert pracy.
Skuteczne wej cie na rynek pracy jest celem wi kszo ci osób, które zako czyły edukacj .
Bezrobotni absolwenci znajduj si w sytuacji szczególnej, wchodz bowiem na rynek
pracy z wiedz

teoretyczn , natomiast ich przygotowanie zawodowe cz sto nie jest

adekwatne do wymaga stawianych przez rynek pracy. Problem ze znalezieniem pracy przez
bezrobotnych absolwentów nasila si w czerwcu – po zako czeniu szkół oraz we wrze niu –
po wakacjach, kiedy młodzi ludzie ze wzmo on energi poszukuj dla siebie zatrudnienia, a
wielu z nich, nie znajduj c pracy, rejestruje si w powiatowych urz dach pracy.
Trudno ci ze znalezieniem pracy generalnie dotykaj wi kszo ci młodych ludzi. Ich
status na rynku pracy uzale niony jest w du ej mierze od poziomu wykształcenia.
Spo ród absolwentów szkół wszystkich szczebli najlepsz pozycj na rynku pracy
maj osoby ko cz ce szkoły wy sze. W konfrontacji wiedzy i umiej tno ci uzyskanych w
szkołach i na uczelniach z potrzebami zgłoszonymi na rynku pracy cz sto i oni nie odnosz
sukcesu.
Najtrudniejszy start na rynku pracy maj absolwenci szkół podstawowych, rednich
ogólnych i zawodowych.
Absolwenci wchodz cy na rynek pracy s

coraz lepiej wykształceni, jednak w

warunkach niedostatecznej chłonno ci gospodarki nie gwarantuje to natychmiastowego
sukcesu na rynku pracy.
Cz sto wi c, aby zwi kszy

swoje szanse na rynku pracy, podejmuj

studia

podyplomowe tak e na kierunkach nie zwi zanych z ich dotychczasowym wykształceniem,
b d te decyduj si na poszukiwanie zatrudnienia poza granicami kraju. Jest to zjawisko
niekorzystne, powoduj ce odpływ młodych, wykształconych i uzdolnionych cz sto
fachowców z krajowego rynku pracy. Czasami młodzi ludzie stoj przed konieczno ci
kompromisu mi dzy swoimi oczekiwaniami i aspiracjami a potrzebami gospodarki. Z uwagi
na zmieniaj ce si uwarunkowania na rynku pracy i trendy konieczne jest okresowe badanie
zjawisk wyst puj cych na rynku pracy, opisywanie prawidłowo ci ich charakteryzuj cych i
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pozyskiwanie informacji, które stanowiłyby wskazówk

dla praktycznych działa

umo liwiaj cych absolwentom płynne wej cie na rynek pracy.
1. Cel i metody badania
Aby przedstawi analiz sytuacji bezrobotnych absolwentów rocznika 2003/2004 na
wielkopolskim rynku pracy przygotowano badanie ankietowe, którego opracowanie stanowi
tre

niniejszego raportu.
Głównym celem badania było uzyskanie wiedzy na temat bezrobocia w ród

absolwentów, jego przyczyn i struktury, okre lenie najskuteczniejszych metod w
poszukiwaniu pracy oraz okre lenie dodatkowych umiej tno ci i kwalifikacji zwi kszaj cych
szanse absolwentów na rynku pracy, poznanie ch ci absolwentów do przekwalifikowania si ,
okre lenie stopnia determinacji w poszukiwaniu pracy, zamiarów podj cia własnej
działalno ci gospodarczej, poznanie ich aktywno ci w poszukiwaniu pracy, form pomocy
oferowanych przez powiatowy urz d pracy, a tak e znaczenia pracy dla absolwentów.
Badanie przeprowadzono w oparciu o anonimow ankiet (wzór stanowi zał cznik do
opracowania), zawieraj c 44 pytania szczegółowe, otwarte i hipotetyczne. Aby uzyska jak
najwi kszy zakres informacji o absolwentach ubiegaj cych si o prac zało ono, aby w
ka dym z 31 powiatowych urz dów pracy z terenu Wielkopolski wypełniło ankiety po 50
absolwentów, co daje prób 1550 badanych. Otrzymano 1357 wypełnionych ankiet, które
stanowiły podstaw opracowania niniejszego materiału. Uzupełnieniem ankiet były zebrane
wypowiedzi absolwentów podczas indywidualnych rozmów z doradcami zawodowymi.
Badania przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2005 roku.
2. Struktura badanej zbiorowo ci
Na koniec 2004 roku liczba absolwentów zarejestrowanych w powiatowych urz dach pracy
na terenie Wielkopolski wynosiła 14865 osób, co stanowiło 6,2% ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych. W porównaniu do stanu na koniec 2003 roku, liczba ta wzrosła o 566 osób.
W badaniach uczestniczyło 1357 osób, w tym 1083 (79,8%) kobiety i 274 (20,2%)
m czyzn. Najliczniejsz grup wiekow stanowili absolwenci w wieku do 25 lat (1311
osób), 35 badanych było w wieku 26 – 27 lat, 5 osób miało powy ej 27 lat, a w 6
przypadkach ankietowani nie podali swojego wieku.
Spo ród ankietowanych 98,3 % (1334 osoby) pochodziły z Wielkopolski. Pozostali to
absolwenci z innych województw kraju (Lubuskie, Warmi sko–Mazurskie, Mazowieckie,
Zachodniopomorskie, Łódzkie), którzy aktualnie zamieszkuj na terenie Wielkopolski.
Badani w wi kszo ci zamieszkiwali w miastach – 63,4% (860). Du

grup stanowili

mieszka cy miast wielko ci od 20 tys. do 50 tys. mieszka ców – 22,5% (305), a tak e miast
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wielko ci od 50 tys. do 80 tys.– 16,0% (217) i miast licz cych do 20 tys. mieszka ców –
13,2% (179). Najmniej bezrobotnych absolwentów zamieszkiwało w miastach licz cych
powy ej 500 tys. mieszka ców – 2,5% (34) oraz w miastach licz cych od 100 tys. do 500 tys.
mieszka ców – 3,2% (43) i od 80 tys. do 100 tys. mieszka ców – 6,0% (82). Co trzeci
badany – 34,3% (466) mieszkał na wsi.
W 31 przypadkach - 2,3% ankietowani nie podali, gdzie aktualnie zamieszkiwali i
sk d pochodzili.
Ankietowani absolwenci według obecnego miejsca zamieszkania w %
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Według rodzaju wykształcenia, najliczniejsz

grup

stanowili absolwenci z

wykształceniem rednim zawodowym - 35,2% (478) oraz z wykształceniem wy szym –
28,7% (390). Istotn

zbiorowo

stanowili tak e absolwenci z wykształceniem rednim

ogólnokształc cym – 19,9% (270). Ankietowani posiadaj cy wykształcenie zasadnicze
zawodowe to 10,4% badanych (141). Najmniej liczn grup w ród respondentów stanowiły
osoby, które uko czyły szkoły policealne – 4,9% (66) oraz podstawowe – 0,8% (10) i
gimnazjalne – 0,1% (2).
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Podział ankietowanych absolwentów według poziomu wykształcenia
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ankietowanych zdobywała kwalifikacje kształc c si

w

szkołach zlokalizowanych na terenie Wielkopolski, najcz ciej w pobli u miejsca
zamieszkania. Jedynie w przypadkach szczególnych specjalizacji oraz studiów wy szych,
ankietowani, aby uzyska

zamierzone kwalifikacje, wyje d ali kształci

si

do innych

miejscowo ci.
Najcz ciej badani studiowali na uczelniach zlokalizowanych w Poznaniu, np. na
Akademii Medycznej, Politechnice Pozna skiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza,
Wy szej Szkole Bankowej, a tak e na uczelniach zlokalizowanych w województwach
s siednich, np. na Uniwersytecie Zielonogórskim, Szczeci skim, Toru skim b d Łódzkim.
Dalej poza stałe miejsce zamieszkania wyje d ali kształci si absolwenci na kierunkach, w
których nie kształci si na terenie Wielkopolski, jak np. kierunek nawigacja na Akademii
Morskiej w Szczecinie.
Najwi cej badanych uko czyło studia na kierunkach: socjologia, zarz dzanie i
marketing, zarz dzanie w instytucjach samorz dowych, zarz dzanie biznesem, finanse i
bankowo , filologia polska, politologia, filologia angielska, germanistyka, informatyka,
ekonomia i zootechnika.
Wi kszo
ekonomi ,

kierunków kształcenia na poziomie

bankowo ci ,

administracj

publiczn ,

rednim to kierunki zwi zane z
handlem,

technologi

ywno ci,

technologi odzie y, obsług turystyczn , agrobiznesem. Na poziomie zawodowym najwi cej
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było absolwentów maj cych kwalifikacje kucharza, sprzedawcy, fryzjera, stolarza, mechanika
samochodowego, rolnika, krawca, elektromechanik, operator obrabiarek skrawaj cych.
Ankietowani, to osoby w zdecydowanej wi kszo ci krótkotrwale bezrobotni. W
rejestrze osób bezrobotnych byli nie dłu ej ni 6 miesi cy – 91,2% (1237). Przez okres
jednego roku pozostawało w rejestrze bezrobotnych 4,3% (59) a ponad rok - 4,5% (61)
respondentów.
3. Szanse zatrudnienia
Wzrost liczby bezrobotnych absolwentów w stosunku do minionego roku to tendencja
wyst puj ca nie tylko w Wielkopolsce. Wiele jest przyczyn takiego stanu rzeczy. Według
opinii ankietowanych najbardziej wpływa na to brak wolnych miejsc pracy. Tak s dzi ponad
połowa ankietowanych, tj. 58,4% (793). Inn , bardzo wa n przyczyn niepodejmowania
pracy przez absolwentów s proponowane przez pracodawców złe, a nawet nieuczciwe
warunki pracy. Ankietowani jako przykłady podawali propozycje składane im przez
pracodawców zatrudnienia bez zawierania na pi mie stosownej umowy, proponowanie
krótkoterminowych okresów zatrudnienia, kierowanie si przy zatrudnianiu koneksjami, a nie
rzeczywist warto ci i przydatno ci na wolne stanowisko pracy kandydata, zawieranie
umowy w wymiarze niepełnym czasu pracy w sytuacji, kiedy faktycznie odbywała si ona w
wymiarze pełnym, a nierzadko tak e w nadgodzinach, u niektórych pracodawców tydzie
pracy nie trwał pi

dni w tygodniu, lecz sze , a niekiedy praca odbywała si tak e w

niedziele i wi ta, co nie miało swego odbicia w ewidencji czasu pracy pracownika, która
była fałszowana.
Co czwarty ankietowany – 27,5 % (373) jako przyczyn braku pracy dla młodych
ludzi wskazywał polityk rz du. Odpowiadaj cy nie precyzowali jednak na czym ona polega.
Prawie ¼ ankietowanych – 23,1 % (313) jako przyczyn braku pracy wskazała zbyt
du e wymagania dotycz ce kwalifikacji kandydatów do pracy stawiane przez pracodawców.
Bardzo cz sto s

one zawy one w stosunku do faktycznych, potrzebnych na danym

stanowisku. S pracodawcy, którzy od kandydata wymagaj np. znajomo ci j zyka obcego i
biegłej obsługi komputera w sytuacji, kiedy pracodawca nie prowadzi adnej współpracy z
kontrahentami zagranicznymi, a proponowane wolne miejsce pracy nie wymaga wyposa enia
w komputer.
Jedn z obiektywnych przyczyn utrudniaj cych znalezienie zatrudnienia, na któr
wskazało 16,6% respondentów (225), jest brak odpowiednich kwalifikacji posiadanych przez
absolwenta lub wr cz brak zawodu. Co dziesi ty ankietowany – 12,0% (163) przyznał, i nie
podj ł pracy na proponowanym stanowisku, gdy wi zał z prac zbyt du e oczekiwania w
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stosunku do warunków pracy i płacy, a 153 osób – 11,5% jako przyczyn nie podj cia
zatrudnienia wskazało zbyt niskie zarobki zaproponowane przez pracodawc .
Za rozbrajaj co szczer trzeba uzna wypowied a 56 ankietowanych 4,3%, którzy
odpowiedzieli, i do tej pory nie podj li pracy poniewa „maj do niej niech ”. Zaledwie 8
badanych (0,6%) nie potrafiło wskaza

powodu, dla którego do tej pory nie znale li

zatrudnienia.
Przyczyny pozostawania absolwentów bez pracy według ich opinii
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Wypowiedzi ankietowanych dotycz ce przyczyn kłopotów ze znalezieniem pracy były
ró norodne. Poza wymienionymi ju wcze niej wskazywali na konkurencyjno

młodych,

dobrze wykształconych innych absolwentów, znaj cych j zyki obce oraz posiadaj cych
dodatkowe umiej tno ci i kwalifikacje, jak znajomo

obsługi komputera czy posiadanie

prawa jazdy.
Inn

przyczyn

braku pracy jest kształcenie si

absolwentów na kierunkach

nadwy kowych. Przykładem jest tu zarz dzanie i marketing. Na pocz tku transformacji
zapotrzebowanie na kadr zarz dzaj c przedsi biorstwami i instytucjami gospodarczymi
oraz zmiany w administracji generowały popyt na now kadr , stwarzaj c szans dla młodych
ludzi. Fakt ten spowodował, i coraz wi cej osób ko czyło kierunek marketing i zarz dzanie,
który dzisiaj stał si nadwy kowym.
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Cz

z ankietowanych jako przyczyn trudno ci w znalezieniu zatrudnienia podała

swój młody wiek i brak do wiadczenia w pracy zawodowej.
Wyniki bada potwierdzaj , i o szansie na zatrudnienie w sposób istotny decyduje
miejsce zamieszkania, a zwłaszcza odległo

od du ych o rodków miejskich. Najwi cej ofert

pracy proponowanych jest nadal w aglomeracjach z rozwini tym przemysłem i dobrze
zorganizowan

sfer

usług. Zdecydowanie skromniejszy zasób ofert proponuj

małe

miejscowo ci. Fakt, e ponad 1/3 ankietowanych bezrobotnych absolwentów pochodzi ze wsi
mo e wskazywa , e maj oni słabszy dost p do proponowanych ofert pracy znajduj cych si
w urz dach pracy, w ograniczonym zakresie korzystaj z zatrudnienia subsydiowanego,
rzadko bior udział w szkoleniach z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy. Odległo
ich miejsca zamieszkania od powiatowego urz du pracy sprawia, i ta grupa absolwentów
najbardziej zagro ona jest długotrwałym bezrobociem, a nawet tzw. wykluczeniem
społecznym.
Absolwenci zauwa aj nieuczciwo
korzystaj

niektórych pracodawców polegaj c na tym, e

oni z preferencji jakie im daje zatrudnienie subsydiowane, np. zatrudniaj

absolwentów w ramach sta u, a pó niej nie kontynuuj zatrudnienia sta ysty na własny koszt
tylko próbuj pozyska z powiatowego urz du pracy na sta nowego absolwenta.
W ród ankietowanych były osoby zainteresowane podj ciem własnej działalno ci
gospodarczej. Wyra ali jednak gł bokie obawy co do realizacji swoich pomysłów, które
głównie były zwi zane z kosztami, jakie trzeba ponie

w zwi zku z rozpocz ciem i

prowadzeniem działalno ci gospodarczej, niewspółmiernymi do szacowanego zysku, jaki
mog osi gn , zwłaszcza w pocz tkowym okresie prowadzenia działalno ci.
Respondenci nie s zdecydowanie przekonani o tym, e uko czona szkoła dobrze
przygotowuje ich do podj cia zatrudnienia. Tylko co czwarty – 26,6% (361) odpowiedział
zdecydowanie „tak” je li chodzi o przygotowanie w zakresie wiedzy teoretycznej, a „raczej
tak” – co drugi – 50,6% (686). Jeszcze gorsz opini maj na temat ich przygotowania
praktycznego do pó niejszej pracy zawodowej. Zaledwie 4,5% (61) odpowiedzi było na
„zdecydowanie tak”. „Raczej tak” odpowiedziało 30,5% (414). Wi kszo

odpowiedzi na

temat przygotowania praktycznego do pracy w zawodzie to „raczej nie” – 39,6% (537) i
„zdecydowanie nie” – 15,4% (209). Zdaniem ankietowanych szkoły lepiej przygotowuj do
pracy pod wzgl dem teoretycznym. Negatywnych opinii na ten temat było „raczej nie” –6,3%
(85) i „zdecydowanie nie” – 6,3% (86). Nieco ponad 130 ankietowanych nie potrafiło wyrazi
swojej oceny na temat przygotowania teoretycznego i praktycznego uzyskanego w szkole.
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Te opinie wydaj si do

niepokoj ce i wymagaj szybkiej i gł bokiej analizy na

temat przyczyn złego - zdaniem respondentów – zwłaszcza w zakresie wiedzy praktycznej,
przygotowania absolwentów przez szkoły i uczelnie wy sze do pracy zawodowej w
wyuczonym przez nich zawodzie.
W tym kontek cie niezrozumiała wydaje si odpowied respondentów na pytanie:
„gdyby ponownie miał(a) Pan(i) wybiera

szkoł /uczelni , kierunek kształcenia, czy

dokonał(a) by Pan(i) takiego samego wyboru?”. Wi kszo

bowiem, pomimo, e ich zdaniem

szkoła nie przygotowała ich nale ycie do pracy zawodowej, zwłaszcza od strony praktycznej
odpowiedziała, e ponownie wybrałaby t sam szkoł . Tak stwierdziło 52% ankietowanych.
Tylko 14% udzieliło odpowiedzi negatywnej. A 44% absolwentów nie wyraziło adnej
opinii na zadane pytanie. Osoby, które wyraziły negatywn opini na temat trafno ci wyboru
szkoły, gdyby stan ły przed szans ponownego wyboru kierunku kształcenia, to wybrałyby
jeden z nast puj cych zawodów: elektryk, elektrotechnik, piel gniarka, pracownik w
hotelarstwie i turystyce, technik technologii

ywienia, policjant,

ołnierz zawodowy,

rehabilitant, komornik, ekonomista, bankowiec, handlowiec, psycholog, filolog j zyka
obcego, lekarz, adwokat, radca prawny, notariusz.
Nierzadko decyzj o wyborze szkoły respondenci uzasadniali barier finansow , jak
stanowi dla nich wysokie koszty nauki na kierunkach, które byłyby ich marzeniem. Zdaniem
respondentów, dost p do dobrego wykształcenia coraz bardziej staje si ograniczony ze
wzgl dów finansowych. Jest to istotne tym bardziej,

e jak stwierdziło 61,5% (835)

ankietowanych, system w jakim prowadzona jest nauka w szkole b d na uczelni, np.
dzienny, zaoczny, wieczorowy ma pó niej wpływ na otrzymanie zatrudnienia. Tylko 2,2%
(30) uznało, i jest to bez znaczenia. Z zebranych materiałów wynika, i nadal istotnym
problemem jest jako

kształcenia. Funkcjonuj cy rynek pracy nie zweryfikował jeszcze

programów nauczania.
4. Co decyduje o otrzymaniu atrakcyjnej pracy?
Bardzo ró ne znaczenie respondenci przypisali okre leniu: czym jest dla nich praca.
Dla wi kszo ci – 68,5% (929) praca to sposób na zarabianie pieni dzy. W dalszej kolejno ci
praca kojarzy si respondentom z mo liwo ci zaspokojenia swoich potrzeb, spełnieniem
warunków realizacji planów

yciowych, takich jak zawarcie zwi zku mał e skiego,

wychowywaniem dzieci i usamodzielnieniem si w rozumieniu osi gni cia niezale no ci
finansowej. Osi gni cie tych materialnych aspektów zwi zanych z podj ciem pracy ma
najistotniejsze znaczenie dla poszukuj cych zatrudnienia. Zupełnie na samym ko cu praca
kojarzy si respondentom z pozamaterialnym jej znaczeniem, takim jak to, e jest ona
10

czynnikiem podnosz cym warto
daje mo liwo

człowieka w oczach innych i wzbudzaj c ich szacunek,

samorealizacji zawodowej i umo liwia kontakt z innym lud mi.

Znaczenie pracy dla absolwenta
Ilo

Czym jest praca ?

odpowiedzi

sposobem na zarabianie pieni dzy

929

metod na zaspokojenie potrzeb

664

warunkiem realizacji planów yciowych (np. zało enie rodziny)

609

warunkiem usamodzielnienia si

589

ródłem satysfakcji

342

sposobem na samorealizacj

337

pozwala na wykonywanie wyuczonego zawodu

305

umo liwia kontakt z innymi lud mi

245

daje mo liwo

212

zdobycia szacunku innych osób

Ka dy z ubiegaj cych si o prac absolwentów chciałby, aby zatrudnienie dawało mu
satysfakcj , pozwoliło na samorealizacj , było poł czone z uzyskiwaniem wysokich
dochodów, a przy tym wi zało si

z uzyskaniem dodatkowych

wiadcze

w postaci

otrzymania od pracodawcy do własnej dyspozycji telefonu komórkowego, laptopa, czy
samochodu słu bowego. Stanowiska, na których spełnione s te warunki, oferuj przewa nie
prywatni przedsi biorcy i jest ich niewielu. Na zatrudnienie na takich warunkach mog liczy
tylko najlepsi. Co zatem decyduje o otrzymaniu pracy na takim atrakcyjnym, presti owym
stanowisku?
Czynniki decyduj ce o otrzymaniu atrakcyjnej pracy
622

618

593

390

17

1

inne

33

zrz dzenie losu

45

dobre ch ci

predyspozycje
fizyczne

rodzaj wykształcenia

do wiadczenie
zawodowe

znajomo j zyków
obcych

poziom
wykształcenia

koneksje

50

płe

337
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Tutaj w pierwszym rz dzie ankietowani wskazali na trzy, niemal równorz dne
przyczyny: znajomo ci i ró norakie układy – 45,8 % (622), poziom wykształcenia – 45,5 %
(618) i znajomo

j zyków obcych - 43,7% (593).

Jako wa ne w uzyskaniu atrakcyjnej pracy ankietowani uznali posiadanie
do wiadczenia zawodowego – 28,7% (390) oraz uko czony kierunek studiów, zgodny z
oczekiwaniami pracodawcy - 24,8% (337). To, zdaniem respondentów, było czynnikiem
decyduj cym o otrzymaniu atrakcyjnej pracy.
Zdecydowanie mniejsze znaczenie przypisuj takim czynnikom jak: predyspozycje
fizyczne – 3,7% (50), dobre ch ci - 3,3% (45), zrz dzenie losu oraz młody wiek – 2,4% (33).
Praktycznie, ich zdaniem, nie ma znaczenia płe kandydata ubiegaj cego si o atrakcyjne
stanowisko. Tylko w 17 odpowiedziach – 1,3% uznano, i płe ma jakiekolwiek znaczenie w
uzyskaniu pracy na atrakcyjnym stanowisku.
5. Skuteczne sposoby na zatrudnienie
Wi kszo

ankietowanych wskazała - 45,5% (618), i najskuteczniejszym sposobem

na znalezienie zatrudnienia jest wykorzystanie znajomo ci, wł czaj c do tego celu zwłaszcza
członków bli szej i dalszej rodziny. Ich zdaniem mniej wa ne s kwalifikacje i wykształcenie
kandydata. W rozmowach z doradcami zawodowymi absolwenci cz sto z doz

alu, poczucia

niesprawiedliwo ci i krzywdy wskazywali na ten wła nie sposób, jako najskuteczniejszy w
pozyskaniu zatrudnienia, i to cz sto na presti owym stanowisku, wi

cym si z ró nymi

formami dodatkowych wiadcze . Co czwarty ankietowany – 25,0% (339) uznał za skuteczne
osobiste lub telefoniczne kontaktowanie si z pracodawc i uzyskanie rekomendacji swojej
kandydatury na wolne stanowisko pracy. S

to dwa najskuteczniejsze – zdaniem

respondentów – sposoby na znalezienie pracy. W dalszej kolejno ci - 13,6 % (185 osób) za
skuteczne uznało rozsyłanie swojego CV do firm. Niemal co dziesi ty – 9,2 % (125) uwa a,
e korzystanie z ofert znajduj cych si w urz dach pracy mo e zaskutkowa otrzymaniem
zatrudnienia. W skuteczno

odpowiadania na oferty pracy zamieszczane na łamach gazet

wierzy 4,0% (54). Za mało skuteczn

metod

absolwenci uwa aj

prywatnych biur i agencji po rednictwa pracy. W jej efektywno

korzystanie z usług

wierzy tylko 2,0% (27).

Praktycznie bez wiary w oczekiwany efekt znalezienia zatrudnienia z posiadanymi aktualnie
kwalifikacjami s absolwenci zamieszczaj cy ogłoszenia, za po rednictwem Internetu – 0,4%
(5) oraz w prasie – 0,3% (4).
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Ponad ¼ respondentów – 26,2% (356) wyra a nadziej , i pomimo funkcjonuj cej na
rynku pracy nie zawsze sprawiedliwej i uczciwej rekrutacji, wi ksze szanse na znalezienie
zatrudnienia maj osoby aktywnie poszukuj ce pracy. Absolwenci w rozmowach z doradcami
zawodowymi podkre lali znaczenie i efektywno

ró nego rodzaju szkole

z zakresu

aktywnych form poszukiwania pracy. Dzi ki nim byli oni zdecydowanie lepiej przygotowani
na ró norakie, cz sto zaskakuj ce i podchwytliwe pytania pracodawców, zadawane w trakcie
prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Respondenci maj

wiadomo , i podczas rozmów

kwalifikacyjnych nie bez znaczenia jest dobra prezencja – 17,5% (232) oraz elastyczno
umiej tno

dostosowywania si do ró nych, zmieniaj cych si warunków. Tak uwa a 15,3%

(208). Cech
pewno

i

na któr , zdaniem respondentów zwracaj

uwag

pracodawcy, jest tak e

siebie kandydata do pracy. Tak s dzi 6,4% (87).

6. Jak zwi kszy swoje szanse na rynku pracy?
Z zebranych materiałów wynika, i absolwenci, którzy ubiegali si o zatrudnienie
zd yli zauwa y ,

e samo wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje nie zawsze s

wystarczaj ce do osi gni cia celu. W kontaktach z pracodawcami przekonali si , i ich szanse
otrzymania pracy znacznie zwi ksza znajomo

cho by jednego j zyka obcego (a coraz

cz ciej pracodawcy wymagaj znajomo ci dwóch lub wi cej j zyków obcych) – 56,9%
(772), uzyskania dodatkowych kwalifikacji i uprawnie

- 48,3% (655). Coraz cz ciej

przywi zuj te wag do uzyskania pozytywnych referencji i opinii na swój temat, które
mog zał czy do CV – 32,5% (441).
Szans

na znalezienie zatrudnienia zwi kszaj , zdaniem respondentów, nauka i

wiczenie autoprezentacji. Pozytywnie wypowiadaj si oni o proponowanych im zaj ciach z
tego zakresu przez doradców zawodowych z powiatowych urz dów pracy i centrów
informacji i planowania kariery zawodowej. Tak twierdzi 12,5% - 170 osób. W trakcie
wspomnianych zaj

warsztatowych poznaj tak e nietypowe sposoby poszukiwania pracy i

docierania do pracodawców, które zdaniem 7,7% - 105 respondentów s

sposobem na

zwi kszenie ich szans w znalezieniu zatrudnienia.
Tylko 5,5% (74) ankietowanych uwa a, e w znalezieniu zatrudnienia ma znaczenie
przygotowanie dobrego CV i listu motywacyjnego. Niewielu spo ród badanych – 4,6% (62)
uznało, i

pomocna w znalezieniu pracy mo e by

organizacjach

społecznych.

Stosunkowo

niewielu

praca w ramach wolontariatu w
absolwentów,

zwłaszcza

tych,

posiadaj cych dyplom uko czenia wy szej uczelni, uwa a za zasadne kontynuowanie nauki.
Sens tego dostrzega zaledwie 6,6% (89). Ci absolwenci w rozmowach z doradcami
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zawodowymi wyra ali przekonanie, i uzyskali wystarczaj co wysokie kwalifikacje podczas
studiów i nie widz potrzeby, przynajmniej na razie, dalszego kształcenia si .
Cz

z absolwentów wy szych uczelni ma ju

za sob

pewne do wiadczenie

zwi zane ze wiadczeniem pracy. Podczas studiów podejmowali bowiem prac , zazwyczaj
dorywcz i krótkoterminow jako ankieterzy, przedstawiciele handlowi, przy roznoszeniu
ulotek, w r kodzielnictwie, w weekendy jako hostessy podczas promocji artykułów, jako
pracownicy w barach i lokalach gastronomicznych, na budowie, opiekuj c si dzie mi,
udzielaj c korepetycji, sezonowo pracuj c za granic . Cz

z tych prac wykonywana jednak

była „na czarno”.
Ogólnie ankietowani wysoko oceniaj

swoj

aktywno

w poszukiwaniu pracy.

Poproszeni w ankiecie o samoocen swojej postawy w tym zakresie, jako biern oceniło j
tylko 1,5% (21 osób) pozostali w skali do 5 punktów dokonali samooceny w nast puj cy
sposób:
- 2 punkty –

1,7% (27)

- 3 punkty – 26,5% (359)
- 4 punkty – 41,9% (569)
- 5 punktów – 28,4% (385)
7. Dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia
Coraz wi cej absolwentów zauwa a sens zdobywania dodatkowych umiej tno ci i
kwalifikacji nie zwi zanych z wyuczonym zawodem. Okazuje si bowiem, i zwi kszaj one
w istotny sposób ich szanse na rynku pracy. Prawie ¾ respondentów – 72,7% (986) potrafi
obsługiwa komputer, prawie połowa ma prawo jazdy – 49,7% (675) oraz zna j zyki obce –
48,5% (658).
W udzielanych odpowiedziach, poza wymienionymi wcze niej, respondenci jako
dodatkowe uprawnienia lub licencje wymienili jeszcze: uko czenie kursu pilota wycieczek,
ksi gowo ci,

posługiwania

si

j zykiem

migowym,

kryminalistyki,

florystyki,

telemarketingu, uzyskanie uprawnie SEP, zdobycie kwalifikacji instruktora jazdy konnej,
uzyskanie kwalifikacji jako wychowawca kolonii, instruktora fitness, referenta usług celnych.
Coraz wi cej spo ród poszukuj cych pracy dostrzega konieczno

podnoszenia

swoich kwalifikacji. Cz sto impulsem do dalszego kształcenia staje si współpraca z firmami
zagranicznymi, mo liwo

podj cia pracy za granic , konieczno

dostosowania do

standardów mi dzynarodowych. Spo ród respondentów 35,4% - (480) dokształca si lub
przekwalifikowuje, pokrywaj c w pełni ponoszone z tego tytułu koszty, natomiast 22,0%
(299) bierze udział w kursach i szkoleniach organizowanych dla osób poszukuj cych pracy.
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Warto tutaj zaznaczy , e wielu z respondentów posiada kilka dodatkowych kwalifikacji i
umiej tno ci i nadal aktywnie uczestniczy w ich podnoszeniu. Obserwuje si

masowe

uczestnictwo w kursach podnosz cych umiej tno ci j zykowe.
Zebrany materiał potwierdza, i stopniowo ulegaj zmianie postawy młodych ludzi.
Wykazuj wi ksz elastyczno , otwarto
W ród badanych a

na zmiany, mobilno .

45,0% (610) skłonnych jest zmieni

swoje kwalifikacje.

Najcz ciej dotyczy to grupy najbardziej zdeterminowanych brakiem zatrudnienia
absolwentów, którzy gotowi s podj

ka d prac nawet nisko płatn i nie zwi zan z

dotychczasowym wykształceniem. Tak o wiadczyło 35,8%(486) ankietowanych.
Absolwenci uwa aj wysoko

wynagrodzenia za bardzo wa ny czynnik decyduj cy o

podj ciu pracy, co potwierdziła w badaniu prawie połowa ankietowanych, tj. 45,5% (618).
Podobnie jak w innych pa stwach Unii Europejskiej, młodzi Polacy coraz cz ciej
dopasowuj miejsce stałego zamieszkania do miejsca pracy. Najch tniej wyjechaliby do pracy
za granic , co zadeklarowało

12,7% (173). Tam spodziewaj si osi gn

lepsze warunki

pracy i zdecydowanie wy sze zarobki. Prawie co dziesi ty – 9,7% (131) jest zdecydowany
podj

prac poza miejscem zamieszkania w kraju, natomiast 3,2% (43) zmieniłby miejsce

zamieszkania, gdyby wi zało si to z pozyskaniem dla nich miejsca pracy.
Determinacja poszukuj cych pracy absolwentów jest coraz wi ksza. Skłonni s oni s
pój

na coraz wi ksze ust pstwa wobec pracodawców, dotycz ce wcze niejszych oczekiwa

zwi zanych z zatrudnieniem. Tylko 17,1% (232) badanych skłonnych jest podj

prac

spełniaj c w zupełno ci ich wcze niejsze oczekiwania. Natomiast prawie połowa – 45,6%
(619) podj łaby zatrudnienie, które spełniałoby wi kszo

ich oczekiwa . Prawie co pi ta

osoba – 16,7% (226) nie stawia obecnie adnych warunków wst pnych i zaakceptowałaby
ka d prac , nawet je eli w aden sposób nie spełniłaby ona wcze niejszych oczekiwa .
Dotyczy to głównie osób maj cych zobowi zania finansowe zwi zane z wcze niejszym
zaci gni ciem kredytu na kształcenie si , brakiem pieni dzy „na ycie” czy konieczno ci
pokrycia bie cych kosztów zwi zanych z kształceniem si .
Problemem jest zakładanie przez młodych ludzi własnych firm. Ankietowani obawiaj
si podj cia ryzyka zwi zanego z rozpocz ciem własnej działalno ci gospodarczej. Zaledwie
8,1% (110) odpowiedziało, e w sytuacji, jaka obecnie wyst puje na rynku pracy, gotowi s
stworzy sobie miejsce pracy poprzez samozatrudnienie.
8. Gdzie najlepiej pracowa ?
Ankietowani absolwenci mieli do

zró nicowane opinie na temat najlepszego ich

zdaniem miejsca pracy dla siebie. Zdecydowana wi kszo , bo prawie 1/3 respondentów –
15

32,5% (441) najch tniej widziałaby swe miejsce w firmie pa stwowej. Na drugim miejscu
usytuowali - 16,0% (217) si ch tni do podj cia zatrudnienia w administracji pa stwowej lub
samorz dowej. Jako trzecie pod wzgl dem atrakcyjno ci miejsce pracy – 13,4% (182)
respondenci uznali firm

prywatn

z udziałem kapitału zagranicznego. Polsk

firm

prywatn , jako najlepsze dla siebie miejsce pracy, wymieniło 10,5% respondentów (142).
Stosunkowo niewielu rozwa a mo liwo

prowadzenia własnej firmy. Ch

pracy na własny

rachunek zadeklarowało 7,5% (102) ankietowanych. Nieco mniej, bo 6,7% (91) badanych
widziałoby si w pracy w firmie prowadzonej przez którego z członków rodziny. Niewielu
te jest ch tnych do pracy w organizacjach społecznych i fundacjach. Tam widziałoby si w
pracy zawodowej 2,4% (33) respondentów. Zaledwie dwóch – 0,1% spo ród wszystkich
ankietowanych jako miejsce, gdzie najch tniej podj liby prac , wskazali gospodarstwo rolne.
Co dziesi ty ankietowany – 10,6% (144) nie potrafił wskaza

najbardziej

odpowiedniego dla siebie miejsca pracy.
Gdzie najch tniej absolwenci podj liby prac ?
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9. Pomoc dla absolwentów
Absolwenci stanowi w pewnym sensie uprzywilejowan grup w ród pozostałych
bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urz dach pracy. Obj to ich specjalnym
programem aktywizuj cym zawodowo, zawieraj cym ró ne

cie ki dost pu do pracy.
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Mo liwo

odbywania sta u absolwenckiego zaoferowano 65,1% (884) ankietowanym.

Ponadto powiatowe urz dy pracy proponowały respondentom tak e inne formy pomocy.
Liczn grup – 30,6% (415) stanowili absolwenci którym zasugerowano udział w szkoleniu z
zakresu aktywnych form poszukiwania pracy oraz 14,4% (195) – udział w szkoleniach
tematycznych. W ankiecie nie okre lono, jakie tematy proponowano w ramach tych szkole .
77 ankietowanym (5,7% badanej próby) zaproponowano przyznanie dotacji na
rozpocz cie własnej działalno ci gospodarczej. Absolwentom deklaruj cym potrzeb dalszej
nauki (51 osób - 3,8%) zaproponowano stypendium dla kontynuuj cych nauk .

Formy pomocy zaoferowane bezrobotnym absolwentom w powiatowym urz dzie pracy
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Niewielk grup stanowili absolwenci, którym udzielono pomocy w zatrudnieniu.
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych zaproponowano zaledwie 34 absolwentom
spo ród grona ankietowanych, co stanowi 2,5%. Natomiast przygotowanie zawodowe w
miejscu pracy zaproponowano tylko 19 ankietowanym (1,4%).
Absolwenci, zwłaszcza ci z ni szymi kwalifikacjami, zazwyczaj ch tniej korzystali z
oferowanej pomocy. Brali oni udział w szkoleniach ułatwiaj cych im poruszanie si po rynku
pracy,

przygotowanie

dokumentów

aplikacyjnych

oraz

symuluj cych

rozmowy

kwalifikacyjne. Zdobywali tak e wiedz zawodow , daj c im kwalifikacje do pracy na
okre lonych stanowiskach, jak np. spawacza, operatora wózka widłowego, obsługi kasy
fiskalnej itp.
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Absolwenci z wy szym wykształceniem zasadniczo niech tnie bior

udział w

zaj ciach z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy twierdz c, e s one im dobrze
znane i nie potrzebuj w tym zakresie „traci czasu”.
Absolwenci w rozmowach z doradcami zawodowymi generalnie skar

si

na

ograniczony dost p do ró nego rodzaju form pomocy. Opinie te znalazły potwierdzenie tak e
w odpowiedziach udzielanych przez respondentów. Zwracali oni uwag na: mał liczb
skierowa na sta e w stosunku do zarejestrowanych absolwentów, nie informowanie ich
przez po redników pracy w urz dach pracy podczas comiesi cznych wizyt o mo liwo ciach i
formach pomocy w znalezieniu zatrudnienia, z jakiej mog skorzysta , przekroczenie limitu
wieku, tłumaczenie po redników, e zatrudnienie subsydiowane, ze wzgl du na ograniczone
rodki, adresowane jest głównie do osób długotrwale bezrobotnych. Wielu z ankietowanych
aliło si , i do tej pory nie zaoferowano im w powiatowym urz dzie pracy adnej formy
pomocy.
Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, w ród ankietowanych jest tak e pewna grupa
absolwentów, która z zaproponowanych form pomocy nie skorzystała, tłumacz c si ró nymi,
subiektywnymi przyczynami. W ród nich powtarzały si takie jak: brak czasu ze wzgl du na
rozpocz cie

studiów,

niskie

wynagrodzenie

proponowane

w

ramach

zatrudnienia

subsydiowanego, brak odpowiedniej oferty pracy, problem zwi zany z konieczno ci
poniesienia kosztów dojazdu na szkolenie, mało ciekawe propozycje pracy, perspektywa
konieczno ci odbycia w bliskim okresie czasu zasadniczej słu by wojskowej, konieczno
sprawowania opieki nad dzieckiem, zaj cie w ci

.

Spo ród wszystkich udzielonych przez ankietowanych odpowiedzi na temat przyczyn
nieskorzystania przez absolwentów z pomocy ze strony powiatowego urz du pracy
zaniepokojenie mog budzi odpowiedzi o niezło eniu ankietowanym absolwentom do tej
pory adnej propozycji pomocy oraz o niepoinformowaniu ich przez adnego z pracowników
powiatowego urz du pracy, wyznaczonego do obsługi osób bezrobotnych, o formach pomocy
i mo liwo ciach korzystania z nich.
Generalnie o pomoc w znalezieniu zatrudnienia do biur i agencji po rednictwa pracy
zwrócił si

zaledwie co czwarty ankietowany - 27,5% (373). Instytucjami, do których

najcz ciej kierowali si o pomoc ankietowani w znalezieniu zatrudnienia, były: Centrum
Personelu Czasowego, Studenckie Biuro Pracy, Biuro Karier, Agencja Pracy za Granic ,
Agencja Pracy Tymczasowej, „Work Service”. Pozostali – 72,5% (984) nigdy nie zwracali si
o jak kolwiek pomoc do biur i agencji zajmuj cych si tak działalno ci .
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Jak wynika z wypowiedzi absolwentów, wa n rol w zakresie udzielania pomocy
zwi zanej z poruszaniem si po rynku pracy odgrywaj doradcy zawodowi. Z ich porad
skorzystał co trzeci ankietowany – 32,1% (435). 3/4 konsultacji z doradcami zawodowymi
dotyczyło kwalifikacji absolwentów – 70,8% (308). Rozmowy dotyczyły tak e oceny szans
na lokalnym rynku pracy, zwa aj c na kierunek wykształcenia oraz posiadane inne
umiej tno ci i uprawnienia respondenta, znalezienia optymalnych warunków dalszej edukacji
zwi zanej z podnoszeniem zdobytych kwalifikacji.
Druga grupa porad – 49,7% (216) zwi zana była z okre leniem cech osobowo ci
klientów i wyeksponowaniem tych, które mog by atutem bezrobotnego w ubieganiu si o
prac .
Prawie połowa – 44,8 % (195) porad dotyczyła umiej tno ci i predyspozycji
zawodowych posiadanych przez badanych absolwentów.
Niemal tyle samo osób – 44,1% (192) zwróciło si o pomoc w zakresie okre lenia sfery
szczególnych zainteresowa

ankietowanych. Konsultacje na ten temat prowadzone były

głównie z absolwentami maj cymi trudno ci w identyfikacji swoich mocnych stron, które
mog by atutem przy ubieganiu si o prac , a tak e pomocy w wybraniu wła ciwej, zgodnej
z zainteresowaniami i predyspozycjami

cie ki dalszej edukacji. Nale y zaznaczy , i

respondenci zwracali si niejednokrotnie do doradców o konsultacje dotycz ce ró nych sfer.
10. Prognozy dotycz ce rynku pracy
Respondenci w zdecydowanej wi kszo ci – 68,32% (927) z pesymizmem
wypowiadaj si na temat prognoz dotycz cych sytuacji bezrobotnych na rynku pracy w
najbli szym czasie twierdz c, e nie tylko si ona nie poprawi, a raczej nawet pogorszy –
21,1% (287). W ród ankietowanych tylko co setna osoba – 1,0% (14)

z optymizmem

wypowiadała si co do prognoz dotycz cych sytuacji poszukuj cych pracy twierdz c, e ich
sytuacja na rynku pracy w ci gu najbli szego roku zdecydowanie poprawi si .
60,4% (820) ankietowanych, poszukuj c oferty pracy, zainteresowana jest głównie
rynkiem lokalnym. Najch tniej osoby te podj łyby zatrudnienie w miejscowo ci, w której
zamieszkuj lub w innej, poło onej niedaleko od stałego miejsca zamieszkania. Lokalizacja
przyszłego miejsca pracy nie ma znaczenia dla 8,8% (120) respondentów. Oni zdecydowani
s podj

zatrudnienie w dowolnej miejscowo ci w kraju.
Tylko w nielicznych przypadkach – (4,7%) ankietowani absolwenci odmówili

podj cia zaproponowanej im pracy. Przyczyny, z jakich to uczynili, mo na uzna

za

obiektywne. Zwi zane one były np. ze złymi warunkami pracy, dalekim i kosztownym
dojazdem do miejsca zatrudnienia, niskim wynagrodzeniem, proponowaniem zawarcia
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umowy w niepełnym wymiarze czasu pracy, podczas gdy faktycznie praca odbywała si w
pełnym wymiarze, a nawet niekiedy ten wymiar przekraczała, obowi zkiem wychowania
małego dziecka, kontynuowaniem studiów i nie mo no ci pogodzenia ich z wyznaczonym
czasem pracy zawodowej, niewła ciwym traktowaniem pracowników przez pracodawc ,
obowi zkiem odbycia słu by wojskowej.
11. Oczekiwania pracodawców
Absolwenci coraz lepiej znaj potrzeby rynku pracy oraz oczekiwania pracodawców
wobec kandydatów do pracy. Cz sto jest to efekt odbytych wcze niej rozmów
kwalifikacyjnych. Ta wiedza pozwala te absolwentom lepiej przygotowa si do nich i
dopasowa

swoj

kandydatur

do oczekiwa , jakie wi e z potencjalnym nowym

pracownikiem pracodawca.
Według opinii respondentów pracodawcy najwy ej ceni sobie zdobyte do wiadczenie
i wiedz praktyczn w danym zawodzie. Tak opini wyraziło ¾ ankietowanych 74,9%
(1017). Pracodawcy ceni

sobie tak e pracowników zaanga owanych w to co robi , z

inicjatyw , kreatywnych, wykazuj cych aktywno

w działaniu. Wa ne dla pracodawców

jest, aby kandydat do pracy był dyspozycyjny i posiadał odpowiednie do stanowiska pracy
kwalifikacje. Co czwarty ankietowany stwierdził, i szanse zatrudnienia zwi kszaj takie
cechy, jak komunikatywno

i umiej tno

pracy w zespole. Ankietowani niewielkie

znaczenie nadaj przebojowo ci i pewno ci siebie oraz elastyczno ci. W ród cech, których od
kandydatów do pracy oczekuje pracodawca, ankietowani najmniejsze znaczenie przyznali
elastyczno ci - 6,0% (82). Ta opinia rozbie na jest z opini pracodawców, którzy według
innych bada cech elastyczno ci pracownika uznali za po dan .
Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy
do wiadczenie i umiej tno ci praktyczne
zaanga owanie, inicjatywa,kreatywno
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Podsumowanie
Niepokoj cy ze społecznego punktu widzenia jest fakt, e w ród osób bezrobotnych
du

liczb stanowi absolwenci. S oni t grup bezrobotnych, którym jest najtrudniej

zaistnie na rynku pracy, poniewa ich wiedza i umiej tno ci nabyte podczas nauki cz sto nie
pokrywaj si z wymogami rynku pracy. Pracodawcy deklaruj , i stawiaj na ludzi młodych
i wykształconych, ale posiadaj cych ju
oczywista sprzeczno

do wiadczenie zawodowe. A przecie

jest to

w przypadku młodzie y opuszczaj cej mury szkolne. Dlatego zarówno

pracodawcy jak i absolwenci zainteresowani s korzystaniem z subsydiowanych programów
rynku pracy. Obni a to pracodawcom koszty wynikaj ce z przygotowania zawodowego
absolwenta do pracy na wolnym stanowisku. Absolwenci s szczególn subpopulacj na
rynku pracy. W ich aktywizacji zawodowej istotn rol odgrywa bowiem czas. Zgodnie z
ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do odbycia u pracodawcy sta u
mo e by skierowany bezrobotny do 25 roku ycia. Zatem absolwentom wy szych uczelni
niewiele pozostaje czasu po zako czeniu nauki na skorzystanie z tej formy pomocy.
Z zebranego materiału wynika, e pierwszy kontakt absolwenta z rynkiem pracy jest
dla niego do

cz sto rozczarowaniem z powodu braku miejsc pracy. W aktualnej sytuacji na

rynku pracy okazuje si , e dyplom uko czenia wy szej uczelni przestał by „kluczem” do
bezproblemowego wej cia na rynek pracy. Na przestrzeni minionego roku w Wielkopolsce,
porównuj c grudzie

2004 z grudniem 2003 roku wida , i

liczebno

absolwentów z

wy szym wykształceniem wzrosła o 1414 osób. Jest to wzrost o 60,2%. Zmalała jedynie
liczba zarejestrowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych z 5.245 w roku 2003
do 1937 na koniec roku 2004. Jedn

z przyczyn tego stanu rzeczy jest niew tpliwie

kontynuowanie przez uczniów tych szkół nauki w technikach i policealnych szkołach
zawodowych. To odwleka w czasie moment ich wej cia na rynek pracy, zwi kszaj c przy tym
ich szanse na znalezienie zatrudnienia w zwi zku z uzyskaniem wy szych kwalifikacji.
Rosn ca

skala

bezrobocia

młodzie y

wywołuje

dotkliwe

skutki,

zarówno

ekonomiczne, jak i społeczne. Główny problem bytowy tej populacji to odczuwalny brak
niezale no ci finansowej; poza tym bezrobocie, zwłaszcza długotrwałe, wywołuje powa ne
skutki przejawiaj ce si w dewaluacji kwalifikacji zawodowych i uzdolnie . Obni a to
aspiracje edukacyjne, osłabia wol

pracy oraz zdolno

podejmowania wysiłku w celu

uzyskania zarobkowego ródła zatrudnienia.
Poza tym bezrobocie powoduje gro ne i nie rzadko trwałe zmiany w sferze
psychospołecznej młodzie y. Sprzyja frustracji, wywołuje apati lub agresj , rodzi oboj tno
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i osłabia poczucie wi zi rodzinnych i społecznych. Bezrobocie hamuje rozwój osobowo ci i
budzi l k o przyszło . Ta przymusowa bezczynno

zawodowa i nieuregulowany tryb ycia

mog wyzwala u bezrobotnej młodzie y zachowania dewiacyjne, b d patologiczne, które
znajduj pó niej uj cie w alkoholizmie czy przest pstwach kryminalnych.
Nie nale y te

zapomina

o aspekcie demograficznym zwi zanym z bezrobotn

młodzie . Nie widz c mo liwo ci stabilizacji yciowej i stałego zatrudnienia, młodzi i
odpowiedzialnie my l cy o swojej przyszło ci ludzie nie mog

podejmowa

decyzji o

zakładaniu rodziny i posiadaniu potomstwa. Zjawisko to, maj ce charakter wzrostu, staje si
problemem nie tylko okre lonych jednostek, ale tak e problemem o wymiarze społecznym.
Czasami okres pozostawania bez pracy stanowi niejako czynnik rozwoju osobowego,
zawodowego, pobudza bowiem do refleksji, opracowania nowych „pomysłów na ycie”.
Powoduje intensywne poszukiwanie innego miejsca w społecze stwie, nowych ról i
zaanga owania. Niekiedy okres ten stanowi wyzwanie dla bezrobotnej osoby.
Respondenci w udzielanych odpowiedziach skar yli si na niewielk liczb wolnych
miejsc pracy, pomimo,

e na rynek pracy wchodzi teraz kolejne pokolenie wy u

demograficznego. Pracodawcy, w bezpo rednich rozmowach z osobami zajmuj cymi si
po rednictwem pracy za główn

przyczyn

spadku tempa przyrostu liczby miejsc

zatrudnienia podaj nadmierny fiskalizm, oraz mał elastyczno

przepisów pracy. Dane

statystyczne nie w pełni obrazuj sytuacj na rynku pracy. Nie mo na bowiem zapomina , e
cz

osób bezrobotnych, po utracie zasiłku i nie widz c perspektyw znalezienia stałego

zatrudnienia, podejmuje decyzje o pracy w tzw. szarej strefie.
Okazuje si , i

praca w gospodarce wolnorynkowej to jeden z najbardziej

deficytowych towarów. Jak wskazuj

prognozy, problem ten nie b dzie z czasem zanika , a

wr cz odwrotnie b dzie si pogarsza , gdy zapotrzebowanie na prac w znanej nam formie
b dzie si zmniejsza . Pracodawcy, chc c obni a koszty pracy zwi zane z zatrudnieniem,
b d oferowa zatrudnienie tzw. pracownikom zewn trznym, kontraktowym oraz w formie
telepracy. Nowe technologie b d zmienia formy pracy, rodzaje zada i oczekiwa wobec
pracowników, natomiast praca b dzie coraz bardziej zró nicowana i tylko niewielka, nisko
wykształcona cz
wymaga

si

społecze stwa wykonywa b dzie prace proste, natomiast od pozostałych

b dzie nowoczesnej edukacji i ci głego dostosowywania kwalifikacji do

zmieniaj cych si potrzeb.
Zawarty w ankietach zasób i zakres informacji, wsparty obserwacjami statystycznymi
oraz uzupełniony rozmowami z absolwentami, potwierdza cisły zwi zek mi dzy edukacj a
rynkiem pracy.
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Przemiany zachodz ce na rynku pracy coraz cz ciej znajduj odzwierciedlenie w
kierunkach podejmowanych studiów i przygotowywaniu młodych ludzi do ustawicznej
edukacji.
W wietle zebranych materiałów nasuwa si wniosek dotycz cy konieczno ci dalszego
dostosowywania kierunków i programów kształcenia do bie cych i przewidywanych potrzeb
gospodarki.
Kształcenie

szeroko

profilowane

pozwoliłoby

absolwentom

na

szybkie

przystosowywanie si do zmiennych potrzeb rynku pracy.
Wskazane równie jest kierowanie dost pnych instrumentów rynku pracy do szerszej
grupy absolwentów.
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