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1. Wstęp 

 

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, w trosce  

o jak najlepsze dopasowanie programów kształcenia do wymagań rynku pracy, co roku prowadzi 

badanie losów zawodowych absolwentów. Niniejszy raport jest efektem prac badawczych, 

realizowanych w ramach systemu monitorowania losów zawodowych absolwentów, 

przeprowadzonych na przełomie roku 2021/2022, z wykorzystaniem narzędzia badań sondażowych - 

kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę związków zachodzących pomiędzy 

treściami nauczania a efektami kształcenia czy kierunkiem ukończonych studiów a sytuacją 

absolwenta na rynku pracy i przebiegiem jego kariery zawodowej. Ponadto wykonana analiza,  

w istotny sposób ma przyczynić się do zwiększenia efektywności działań Uczelni w zakresie 

rozwijania kwalifikacji i kompetencji, niezbędnych absolwentom na rynku pracy. 

2. Cel badania 

 

Podstawowym celem niniejszego badania było poznanie ścieżki zawodowej absolwentów  

po ukończeniu przez nich nauki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 

Respondenci udzielali informacji na pytania, dotyczące aktualnego statusu zawodowego, zgodności 

wykonywanej pracy z profilem ukończonych studiów, branży, w jakiej podjęli pracę, a także miejsca  

i warunków zatrudnienia. Dodatkowo pytano również ankietowanych o to, ile razy zmieniali miejsce 

pracy oraz ile czasu potrzebowali na to, by znaleźć satysfakcjonujące ich zajęcie. 

Ponadto w kwestionariuszu utworzony został moduł o nazwie „ścieżka edukacyjna”, który 

bada motywy podjęcia przez absolwentów studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, pozwala  

na ocenę wybranych obszarów kształcenia oraz nabytych w toku nauczania umiejętności  

i kompetencji, a także jest źródłem informacji na temat wymiernych korzyści, jakie uzyskał 

respondent, dzięki ukończonym studiom na konkretnym kierunku. Ankietowani mieli możliwość 

wypowiedzenia się również w kwestii działań podejmowanych przez uczelnię, zmierzających  

do przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy i podjęcia zatrudnienia w zawodzie. 

Dokładna analiza wszystkich wyżej wymienionych aspektów pozwala władzom  

i pracownikom uczelni, z jednej strony, na doskonalenie jakości procesu kształcenia oraz trafne 

dopasowanie oferty edukacyjnej do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy w taki sposób, aby nie 

generować bezrobotnych absolwentów. Z drugiej strony weryfikacja zebranych wyników jest cennym 

źródłem wiedzy, na temat rzeczywistych efektów kształcenia i daje możliwość porównania ich  

z wzorcowymi, zakładanymi efektami kształcenia.  

Uzyskana wiedza, poniekąd, pozwala też na wyciągnięcie wniosków, dotyczących 

subiektywnych ocen absolwentów na temat poziomu nauczania w uczelni oraz stopnia przygotowania 

ich do wykonywania pracy w zawodzie, co bezpośrednio przekłada się na kreowanie pozytywnych lub 
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też negatywnych opinii oraz budowania prestiżu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa na tle innych szkół 

wyższych. 

3. Metodologia 

 

Badanie zostało zaprojektowane w formie kwestionariusza ankiety, wysyłanego respondentom  

on-line lub w formie papierowej. Badaniu zostają poddani absolwenci Wydziału Studiów Społecznych 

w Poznaniu, kierunku Bezpieczeństwo narodowe, w momencie ukończenia studiów,  

po roku, trzech i pięciu latach od momentu uzyskania dyplomu.  

3.1 Konstrukcja kwestionariusza ankiety 

 

Ankieta składała się z 21 pytań zamkniętych i podzielona była na następujące moduły: 

➢ ŚCIEŻKA ZAWODOWA -  w którym pytania związane były z karierą zawodową absolwenta po 

ukończeniu studiów i dawały odpowiedzi na temat tego, czy ankietowany aktualnie posiada 

stałe zatrudnienie, jakie są warunki tego zatrudnienia, jak często od ukończenia studiów 

zmieniał pracę, w jakiej branży i na jakim stanowisku wykonuje swój zawód i czy jest on 

zgodny z ukończonym w uczelni kierunkiem studiów; 

➢ ŚCIEŻKA EDUKACYJNA – w tej części badano zadowolenie absolwenta z nabytych podczas 

studiów umiejętności o charakterze teoretycznym i praktycznym, poddano ocenie wybrane 

obszary kształcenia, ustalono jakie korzyści uzyskał respondent kończąc studia w Wyższej 

Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz zapytano o dalsze plany, dotyczące 

ewentualnego kontynuowania nauki;  

➢ STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA PRZEZ UCZELNIĘ DO PRACY ORAZ NABYTE KWALIFIKACJE 

I UMIEJĘTNOŚCI – w tym module ankietowany miał możliwość wypowiedzenia się czy studia 

dobrze przygotowały go do wejścia na rynek pracy i w jakim stopniu spełniły jego 

oczekiwania. 

 

Użyte w kwestionariuszu pytania, w każdym z powyższych modułów, były pytaniami 

zakresowymi jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Dodatkowo druga część zawierała dwa 

pytania kafeteryjne.  

Większość pytań w modułach zakończona była miejscem na wpisanie dodatkowych uwag 

respondentów, które być może są dla nich kwestiami istotnymi, a jednak w kwestionariuszu nie 

zostały uwzględnione. 
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Ankieta zakończona była metryczką, która pozwoliła na uzyskanie podstawowych informacji  

o osobach z badanej grupy, takich jak: wiek, płeć, rok ukończenia studiów, kierunek i wydział,  

na którym absolwenci pobierali naukę oraz formę studiów i uzyskany tytuł naukowy.   

Kwestionariusz ankiety został dołączony do niniejszego raportu w formie załącznika nr 1. 

4. Wyniki badań monitoringu losów zawodowych absolwentów Wydziału Studiów 

Społecznych w Poznaniu, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe 

 

4.1 Charakterystyka badanej grupy  

 

Grupę badaną stanowili absolwenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, 

Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu, kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Analizy dokonano 

na podstawie 227 kwestionariuszy ankiet, rozsyłanych do respondentów on-line lub w formie 

papierowej.  

Tegorocznemu badaniu zostali poddani również absolwenci ww. wydziału na kierunku 

Bezpieczeństwo Zdrowotne, Pedagogika, Zarządzanie oraz Psychologia, dla których wykonano 

badanie i sporządzono osobne raporty. 

Tabela nr 1 przedstawia rozkład liczebności zebranych ankiet z podziałem na kierunki  studiów. 

Tabela nr 1 Rozkład liczebności ankiet zebranych spośród absolwentów Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu,  

z podziałem na kierunki studiów (źródło: opracowanie własne) 

 

Kierunek studiów Wartość bezwzględna Procent[%] 

Bezpieczeństwo zdrowotne 31 8,24% 

Bezpieczeństwo narodowe  227 60,37% 

Pedagogika 55 14,63% 

Zarządzanie 42 11,17% 

Psychologia  21 5,59% 

Razem 376 100,00% 

 

4.2 Płeć 

  Prowadzone badania objęły swoim zasięgiem grupę 227 osób, z czego 43,61% stanowiły 

kobiety, natomiast 56,39% - mężczyźni.  

  Szczegółowe dane obrazuje tabela nr 2.  
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Tabela nr 2 Płeć badanych absolwentów (źródło: opracowanie własne) 

 

Płeć Wartość bezwzględna Procent[%] 

Kobiety 99 43,61% 

Mężczyźni 128 56,39% 

Razem 227 100,00% 

 

4.3 Wiek 

Najliczniejszą grupę stanowili absolwenci w przedziale wiekowym 25-30 lat - prawie 40% 

respondentów. Niespełna 38% to osoby w wieku 18-24 lata. Kolejne 9% stanowiły osoby w wieku 31-

36 lat, natomiast 6,5% badanych stanowili ankietowani pomiędzy 31 a 36. Do najmniej licznych 

przedziałów wiekowych należeli respondenci w wieku: 43-48 lat (5,73%), 37-42 (3,52%), 49-54 

(2,64%) i 55 lat i powyżej (2,20%) 

Wyniki analizy ilustruje tabela nr 3. 

 

Tabela nr 3 Wiek osób w grupie badanej (źródło: opracowanie własne) 

Wiek Wartość bezwzględna Procent[%] 

18-24 lata 86 37,89% 

25-30 lat 90 39,65% 

31-36 lat 19 8,37% 

37-42 lata 8 3,52% 

43-48 lat 13 5,73% 

49-54 lata 6 2,64% 

55 lat i powyżej 5 2,20% 

Razem 227 100,00% 

 

4.4  Rok ukończenia studiów 

Największą część respondentów stanowiły osoby, które otrzymały dyplom ukończenia szkoły 

wyższej w 2021 roku – to 58% badanych. 42% ankietowanych ukończyło studia przed 2021 r. 

Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela 

Wyniki analizy znajdują swoje odzwierciedlenie w tabeli nr 4. 
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Tabela nr 4 Rok ukończenia studiów przez badanych absolwentów (źródło: opracowanie własne) 

Rok ukończenia studiów Wartość bezwzględna Procent[%] 

2016 18 7,93% 

2018 21 9,25% 

2020 22 9,69% 

2021 19 8,37% 

2022 132 58,15% 

Razem 227 100,00% 

 

 

4.5 Wydział i kierunek studiów 

Respondenci są absolwentami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydziału 

Studiów Społecznych w Poznaniu (100%) i ukończyli studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. 

 

4.6 Forma studiów 

Grupą badawczą poddawaną analizie w trakcie realizowanego monitoringu karier są absolwenci 

formy niestacjonarnej – 82,38% i stacjonarnej – 17,62% 

Tabela nr 5 szczegółowo przedstawia tę tendencję. 

Tabela nr 5 Forma ukończonych przez absolwentów grupy badanej studiów (źródło: opracowanie 

własne) 

Forma studiów Wartość bezwzględna Procent[%] 

Stacjonarny 40 17,62% 

Niestacjonarny 187 82,38% 

Razem 227 100,00% 

 

 

4.7 Stopień ukończonych studiów 

Badana grupa ankietowanych, to absolwenci, którzy ukończyli pierwszy stopień studiów – 51,1%, 

uzyskując tym samym dyplom licencjata (100%) oraz absolwenci studiów magisterskich – 48,9%. 

Wyniki analizy przedstawione są w tabeli nr 6. 

 

Tabela nr 6 Stopień ukończonych przez absolwentów grupy badanej studiów (źródło: opracowanie 

własne) 

Stopień studiów Wartość bezwzględna Procent[%] 

Licencjat 116 51,10% 

Magister 111 48,90% 

Razem 227 100,00% 
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5. Ścieżka zawodowa 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce  

w miesiącu kwietniu 2022 r. wynosiła 5,2%1. Jest ona zróżnicowana ze względu na poziom 

wykształcenia oraz wynosi odpowiednio: 7,3% dla osób z wykształceniem wyższym, 20,4% dla osób  

z wykształceniem ponadgimnazjalnym oraz 30,3% dla osób z wykształceniem gimnazjalnym  

i poniżej2. Tym samym wskaźnik zatrudnienia wynosi 80,3% dla osób z wykształceniem wyższym, 

56,2% dla osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym oraz 22,7% dla osób z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej3.  

Rozwój zawodowy oraz czynny udział na rynku pracy absolwentów Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wykazuje wysoki wskaźnik procentowy. Znajduje to swoje 

odzwierciedlenie w fakcie, iż duży odsetek to osoby aktywne zawodowo - pracujące4. Dane te 

potwierdzają wyniki badania absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu  

w ramach Ogólnopolskiego systemu monitorowania  Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół 

wyższych „ELA”, opierającego się na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu 

POL-on. 5. 

 

 

5.1 Status zawodowy absolwentów 

Na pytanie o to czy respondenci posiadają aktualnie stałe zatrudnienie, zdecydowana większość  

z nich, odpowiedziała, że tak (ok. 85%). Pozostała część grupy (ok.14%) odpowiedziała przecząco. 

Osoby, które zadeklarowały brak stałej pracy, poproszono w ankiecie o bezpośrednie przejście  

do pytania nr 10. 

Tabela nr 7 obrazuje procentowy podział odpowiedzi ankietowanych. 

Tabela nr 7 Odpowiedzi ankietowanych na pytanie o aktualny status zawodowy (źródło: opracowanie 

własne) 

Czy Pan/Pani pracuje? Wartość bezwzględna Procent[%] 

Tak 193 85,02% 

Nie 32 14,10% 

Brak odpowiedzi 2 0,88% 

Razem 227 100,00% 

                                                           
1 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-

w-latach-1990-2022,4,1.html 
2https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/18331274/Rynek%20pracy%20w%20Polsce%20na%20tle%20Unii%

20Europejskiej%20-%202004-2021.pdf/f5e721a2-d601-4e67-babc-4365f826fd1d?t=1653920315002 
3https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/18331274/Rynek%20pracy%20w%20Polsce%20na%20tle%20Unii%

20Europejskiej%20-%202004-2021.pdf/f5e721a2-d601-4e67-babc-4365f826fd1d?t=1653920315002 
4 Ludność aktywna zawodowo (aktywni zawodowo) – osoby w wieku 15 lat i więcej uznane za pracujące lub 

bezrobotne - https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/podgrupy/419 
5 https://ela.nauka.gov.pl/pl 
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5.2 Forma zatrudnienia 

Ankietowani, zapytani o rodzaj umowy, jaką są związani ze swoim pracodawcą w 64% 

odpowiadali, że jest to umowa o pracę. Drugą najczęściej zaznaczaną odpowiedzią była umowa 

zlecenie – ok. 9%. Prawie 4% absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą. Pracując bez 

umowy, utrzymuje się 1,3% osób w badanej grupie.  

Szczegółowe wyniki niniejszej analizy ilustruje tabela nr 8. 

 

 

Tabela nr 8 Odpowiedzi ankietowanych na pytanie o rodzaj umowy, jaka wiąże ich z obecnym 

pracodawcą (źródło: opracowanie własne) 

Jaka forma zatrudnienia obowiązuje 

Pana/Panią w aktualnym miejscu 

pracy?  

Wartość bezwzględna Procent[%] 

Umowa o pracę 145 63,88% 

Umowa zlecenie 20 8,81% 

Umowa o dzieło 2 0,88% 

Własna działalność gospodarcza 9 3,96% 

Staż 3 1,32% 

Bez umowy 3 1,32% 

Inna 13 5,73% 

Brak odpowiedzi 32 14,10% 

Razem 227 100,00% 

 

 

 

5.3. Czas, jaki był potrzebny absolwentom na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu 

studiów 

 

171 absolwentów w badanej grupie (ok. 75%) na pytanie o to, jak długo po ukończeniu studiów 

poszukiwali pracy, odpowiedzieli, że posiadali stałą pracę już w trakcie pobierania nauki. Natomiast 

4% deklaruje, że poszukiwało aktywnie pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Wszystkie zebrane wyniki obrazuje tabela nr 9 
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Tabela nr 9 Odpowiedzi ankietowanych na pytanie o to, jak długo szukali pracy po ukończeniu 

studiów (źródło: opracowanie własne) 

Jak długo po ukończeniu studiów szukał/a 

Pan/i pracy? 
Wartość bezwzględna Procent[%] 

Pracowałem podczas studiów 171 75,33% 

Mniej niż 3 miesiące 9 3,96% 

3-6 miesięcy 4 1,76% 

6-12 miesięcy 2 0,88% 

Ponad rok 8 3,52% 

Brak odpowiedzi 33 14,54% 

Razem 227 100,00% 

 

 

5.4 Zmiana miejsca pracy po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa 

 

Prawie 61% zapytanych o to, jak często zmieniali pracę po ukończeniu studiów, odpowiedziało,  

że w ogóle nie zmieniali miejsca zatrudnienia. 21% odpowiedziało, że nie więcej niż dwa razy 

zmienili miejsce pracy po ukończeniu studiów.  

 

Uzyskane wyniki prezentuje tabela nr 10. 

 

Tabela nr 10 Odpowiedzi ankietowanych na pytanie o to, ile razy zmieniali miejsce pracy  

po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (źródło: 

opracowanie własne) 

Ile razy zmieniał/a Pan/i pracę po 

ukończeniu studiów? 
Wartość bezwzględna Procent[%] 

Nie zmieniałam/em 138 60,79% 

Nie więcej niż 2 razy 47 20,70% 

Nie więcej niż 4 razy 9 3,96% 

Nie więcej niż 6 razy 0 0,00% 

Więcej niż 6 razy 0 0,00% 

Brak odpowiedzi 33 14,54% 

Razem 227               100,00% 

 

 

 

5.5 Aktualne miejsce zatrudnienia 

 

Absolwentów zapytano o aktualne miejsce zatrudnienia. Zdecydowana większość respondentów, 

którzy deklarowali wcześniej, że posiadają stałą pracę zarobkową, twierdzi, że jest to praca na terenie 

Polski (87%). 
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Powyżej opisaną sytuację obrazuje tabela nr 11. 

 

 

Tabela nr 11 Odpowiedzi absolwentów na pytanie o to, jakie jest aktualne miejsce ich stałego 

zatrudnienia (źródło: opracowanie własne) 

Jakie jest aktualne miejsce Pana/Pani 

zatrudnienia? 
Wartość bezwzględna Procent[%] 

W Polsce 180 79,30% 

Za granicą 13 5,73% 

Brak odpowiedzi 34 14,98% 

Razem 227 100,00% 

 

 

Dodatkowo zapytano respondentów o to w jakim województwie i mieście pracują zawodowo. 

Badania wykazały, że większość osób pracujących znalazła zatrudnienie na terenie Wielkopolski  

(ok. 63%). Pozostałe miejsca zatrudnienia obrazuje tabela poniżej.  

Powyższe dane uporządkowano w tabeli nr 12. 

  

Tabela nr 12 Odpowiedzi absolwentów na pytanie o to, jakie jest aktualne miejsce ich stałego 

zatrudnienia, z podziałem na województwa (źródło: opracowanie własne) 

Stałe miejsce zatrudnienia 

ankietowanych z podziałem na 

województwa 

Wartość bezwzględna Procent[%] 

Wielkopolskie 144 63,45% 

Kujawsko-pomorskie 11 4,84% 

Śląskie 6 2,64% 

Lubuskie 6 2,64% 

Zachodniopomorskie 5 2,20% 

Dolnośląskie 4 1,76% 

Opolskie 1 0,44% 

Pomorskie 1 0,44% 

Podkarpackie 1 0,44% 

Mazowieckie 1 0,44% 

Inny kraj 13 5,73 

Brak odpowiedzi 34 14,98 

Razem 227 100,00% 

 

 

5.6 Branża, w jakiej absolwenci podjęli pracę zarobkową 

 

Według wyników przeprowadzonego badania, branżą, w której najczęściej zatrudniani byli 

absolwenci jest bezpieczeństwo i służby ochrony (ok. 23%), handel i usługi (ok. 13%) oraz 

administracja i zarządzanie (ok. 12%). 18% respondentów zadeklarowało pracę w „innej branży” 
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Szczegółowy podział procentowy odpowiedzi udzielanych na to pytanie, przedstawia tabela nr 13. 

 

 

Tabela nr 13 Odpowiedzi absolwentów na pytanie o to, w jakiej branży aktualnie podejmują pracę 

(źródło: opracowanie własne) 

Branża, w jakiej absolwenci  

wykonują pracę 
Wartość bezwzględna Procent[%] 

Administracja, zarządzanie 

uurzęurzędnicza 
28 12,33% 

Sztuka i projektowanie artystyczne 1 0,44% 

Rozrywka, rekreacja, turystyka 1 0,44% 

Nauczanie, wychowanie, dział. kulturalna 1 0,44% 

Gastronomia, hotelarstwo 14 6,17% 

Ochrona zdrowia 3 1,32% 

Służby socjalne i społeczne 0 0,00% 

Bezpieczeństwo i służby ochrony 52 22,91% 

Finanse, biznes 5 2,20% 

Handel i usługi 30 13,22% 

Przemysł wydobywczy i ciężki, elektryka 2 0,88% 

Przemysł lekki i rzemiosło 9 3,96% 

Transport i łączność 10 4,41% 

Rolnictwo, hodowla, ogrodnictwo 8 3,52% 

Budownictwo 3 1,32% 

Inna branża 41 18,06% 

Brak odpowiedzi 19 8,37% 

Razem 227 100,00% 

 

5.7 Zajmowane stanowisko 

 

Prawie połowa osób biorących udział w badaniu losów zawodowych absolwentów pracuje  

na stanowisku wykonawczym (41%), zaś ok. 27% respondentów – jako specjaliści. Stanowiska 

kierownicze zajmuje prawie 13% ankietowanych, natomiast 7 osób  (3%) deklaruje, że jest 

właścicielem prowadzącymi działalność gospodarczą.  

Powyższy opis obrazuje tabela nr 14. 

Tabela nr 14 Analiza odpowiedzi absolwentów na temat zajmowanego w pracy stanowiska (źródło: 

opracowanie własne) 

Na jakim stanowisku Pan/i pracuje? Wartość bezwzględna Procent[%] 

Pracownik szeregowy 94 41,41% 

Specjalista 63 27,75% 

Kierownik 29 12,78% 

Dyrektor 1 0,44% 

Właściciel 7 3,08% 

Brak odpowiedzi 33 14,54% 

Razem 227 100,00% 
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5.8 Zgodność wykonywanej pracy z ukończonym kierunkiem studiów 

 

Ponad 24 % respondentów twierdzi, że ich praca jest zgodna z ukończonym kierunkiem studiów. 

Pomimo iż w poprzednich pytaniach wyniki wskazywały na to, że największy odsetek respondentów 

znalazł zatrudnienie w branży związanej z bezpieczeństwem i służbami ochrony, to jednak 45% 

badanych twierdzi, iż wykonywana przez nich praca nie jest zgodna z profilem ukończonych studiów. 

Kolejnych 15 % deklaruje, że ich praca jest powiązana z kierunkiem kształcenia Bezpieczeństwo 

narodowe tylko częściowo. 

Wyniki zestawiono w tabeli nr 15. 

 

Tabela nr 15 Analiza odpowiedzi respondentów na pytanie o zgodność wykonywanej pracy  

z ukończonym kierunkiem studiów (źródło: opracowanie własne) 

Zgodność wykonywanej pracy  

z ukończonym kierunkiem studiów 
Wartość bezwzględna Procent[%] 

Tak 55 24,23% 

Nie 102 44,93% 

Częściowo 34 14,98% 

Nie dotyczy 2 0,88% 

Brak odpowiedzi 34 14,98% 

Razem 227 100,00% 

 

 

5.9 Powody podjęcia pracy niezgodnej z kierunkiem kształcenia 

Na pytanie o powody podjęcia pracy niezgodnej z kierunkiem kształcenia  przez absolwentów 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, respondenci w większości wybierali odpowiedź dotyczącą 

ciekawego zakresu zadań na stanowisku (ok. 18%). Kolejnym najczęściej podawanym argumentem są 

wysokie zarobki (18%), sytuacja rodzinna wymagająca posiadanie dochodu (ok. 14%)  

oraz możliwość rozwoju i awansu (ok. 11%). Respondenci wybierali także odpowiedzi takie jak: 

bogaty pakiet socjalny (ok. 4%), korzystna lokalizacja firmy (ok. 9%) oraz brak możliwości 

znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem (ok. 14%).  

Procentowy podział wszystkich odpowiedzi przedstawia tabela nr 16. 
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Tabela nr 16 Procentowy podział odpowiedzi ankietowanych na temat powodów podjęcia pracy 

niezgodnej z kierunkiem kształcenia (źródło: opracowanie własne) 

Przyczyny podjęcia pracy niezgodnej  

z kierunkiem kształcenia 
Wartość bezwzględna Procent[%] 

Sytuacja rodzina wymagająca 

posiadanie dochodu lub podjęcia pracy 31 13,66% 

Ciekawy zakres zadań na stanowisku 41 18,06% 

Wysokie zarobki 41 18,06% 

Bogaty pakiet socjalny 9 3,96% 

Możliwość rozwoju i awansu 25 11,01% 

Korzystna lokalizacja firmy 20 8,81% 

Brak możliwości znalezienia pracy 

zgodnej z wykształceniem 
32 14,10% 

Inne   8 3,52% 

Brak odpowiedzi 20 8,81% 

Razem 227 100,00% 

 

 

5.10   Przyczyny niepodjęcia pracy przez respondentów pozostających bez 

zatrudnienia 

 

Na pytanie o przyczyny niepodjęcia pracy zarobkowej przez absolwentów Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, respondenci w większości podawali powody takie jak: brak 

odpowiednich ofert pracy (7%), obowiązki rodzinne (ok. 2%) oraz kontynuowanie nauki (ok. 5%).  

Procentowy podział wszystkich odpowiedzi przedstawia tabela nr 17. 

 

Tabela nr 17 Procentowy podział odpowiedzi ankietowanych na temat przyczyn niepodejmowania 

pracy zarobkowej (źródło: opracowanie własne) 

Przyczyny niepodjęcia pracy 

zarobkowej 
Wartość bezwzględna Procent[%] 

Obowiązki rodzinne 5 2,20% 

Problemy zdrowotne 3 1,32% 

Brak odpowiednich ofert pracy 16 7,05% 

Kontynuowanie nauki 11 4,85% 

Inne 8 3,52% 

Brak odpowiedzi 184 81,06% 

Razem 227 100,00% 

*pytanie wielokrotnego wyboru 
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6 Ścieżka edukacyjna 

 

Niniejszy raport, w części dotyczącej ścieżki edukacyjnej absolwenta, traktuje szczegółowo 

kwestie: motywów podjęcia studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, oceny poszczególnych 

obszarów kształcenia oraz jakości zdobytej wiedzy i umiejętności, korzyści, jakie odnieśli absolwenci 

w związku z ukończeniem edukacji w WSB, ewentualnej dalszej chęci kontynuowania nauki oraz 

analizy, dotyczącej tego ile czasu zajęło respondentom poszukiwanie stałego zatrudnienia od momentu 

uzyskania dyplomu ukończenia studiów. 

Uzyskane wyniki w sposób uporządkowany zostały zaprezentowane poniżej. 

 

 

6.1 Motywy podjęcia studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą  

w Poznaniu 

 

Ankietowani mieli możliwość wypowiedzenia się w aspekcie motywów, jakimi kierowali się przy 

wyborze uczelni wyższej. 31% udzielonych odpowiedzi, dotyczyło zgodności kierunku 

Bezpieczeństwo narodowe z zainteresowaniami ankietowanych. Kolejne 23% respondentów 

przyciągnęły atrakcyjne kierunki studiów w Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, a 16% deklaruje 

możliwość awansu. 

W tabeli nr 18 zestawiono analizę odpowiedzi na powyższe pytanie. 

 

Tabela nr 18 Szczegółowy podział odpowiedzi ankietowanych na temat motywów podjęcia studiów  

w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (źródło: opracowanie własne) 

Motywy podjęcia studiów w WSB Wartość bezwzględna Procent[%] 

Atrakcyjne kierunki studiów 84 23,08% 

Zgodność kierunków z zainteresowaniami 114 31,32% 

Zgodność kierunków z profilem wyk. pracy 38 10,44% 

Wymagania pracodawcy zw. z ukończ. studiów 13 3,57% 

Możliwość awansu 58 15,93% 

Możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia, 

po ukończeniu studiów 
33 9,07% 

Przypadkowy wybór 22 6,04% 

Inne motywy 2 0,55% 

Razem 364* 100% 

*pytanie wielokrotnego wyboru 
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6.2 Ponowne rozpoczęcie edukacji w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą  

w Poznaniu 

 

Ankietowanych poproszono o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy gdyby jeszcze raz mieli 

rozpocząć naukę na uczelni wyższej, to wybraliby Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i kierunek 

Bezpieczeństwo narodowe. Ponad 73% badanej grupy zadeklarowało, że dokonałoby tego samego 

wyboru po raz drugi, podając jako główny powód ciekawą ofertę edukacyjną, wykwalifikowaną kadrę 

dydaktyczną oraz miła i przyjazną atmosferę. 25% respondentów nie planuje kontynuować studiów  

w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa.  

 

Powyższą analizę przedstawia tabela nr 19. 

 

Tabela nr 19 Analiza odpowiedzi absolwentów na pytanie o ponowne podjęcie studiów  

w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (źródło: opracowanie własne) 

Motywy podjęcia studiów w WSB Wartość bezwzględna Procent[%] 

Tak 167 73,57% 

Nie 58 25,55% 

Brak odpowiedzi 2 0,88% 

Razem 227 100,00% 

 

 

6.3 Ocena jakości studiowania w poszczególnych obszarach kształcenia 

 

Absolwenci Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu zostali poproszeni o dokonanie oceny 

jakości studiowania w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa pod kątem poziomu: nauczania języków 

obcych, oferty praktyk zawodowych, programu ćwiczeń terenowych, dostępności kadry nauczającej 

oraz dostępności materiałów dydaktycznych polecanych przez wykładowców. Ankietowani mogli 

dokonać oceny za pomocą skali, gdzie: bdb - to ocena bardzo dobra, db - to ocena dobra, dst – 

dostateczna, zaś ndst – niedostateczna. 

Uzyskane wyniki pozwoliły na wyciągnięcie wniosków, iż w sensie ogólnym jakość kształcenia 

utrzymuje się na poziomie dobrym. Zgromadzone wyniki kształtują się następująco:  

- jakość języków obcych  przez 40% badanych została oceniona na poziomie dobrym, 26%  

respondentów oceniło ją na poziomie bardzo dobrym, natomiast 28% na poziomie dostatecznym;  

- jakość oferty praktyk zawodowych przez  36% badanych  została oceniona na poziomie dobrym, 

33%  respondentów oceniło ją na poziomie dostatecznym, natomiast 18% na poziomie bardzo 

dobrym;  
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- jakość ćwiczeń terenowych i innych form kształcenia przez 34% badanych została oceniona  

na poziomie bardzo dobrym, 37% na poziomie dobrym, natomiast  28%  respondentów oceniło ją na 

poziomie dostatecznym; 

- dostępność kadry nauczającej przez  41% badanych została oceniona na poziomie dobrym, 32%  

respondentów oceniło ją na poziomie bardzo dobrym;  

- dostępność materiałów dydaktycznych przez  41% badanych została oceniona na poziomie 

dobrym, 28%  respondentów oceniło ją na poziomie bardzo dobrym. 

  

Zebrane wyniki prezentuje tabela nr 20. 

 

Tabela nr 20 Zestawienie ocen ankietowanych na temat konkretnych obszarów kształcenia w Wyższej 

Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (źródło: opracowanie własne) 

Skala ocen bdb db dst ndst 
Brak 

odpowiedzi  
Razem 

Obszary 

kształcenia 
wartość 

bezwzgl.  [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 

Jakość 

języków 

obcych 

58 25,55% 91 40,09% 64 28,19% 11 4,85% 3 1,32% 227 100% 

Jakość oferty 

praktyk 

zawod. 

41 18,06% 83 36,56% 75 33,04% 25 11,01% 3 1,32% 
227 

100% 

Jakość ćw. 

teren. i 

innych form 

kształcenia 

78 34,36% 85 37,44% 47 20,70% 
14 

 
6,17% 3 1,32% 

227 
100% 

Dostępność 

kadry 

nauczającej 

74 32,60% 94 41,41% 48 21,15% 9 3,96% 2 0,88% 
227 

100% 

Dostępność 

materiałów 

dydaktycz. 

64 28,19% 92 40,53% 51 22,47% 12 5,29% 8 3,52% 
227 

100% 

 

  

    6.4 Ocena wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie studiów 

 

Podobnie jak w poprzednim pytaniu, ankietowanych poproszono o dokonanie oceny – tym razem 

nabytych w trakcie kształcenia: wiedzy teoretycznej, wiedzy praktycznej, umiejętności 

komunikowania się w języku obcym, umiejętności korzystania z narzędzi i programów 

informatycznych, umiejętności interpersonalnych. Ankietowani mogli dokonać oceny za pomocą 

skali, gdzie: bdb - to ocena bardzo dobra, db - to ocena dobra, dst – dostateczna, zaś ndst – 
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niedostateczna. Większość osób w badanej grupie oceniła ww. aspekty na poziomie dobrym. 

Uzyskane wyniki kształtują się następująco:  

- wiedza teoretyczna przez ponad 48% badanych została oceniona na poziomie dobrym, 35% 

respondentów oceniło ją na poziomie bardzo dobrym; 

- wiedza praktyczna przez 37% badanych została oceniona na poziomie dobrym, 31% oceniło ją  

na poziomie bardzo dobrym; 

- umiejętność komunikowania się w języku obcym przez 40% została oceniona na poziomie 

dobrym, 32% oceniło ją na poziomie dostatecznym, natomiast 18% na poziomie bardzo dobrym; 

- umiejętności korzystania z narzędzi i programów informatycznych przez 41% badanych została 

oceniona na poziomie dobrym, przez 23 % na poziomie bardzo dobrym;  

- umiejętności interpersonalne przez 78% badanych zostały ocenione na poziomie dobrym i bardzo 

dobrym . 

Zakres poszczególnych odpowiedzi z podziałem procentowym zestawiono w tabeli nr 21. 

 

Tabela nr 21 Zestawienie opinii respondentów, na temat nabytej wiedzy i umiejętności, w trakcie 

nauki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (źródło: opracowanie własne) 

Skala ocen bdb db dst ndst 
Brak 

odpowiedzi  
Razem 

Wiedza  

i umiejętności 
wartość 

bezwzgl.  [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 

Wiedza  

teoretyczna 
79 34,80% 109 48,02% 32 14,10% 4 1,76% 3 1,32% 227 100% 

Wiedza  

praktyczna 
70 30,84% 84 37,00% 53 23,35% 14 6,17% 6 2,64% 

227 
100% 

Umiej.  

komunik.  

w j. obcym 

40 
17,62% 93 40,97% 73 32,16% 17 7,49% 4 1,76% 

227 
100% 

Umiej.  

korzyst.  

z narzędzi  

i progr. 

informat. 

52 
22,91% 95 41,85% 57 25,11% 

18 
7,93% 5 

2,20% 

 
227 

100% 

Umiej. 

interpersonalne 
87 

38,33% 
88 

38,77% 40 17,62% 
6 

2,64% 6 2,64% 
227 

100% 

 

6.5 Obszary kompetencyjne rozwinięte, dzięki studiom w Wyższej Szkole 

Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 

Jako obszary kompetencyjne, które najlepiej rozwinęły się w absolwentach podczas studiów  

na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, wskazano umiejętność pracy w grupie oraz organizacja 

własnej pracy i efektywne zarządzanie czasem (kolejno ok. 14%, 10%). Na kolejnym miejscu widnieje 
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umiejętność odporność na stres (12%), a także umiejętność autoprezentacji (ok.10%). Najmniej osób 

zaznaczyło odpowiedź dotyczącą umiejętności podejmowania decyzji (ok. 4%) i pracowitości (4%). 

Wyniki prezentuje tabela nr 22. 

 

Tabela nr 22 Opinie respondentów, na temat obszarów kompetencyjnych, które rozwinęły się  

u nich  w trakcie nauki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (źródło: 

opracowanie własne) 

Jakie obszary kompetencyjne rozwinęły  

w Pani/Panu studia w Wyższej Szkole 

Bezpieczeństwa? 

Wartość bezwzględna Procent[%] 

Umiejętność zarządzania grupą 47 8,35% 

Organizacja własnej pracy i efektywne 

zarządzanie czasem  
61 10,83% 

Umiejętność autoprezentacji i 

wypowiadania się na forum  
56 9,95% 

Umiejętność pracy w grupie 81 14,39% 

Umiejętność negocjacji 44 7,82% 

Odporność na stres 68 12,08% 

Umiejętność uczenia się i stałego rozwoju  28 4,97% 

Umiejętność komunikacji międzyludzkiej 44 7,82% 

Umiejętność podejmowania decyzji 25 4,44% 

Asertywność  29 5,15% 

Kreatywność  44 7,82% 

Pracowitość  22 3,91% 

Inne 14 2,49% 

Razem 563* 100,00% 

*pytanie wielokrotnego wyboru 

 

 

6.6 Korzyści zawodowe, jakie uzyskał absolwent, z związku ze studiami w Wyższej 

Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 

Największa liczba osób spośród badanej grupy jest zdania, że nauka w WSB pozwoliła im  

na zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych (18%).  

Omówiona analiza wyników znajduje swoje odzwierciedlenie w tabeli nr 23. 
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Tabela nr 23 Odpowiedzi absolwentów, na temat korzyści, jakie uzyskali w związku z ukończeniem 

studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (źródło: opracowanie własne) 

Jakie korzyści uzyskał/a Pan/i, kończąc 

studia  w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa? 
Wartość bezwzględna Procent[%] 

Zdobycie pracy w zawodzie 25 6,31% 

Zdobycie pracy innej niż w zawodzie 12 3,03% 

Awans zawodowy 41 10,35% 

Podwyżka 27 6,82% 

Zmiana pracy 27 6,82% 

Podjęcie dodatkowej pracy 16 4,04% 

Zdobycie/poszerzenie kwalifikacji 

zawodowych 

73 18,43% 

Wzbogacenie wiedzy i umiejętności 

wykorzystywanych na obecnym lub 

potencjalnym miejscu pracy 
57 14,39% 

Ukończenie szkoleń, kursów, studiów 

podyplomowych  20 5,05% 

Rozwinięcie sieci kontaktów zawodowych 41 10,35% 

Brak korzyści 53 13,38% 

Inne  4 1,01% 

Razem 396* 100,00% 

*pytanie wielokrotnego wyboru 

 

 

6.7 Kontynuowanie nauki 

 

Na pytanie o plany, dotyczące kontynuowania nauki przez respondentów (31%) wyraziła chęć 

dalszego pogłębiania wiedzy na poziomie studiów magisterskich. 49 osób (19%) jest 

zainteresowanych odbywaniem szkoleń i kursów specjalistycznych. 

Opinie absolwentów zestawione zostały w tabeli nr 24. 

 

Tabela nr 24 Odpowiedzi ankietowanych na pytanie o dalszy zamiar kontynuowania nauki (źródło: 

opracowanie własne) 

Czy zamierza Pan/i kontynuować naukę? Wartość bezwzględna Procent[%] 

Tak, na poziomie studiów licencjackich 9 3,41% 

Tak, na poziomie studiów magisterskich 82 31,06% 

Tak, na poziomie studiów doktoranckich 15 5,68% 

Tak, na poziomie studiów podyplomowych 53 20,08% 

Tak, kończąc kursy, szkolenia 49 18,56% 

Nie, nie zamierzam kontynuować nauki 56 21,21% 

Razem 264* 100,00% 

*pytanie wielokrotnego wyboru 
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7 Stopień przygotowania przez uczelnię do pracy oraz nabyte kwalifikacje  

i umiejętności 

 

7.1 Studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa a przygotowanie do podjęcia pracy 

zawodowej 

 

Na pytanie o stopień przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez studia  

w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, 43% grupy badanej odpowiedziało, że czują się przygotowani 

dobrze, zaś kolejnych 16% - że bardzo dobrze. Średnio aspekt ten oceniło 55 ankietowanych  

(ok. 24%). Swoje niezadowolenie w tej kwestii wyraziło 5,7% badanych.  

Wyniki te odzwierciedla tabela nr 25. 

 

Tabela nr 25 Opinie absolwentów na pytanie o stopień przygotowania do podjęcia pracy zawodowej 

po studiach (źródło: opracowanie własne) 

Czy studia dobrze przygotowały Pana/Panią 

do podjęcia pracy zawodowej? 
Wartość bezwzględna Procent[%] 

Bardzo dobrze 36 15,86% 

Dobrze 98 43,17% 

Średnio 55 24,23% 

Dostatecznie 23 10,13% 

Niedostatecznie 13 5,73% 

Brak odpowiedzi 2 0,88% 

Razem 227 100,00% 

 

7.2 Studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa a spełnienie oczekiwań absolwenta 

względem nauki w uczelni wyższej 

 

Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego mieli możliwość wypowiedzieć się na temat, w jakim 

stopniu studia spełniły ich oczekiwania. Większość grupy badanej wyraziła swoje 

usatysfakcjonowanie deklarując, że uczelnia raczej spełniła ich wyobrażenia, dotyczące przebiegu 

procesu kształcenia (ok. 47%). 18% stwierdziło, że studia zdecydowanie spełniły ich oczekiwania, 

natomiast 26% ankietowanych nie potrafił jednoznacznie ustosunkować się do tego pytania, 

zaznaczając wariant odpowiedzi: ” trudno powiedzieć”.  

Wszystkie wyrażone przez ankietowanych opinie prezentuje tabela nr 26. 
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Tabela nr 26 Opinie ankietowanych na pytanie o to, czy studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa 

spełniły ich oczekiwania (źródło: opracowanie własne) 

W jakim stopniu studia  

w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa  

spełniły Pana/Pani oczekiwania? 

Wartość bezwzględna Procent[%] 

Zdecydowanie spełniły 42 18,50% 

Raczej spełniły 106 46,70% 

Trudno powiedzieć 60 26,43% 

Raczej nie spełniły 15 6,61% 

Zdecydowanie nie spełniły 3 1,32% 

Brak odpowiedzi 1 0,44% 

Razem 227 100,00% 

 

 

7.3 Najważniejsze, z punktu widzenia absolwenta, umiejętności do wykonywania 

pracy zawodowej 

 

Umiejętnościami najczęściej wymienianymi przez ankietowanych jako najbardziej przydatne  

do wykonywania pracy zawodowej są: umiejętności teoretyczne (20%), umiejętności organizacyjne 

(23%) oraz umiejętności interpersonalne (18%). W grupie badanej często wskazywano również  

na umiejętności praktyczne (20%).  

Tabela nr 27 obrazuje procentowy podział wszystkich opinii absolwentów w grupie badanej. 

 

Tabela nr 27 Odpowiedzi osób badanej grupy, dotyczące najbardziej przydatnych w pracy zawodowej 

umiejętności (źródło: opracowanie własne) 

Które umiejętności okazały się być 

najważniejszymi w wykonywanej przez 

Pana/Panią pracy? 

Wartość bezwzględna Procent[%] 

Umiejętności teoretyczne 93 19,96% 

Umiejętności praktyczne 93 19,96% 

Umiejętności interpersonalne 84 18,03% 

Umiejętności organizacyjne 104 22,32% 

Umiejętności przywódcze 50 10,73% 

Umiejętności komunikowana się w języku 

obcym 

24 5,15% 

Umiejętności informatyczne 18 3,86% 

Razem 466* 100,00% 

*pytanie wielokrotnego wyboru 
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7.4 Działania podejmowane przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa, pomocne  

w przygotowaniu studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy 

 

Władze Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa podejmują wiele działań, by jak najstaranniej 

przygotować swoich studentów do pracy zawodowej. Działania te przejawiają się w organizacji dużej 

ilości zajęć terenowych oraz zatrudnianiu kadry dydaktycznej, której członkowie są praktykami  

w wyuczonym przez siebie zawodzie. Obie te kwestie zostały najwyżej ocenione przez osoby  

z badanej grupy (kolejno 24% i 26%). Dodatkowo 11% badanych twierdzi, że w odnalezieniu się  

na rynku pracy bardzo pomagają działania wspierające w zakresie realizacji praktyk zawodowych oraz 

organizowane kursy i szkolenia specjalistyczne (18%). W mniejszym stopniu przydatne są pod tym 

względem, prowadzone w uczelni targi pracy oraz wykłady otwarte (kolejno 3,3% oraz 10,9%). 

Omówiona powyżej sytuację odzwierciedlają wyniki zawarte w tabeli nr 28. 

 

Tabela nr 28 Odpowiedzi osób badanej grupy na pytanie, dotyczące działań podejmowanych przez 

Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa pomocnych w przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy  

(źródło: opracowanie własne) 

Które działania podejmowane w uczelni okazały się być 

najskuteczniejsze w przygotowaniu Pana/Pani do wejścia 

na rynek pracy? 

Wartość 

bezwzględna 
Procent[%] 

Organizacja zajęć praktycznych i terenowych 105 23,44% 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych przez praktyków 115 25,67% 

Organizacja i wsparcie w realizacji praktyk zawodowych 48 10,71% 

Organizacja szkoleń i kursów specjalistycznych 81 18,08% 

Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego 35 7,81% 

Organizacja wykładów otwartych z pracodawcami 

zawodów 

49 10,94% 

Organizacja targów pracy 15 3,35% 

Razem 448* 100,00% 

*pytanie wielokrotnego wyboru 
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Podsumowanie - sylwetka absolwenta 

 

  Uzyskane wyniki badań, dotyczące losów zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, są podstawą do określenia sylwetki absolwenta, zdefiniowania 

jego profilu oraz oszacowania poziomu ewaluacji podczas całego toku kształcenia i po jego 

ukończeniu. 

Statystyczny absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydziału 

Studiów Społecznych w Poznaniu, kierunku Bezpieczeństwo narodowe to mężczyzna, w wieku  

25-30 lat, który ukończyła studia niestacjonarne i uzyskała tytuł licencjata lub magistra.  

Zalicza się do grona osób aktywnych zawodowo i posiada stałe zatrudnienie, najczęściej  

na umowę o pracę. Miejsce wykonywanej pracy to, w przeważającej większości, województwo 

wielkopolskie. Aktywność zawodowa absolwenta już w czasie studiów była wysoka i wiązała się  

w wykonywaniem pracy stałej, głównie w branży związanej z bezpieczeństwem i służbami ochrony, 

administracją i zarządzaniem oraz pracą w handlu i usługach. Zatrudnienie dotyczy najczęściej 

stanowiska pracownika wykonawczego oraz specjalisty. 

Motywem podjęcia przez niego nauki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą  

w Poznaniu była zgodność profilu nauczania z zainteresowaniami oraz atrakcyjne kierunki 

studiów. Ponadto, deklaruje, że gdyby miał ponownie dokonać wyboru uczelni i kierunku kształcenia, 

podjąłby jeszcze raz taką samą decyzję. Dokonując oceny poszczególnych obszarów kształcenia, 

wyrażał najczęściej pozytywną opinię na temat jakości nauczania języków obcych, oferty praktyk 

zawodowych, ćwiczeń terenowych i innych form kształcenia, dostępności kadry nauczającej oraz 

dostępności materiałów dydaktycznych podczas zajęć. Dzieląc się swoimi przemyśleniami  

w kwestii oceny nabytej w trakcie kształcenia wiedzy i umiejętności stwierdził, że na wysokim 

poziomie kształtuje się jego wiedza teoretyczna oraz umiejętności interpersonalne, a także wiedza 

praktyczna, umiejętność komunikowania się w języku obcym oraz umiejętność korzystania  

z narzędzi i programów informatycznych.  Obszary kompetencyjne, które w widoczny sposób 

rozwinęły się w nim dzięki studiom, to umiejętność pracy w grupie oraz odporność na stres. 

Kończąc naukę w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, uzyskał on korzyści, 

głównie w postaci poszerzenia kwalifikacji zawodowych,  wzbogacenia wiedzy i umiejętności 

wykorzystywanych na obecnym lub potencjalnym miejscu pracy, ale także możliwości awansu 

zawodowego w miejscu pracy.  

Absolwent posiada wysokie aspiracje edukacyjne, co potwierdza, deklarując chęć 

kontynuowania nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji na poziomie uzupełniających studiów 

magisterskich, a także poprzez kursy i szkolenia specjalistyczne. 

Absolwent ma poczucie, w przeważającej mierze, że podjęte studia dobrze przygotowują go 

do wejścia na rynek pracy, między innymi dzięki organizowanym w uczelni zajęciom 
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teoretycznym, prowadzonym przez dydaktyków, będących praktykami w wyuczonym zawodzie 

oraz terenowym zajęciom praktycznym.   

Absolwent, w sensie ogólnym, wyraził swoje zadowolenie z całokształtu procesu 

nauczania w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo 

narodowe, co znalazło swoje odzwierciedlenie w odpowiedziach na pytanie, o spełnienie jego 

oczekiwań ze studiowania na tej właśnie uczelni. 
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     Załącznik nr 1: Załącznik 2 do Zarządzenia rektora nr …./05/2022 

               

                       WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

Badanie losów zawodowych Absolwentów  

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

Szanowny Absolwencie! 

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu w trosce o jak 

najlepsze dopasowanie programów kształcenia do wymagań rynku pracy prowadzi badania dotyczące 

losów zawodowych Absolwentów. Zwracamy się do Ciebie z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej 

ankiety. Uzyskane wyniki pozwolą nam na ocenę związków zachodzących pomiędzy treściami 

nauczania, efektami kształcenia oraz przebiegiem karier zawodowych studentów. Wpłynie to na 

zwiększenie efektywności działań Uczelni w zakresie rozwijania kwalifikacji i kompetencji niezbędnych 

na rynku pracy, na czym skorzystają obecni i przyszli studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.  

 

 

Ścieżka zawodowa 
 

1. Czy Pan/Pani pracuje?  Tak 

 Nie (przejdź do pytania numer 10) 

2. Jaka forma zatrudnienia 
obowiązuje Pana/Panią  
w obecnej pracy? 

Proszę zaznaczyć właściwą 
odpowiedź 

 

 Umowa o pracę 

 Umowa zlecenie  

 Umowa o dzieło 

 Własna działalność gospodarcza 

 Staż  

 Bez umowy 

 Inna forma, 
jaka?……………………………………………………… 

3. Jak długo po ukończeniu 
studiów szukał/a Pan/Pani 
pracy? 

Proszę zaznaczyć maksymalnie 
1 odpowiedź 

 

 Pracowałem/łam podczas studiów 

 Mniej niż 3 miesiące 

 3 - 6 miesięcy 

 6 -12 miesięcy 

 Ponad rok 
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4. Ile razy zmieniał/-a 
Pan/Pani pracę po 
ukończeniu studiów?  

Proszę zaznaczyć maksymalnie 
1 odpowiedź  

 

 Nie zmieniałam/-em 

 Nie więcej niż 2 razy 

 Nie więcej niż 4 razy  

 Nie więcej niż 6 razy  

 Więcej. 
Ile?......................................................................................... 

5. Jakie jest Pana/Pani 
aktualne miejsce 
zatrudnienia? 

 Polska, jaka miejscowość, województwo? 

……………………………………………..…………………… 

 Zagranica, jaki kraj? 
………………………………………………………………........ 

6. W jakiej branży wykonuje 
Pan/Pani pracę? 

Proszę zaznaczyć właściwą 
odpowiedź 

 

 

 Administracja, zarządzanie, bussines, praca urzędnicza 

 Sztuka i projektowanie artystyczne 

 Rozrywka, rekreacja, turystyka 

 Nauczanie, wychowanie i działalność kulturalna 

 Gastronomia, hotelarstwo, usługi domowe 

 Ochrona zdrowia 

 Służby socjalne, społeczne i zatrudnienia 

 Bezpieczeństwo i służby ochrony 

 Finanse, biznes 

 Handel i usługi 

 Przemysł wydobywczy, ciężki, elektryka, elektronika 

 Przemysł lekki i rzemiosło 

 Transport i łączność 

 Rolnictwo, hodowla, ogrodnictwo, przyroda 

 Budownictwo 

 Inna branża, jaka?………………………………………………………………...… 

7. Na jakim stanowisku 
Pan/Pani pracuje?  

Proszę zaznaczyć właściwą 
odpowiedź 

 

 Pracownik szeregowy (stanowisko wykonawcze) 

 Specjalista 

 Kierownik  

 Dyrektor 

 Właściciel 

8.Czy wykonywana przez 
Pana/Panią praca jest 
zgodna z ukończonym 
kierunkiem studiów?  

Proszę zaznaczyć maksymalnie 
1 odpowiedź 

 Tak (przejdź do pytania 11)  

 Nie  

 Częściowo  

 Nie dotyczy 

Dlaczego ?......................................................................................................... 

9. Co jest powodem 
podjęcia przez Pana/Panią 
pracy niezgodnej z 
kierunkiem kształcenia? 

 Sytuacja osobista/rodzinna wymagająca posiadanie dochodu  
oraz podjęcie jakiejkolwiek pracy  

 Ciekawy zakres zadań obowiązków na stanowisku 
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Ścieżka edukacyjna 

Proszę zaznaczyć maksymalnie 
3  odpowiedzi 

 Wysokie zarobki 

 Bogaty pakiet socjalny 

 Możliwość rozwoju i awansu na zajmowanym stanowisku 

 Korzystna lokalizacja firmy 

 Brak możliwości znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem 

 Inne powody, jakie?............................................................................................. 

10.Jaka jest przyczyna 
niepodjęcia przez 
Pana/Panią pracy?  

(wypełniają osoby, które nie 
pracują) 

 Obowiązki rodzinne 

 Problemy zdrowotne 

 Brak odpowiednich ofert pracy 

 Kontynuowanie nauki 

 Inne powody, jakie?............................................................................................ 

11. Jakie były powody 
podjęcia przez Pana/Panią 
studiów w Wyższej Szkole 
Bezpieczeństwa? 

Proszę zaznaczyć maksymalnie 
3  odpowiedzi 

 

 Atrakcyjne kierunki studiów, zwiększające szanse na zdobycie 
pracy 

 Zgodność kierunków z zainteresowaniami  

 Zgodność kierunków z profilem wykonywanej/potencjalnej 
pracy 

 Wymagania pracodawców związane z ukończeniem studiów 

 Możliwość awansu, dzięki ukończeniu studiów  

 Możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia,  
po ukończeniu studiów 

 To był przypadkowy wybór 

 Inne, jakie? 
.....………………………………………………………………… 

12. Czy gdyby raz jeszcze 
miał/a Pan/Pani rozpocząć 
studia wybrałby/aby 
Pan/Pani Wyższą Szkołę 
Bezpieczeństwa i ten sam 
kierunek studiów?  

Proszę zaznaczyć maksymalnie 
1 odpowiedź 

 Tak, Dlaczego?  
…………………………………………………………………… 

 

 Nie, Dlaczego?  
…………………………………………………………………… 

13. Jak Pan/Pani ocenia 
jakość studiowania 
w Wyższej Szkole 
Bezpieczeństwa 
w poszczególnych 
obszarach kształcenia? 
Proszę o zaznaczenie dla 
poszczególnych wierszy znakiem 
X odpowiedniej oceny, gdzie: 
- bdb oznacza ocenę bardzo 
dobrą,  
- db ocenę dobrą,  
- dst ocenę dostateczną,  
- ndst ocenę niedostateczną 

Obszar / Ocena      bdb db      dst     ndst 

Jakość języków 

obcych         

Jakość oferty 

praktyk 

zawodowych 
        

Jakość ćwiczeń 

terenowych  

i innych 

aktywnych form 

kształcenia  
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w programie 

studiów 

Dostępność 

kadry 

nauczającej 
        

Dostępność 

materiałów 

dydaktycznych 

polecanych 

przez 

wykładowców 

        

14.  Jak Pan/Pani ocenia 
wiedzę i umiejętności 
uzyskane w trakcie 
studiów? 

Proszę o zaznaczenie dla 
poszczególnych wierszy znakiem 
X odpowiedniej oceny, gdzie: 
- bdb oznacza ocenę bardzo 
dobrą,  
- db ocenę dobrą,  
- dst ocenę dostateczną,  
- ndst ocenę niedostateczną) 

Kategorie/ 
Ocena 

 
     bdb 

 
db 

 
    dst 

 
    ndst 

Wiedzę 

teoretyczną 
        

Wiedzę 

praktyczną         

Umiejętności 

komunikowania 

się w języku 

obcym 

        

Umiejętności 

korzystania  

z narzędzi, 

programów 

informatycznych 

        

Umiejętności 

interpersonalne         

15. Proszę wskazać, które 
z wymienionych obszarów 
kompetencyjnych, 
najbardziej rozwinęły  
w Panu/Pani studia  
w Wyższej Szkole 
Bezpieczeństwa. 

Proszę zaznaczyć maksymalnie 
5 odpowiedzi 

 Umiejętność zarządzania grupą 

 Organizacja własnej pracy i efektywne zarządzanie czasem 

 Umiejętności autoprezentacji i wypowiadania się na forum 

 Umiejętności pracy w grupie 

 Umiejętności negocjacji 

 Odporność na stres 

 Umiejętność uczenia się i stałego rozwoju 

 Umiejętność komunikacji międzyludzkiej 

 Umiejętność podejmowania decyzji 

 Asertywność 

 Kreatywność – tworzenie nowych pomysłów i rozwiązań 

 Pracowitość  

16. Jakie korzyści 
zawodowe uzyskał/a 
Pan/Pani kończąc studia w 
Wyższą Szkołę 

 Zdobycie pracy w zawodzie 

 Zdobycie pracy innej niż w wyuczonym zawodzie 
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Bezpieczeństwa? 

Proszę zaznaczyć maksymalnie 
5 odpowiedzi 

 

 Awans zawodowy 

 Podwyżka  

 Zmiana pracy 

 Podjęcie dodatkowej pracy  

 Zdobycie/ poszerzenie kwalifikacji zawodowych 

 Wzbogacenie wiedzy i umiejętności wykorzystywanych na 
obecnym lub potencjalnym miejscu pracy 

 Ukończenie szkoleń, kursów lub studiów podyplomowych 

 Rozwinięcie sieci kontaktów zawodowych 

 Nie uzyskałem/łam żadnych korzyści zawodowych  
w związku z ukończeniem studiów. 

 Inne, jakie?.......................................................................... 

17. Czy zamierza Pan/Pani 
poszerzyć swoją wiedzę? 

Proszę zaznaczyć maksymalnie  
3 odpowiedzi 

 

 Tak, na poziomie studiów licencjackich/inżynierskich  

 Tak, na poziomie studiów uzupełniających magisterskich  

 Tak, na poziomie studiów doktoranckich 

 Tak, na poziomie studiów podyplomowych  

 Tak, kończąc kursy, szkolenia  

 Nie, nie zamierzam kontynuować nauki 

 
Stopień przygotowania przez uczelnię do pracy zawodowej  

oraz nabyte kwalifikacje i umiejętności 

 
18. Jak w Pana/Pani 
ocenie ukończone studia 
przygotowały Pana/Panią 
do podjęcia pracy 
zawodowej?  

Proszę zaznaczyć maksymalnie 
1 odpowiedź 

 

 Bardzo dobrze 

 Dobrze 

 Średnio 

 Dostatecznie 

 Niedostatecznie  

Dlaczego?..................................................................... 

19. W jakim stopniu studia 
w Wyższej Szkole 
Bezpieczeństwa spełniły 
Pana/Pani oczekiwania?  

Proszę zaznaczyć maksymalnie 
1 odpowiedź 

 

 Zdecydowanie spełniły 

 Raczej spełniły  

 Trudno powiedzieć  

 Raczej nie spełniły  

 Zdecydowanie nie spełniły 

Dlaczego?.............................................................................. 

20. Proszę wybrać   Umiejętności teoretyczne  
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z  przedstawionych 
elementów te, które 
okazały się najważniejsze 
w wykonywanej przez 
Pana/ Panią pracy 
zawodowej.   
 

Proszę zaznaczyć maksymalnie 
5 odpowiedzi 

 Umiejętności praktyczne 

 Umiejętności interpersonalne  

 Umiejętności organizacyjne 

 Umiejętności przywódcze  

 Umiejętność komunikowania się w języku obcym  

 Umiejętności informatyczne – obsługa komputera, programów 
komputerowych i innych narzędzi  

21.Proszę wskazać te 
działania Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa, które wg 
Pana/Pani są najbardziej 
pomocne do 
przygotowania studentów i 
absolwentów do wejścia na 
rynek pracy.   

Proszę zaznaczyć maksymalnie 
5 odpowiedzi 

 Organizacja zajęć praktycznych i terenowych  

 Prowadzenie zajęć dydaktycznych przez praktyków, 
pracujących w branży 

 Organizacja i wsparcie w realizacji praktyk zawodowych  

 Organizacja szkoleń i kursów specjalistycznych 

 Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego –  
np. dot. pisania CV i listu motywacyjnego, szukania pracy, 
przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej  

 Organizacja wykładów otwartych z pracodawcami, ekspertami 
rynku pracy i przedstawicielami zawodów  

 Organizacja targów pracy 

Metryczka 

Płeć  Kobieta  

 Mężczyzna 

Wiek  18-24 lata  

 25-30 lat 

 31-36 lat  

 37-42 lata  

 43-48 lat  

 49-54 lata  

 55 lat i powyżej 

Rok ukończenia studiów:   2015  2016    2017   2018  2019 

  2020   2021  2022  2023  2024 

Wydział:  

 Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 

 Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 

 Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 

 Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 

 Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie 

 Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 

 Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 

 Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 

 Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 
   

Kierunek:  Bezpieczeństwo Narodowe 

 Bezpieczeństwo Publiczne 

 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

 Bezpieczeństwo Zdrowotne  

 Bezpieczeństwo Morskie 

 Pedagogika 
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 Psychologia 

 Zarządzanie 

Forma studiów:  Studia stacjonarne 

 Studia niestacjonarne 

Stopień studiów:  Studia licencjackie (I stopień) 

 Studia magisterskie (II stopień) 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych moich danych osobowych przez Administratora danych: 

Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, 60-778 Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1, NIP 

7781423778, dla celów realizacji badania pt. „Badanie losów absolwentów”, polegającego na śledzeniu losów 

zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Podaję dane osobowe 

dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
 
 
……………………………………… …………………….…………….……………………………… 

      Miejscowość i data                                                                                                      Czytelny podpis absolwenta                                              

 
 
 
 
Wypełnioną ankietę proszę odesłać na adres: 
„Ankieta Absolwenta” 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
ul. E. Orzeszkowej 1 
60-778 Poznań 
lub  
biuro.karier@wsb.net.pl 
 
Ankieta do pobrania również na stronie internetowej: https://www.wsb.net.pl/biuro-karier/sciezki-karier-absolwentow/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro.karier@wsb.net.pl
https://www.wsb.net.pl/biuro-karier/sciezki-karier-absolwentow/
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                                                                KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą  

w Poznaniu ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, NIP: 7781423778, REGON 300001987. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Justyna Kamińska; e-mail: iod@wsb.net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji badania losów zawodowych absolwentów. 

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) oraz art. 6 ust 1 pkt e) ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. odpowiednio udzielona zgoda oraz 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

4. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym 

podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa 

dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego. 

5. Podanie danych wynika z przepisów art. 13b ust. 12 i 13 ustawy z dnia 27.07.2005r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. 2005 poz. 1365 z późn. zm. oraz służy realizacji obowiązków administratora jako Uczelni 

wyższej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) przez okres realizacji badania losów zawodowych absolwentów wynoszący 5 lat liczony od dnia 

złożenia ww. Deklaracji absolwenta, 

b) do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda. 

7. Możliwe jest powierzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, takim 

podmiotom jak kancelaria prawna, dostawcy, firmy szkoleniowe, kurierskie i transportowe wyłącznie w celu 

realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowej. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                  
……………………………………                                                                                    ………………………………… 

      Miejscowość i data                                 Podpis 

 

 

mailto:iod@wsb.net.pl
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KLAUZULA ZGODY MARKETINGOWEJ 

 

1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ul. Elizy 

Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, NIP: 7781423778, REGON 300001987 drogą elektroniczną 

na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług 

oferowanych przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu w rozumieniu ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) 

 

2. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu   

ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, NIP: 7781423778, REGON 300001987 treści, dotyczących 

oferty na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów 

wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. 

poz. 243 ze zm.) 
 

 

…………………………………                                                                              ………………………………… 

          Miejscowość i data                         Podpis 

 


