
Losy zawodowe absolwentów 
Politechniki Krakowskiej

rocznik 2019 po 6 miesiącach od ukończenia studiów



Populacja badawcza: absolwenci PK studiów I oraz II stopnia
(stacjonarnych i niestacjonarnych), którzy ukończyli studia od 1 stycznia
do 31 grudnia 2019 r.

Liczebność ogółem: 3543 osoby (1895 absolwentów I stopnia i 1648
absolwentów studiów II stopnia).

Realizacja badania:

�I etap: 18 września – 4 listopada 2019 (absolwenci, którzy obronili
egzamin dyplomowy od 1 stycznia do 31 maja 2019 r.);

�II etap: 11 marca – 6 maja 2020 (absolwenci, którzy obronili egzamin
dyplomowy od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r.).

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej.



�W badaniu wzięły udział 1002 osoby, z czego 56,8% to
absolwenci I stopnia, a 43,2% - absolwenci II stopnia studiów,
głównie w trybie stacjonarnym (84,5% ogółu badanych).

�Mężczyźni stanowią 51,4%, a kobiety 48,6% próby.

�Wśród badanych najwięcej jest absolwentów Wydziału
Mechanicznego (WM) oraz Wydziału Inżynierii Lądowej (WIL).

�Najczęściej reprezentowanym kierunkiem jest budownictwo
na WIL (24,7%).



� Zdecydowana większość badanych pracuje – zarówno wśród absolwentów
I stopnia, którzy nie kontynuują nauki (82,8% zatrudnionych), jak i wśród
osób, które ukończyły dwustopniowe studia (93,3%).
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� Większość respondentów, niezależnie od poziomu studiów, znalazła pracę
jeszcze przed obroną pracy dyplomowej (63% po I stopniu oraz 67%
absolwentów II stopnia).
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Wykres przedstawia warto ści procentowe z liczby osób pracuj ących.



� Badanie pokazało, że ukończenie studiów II stopnia sprzyja znalezieniu
pracy w zawodzie (65,7% do 43,8%).

� Absolwenci I i II stopnia równie często deklarują zatrudnienie częściowo
zgodne z wykształceniem.

� Zatrudnienie poza branżą cztery razy częściej dotyka inżynierów niż
absolwentów dwustopniowych studiów.
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� Wynagrodzenia absolwentów po II stopniu studiów są średnio o 500 zł
wyższe niż zarobki absolwentów I stopnia.

� Inżynierowie częściej zarabiają do 4 000 zł, natomiast wynagrodzenia
po II stopniu częściej występują w przedziałach powyżej 4 000 zł brutto.

Wykres ma charakter pogl ądowy – nie uwzgl ędnia bran ży ani innych 
czynników, które mog ą mieć wpływ na wysoko ść wynagrodzenia. 
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� Absolwenci II stopnia wyżej oceniają rozwinięte na studiach kompetencje
zawodowe – wiedzę oraz umiejętności specjalistyczne, a także
pozazawodowe – współpracę w zespole i kompetencje organizacyjne.
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Wykres przedstawia zsumowane kategorie odpowiedzi „ w du żym stopniu ” i „ w bardzo du żym stopniu”

� Spośród badanych po I stopniu 67,4% kontynuuje studia na PK.


