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Biuro Karier AWF w Krakowie        15.10.2012 

 

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego 

w Krakowie, rocznik 2011 

 

 

 
Cel badania: 

Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich i magisterskich 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, którzy ukończyli studia w 2011 roku: 

� Po roku od ukończenia studiów pracują? 
� Czy pracowali w czasie 6 ostatnich miesięcy? 
� Jak długo szukali pracy lub czy pracowali już podczas studiów? 
� Czy wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów pomogły 

absolwentom  w znalezieniu pracy lub otworzeniu własnej działalności gospodarczej? 
� Czy wykonywana praca jest zgodna z profilem wykształcenia? 
� Czy absolwenci wykorzystują w pracy wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte 

podczas studiów? 
� Czy absolwenci po studiach uczestniczyli w kursach lub szkoleniach? 
� Czy absolwenci podjęli dalsze studia, jeżeli tak to jakie? 
� Jakie są powody niepracowania przez absolwentów? (dotyczy absolwentów niepracujących 

przez okres co najmniej 6 miesięcy) 
 

Grupa badawcza: 

Badaniami zostali objęci absolwenci studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających oraz  
magisterskich jednolitych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie studiujący w trybie  
stacjonarnym jak i  niestacjonarnym, którzy ukończyli studia do końca  2011 roku oraz wyrazili 
zgodę na wzięcie udziału w badaniu. W przypadku studiów magisterskich za rok ukończenia 
studiów przyjęto rok obrony pracy magisterskiej. 

 

Metoda badań: 

W badaniach zastosowano metodę  sondażu diagnostycznego, narzędziem był  kwestionariusz 
ankiety opracowany w Biurze Karier AWF w Krakowie. Ankieta była anonimowa na poziomie 
opracowywania wyników. Zaproszenie do badania wraz z ankietą zostało wysłane pocztą 
elektroniczną do absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu (na adresy podane w 
formularzach zgłoszeniowych) z prośbą ich odesłanie w mailu zwrotnym. 

Badania prowadzono na przełomie września i października 2012 roku. 



 

Wyniki:  

1) Respondenci: W badaniach brali udział m
pochodzący z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, 
podkarpackiego, śląskiego, ś
Mieszkańcy zarówno miast jak i wsi. Dwoje absolwentów
Brytanii i Luksemburgu. Najwię
(71%), śląskiego (13%) i podkarpackiego (7%). 

W badaniach wzięli udział absolwenci wszystkich trzech wydziałów Akademii Wyc
Fizycznego w Krakowie tj. Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz 
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.  Ankiety otrzymało na swoje skrzynki mailowe 1185 
absolwentów, otrzymano z powrotem 259 ankiet. Stopa zwrotu wyn

W badaniach uczestniczyło w sumie 259 absolwentów:

� 82 absolwentów studiów licencjackich (32 % respondentów)

� 177 absolwentów studiów magisterskich (68% respondentów)

 

Udział absolwentów studiów licencjackich i magisterskich 

 

Reprezentacja poszczególnych wydziałów w badaniach wygl

� 82 absolwentów Wydziału Rehabilitacji Ruchowej (32% respondentów)

� 83 absolwentów Wydziału Turystyki i Rekreacji (32% respondentów)

� 94 absolwentów Wydziału Wycho

 

absolwenci 

studiów 

magisterskich

68%

Udział absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w badaniu
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W badaniach brali udział mężczyźni oraz kobiety w wieku od 23 do 48 lat, 
cy z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, 

ąskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. 
cy zarówno miast jak i wsi. Dwoje absolwentów mieszka obecnie za granic

Brytanii i Luksemburgu. Największa ilość absolwentów pochodziła z województw:
skiego (13%) i podkarpackiego (7%).  

li udział absolwenci wszystkich trzech wydziałów Akademii Wyc
Fizycznego w Krakowie tj. Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz 
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.  Ankiety otrzymało na swoje skrzynki mailowe 1185 
absolwentów, otrzymano z powrotem 259 ankiet. Stopa zwrotu wynosiła 20,6%.

W badaniach uczestniczyło w sumie 259 absolwentów: 

82 absolwentów studiów licencjackich (32 % respondentów) 

177 absolwentów studiów magisterskich (68% respondentów) 

Udział absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w badaniach (wydziały razem)

Reprezentacja poszczególnych wydziałów w badaniach wyglądała następują

absolwentów Wydziału Rehabilitacji Ruchowej (32% respondentów)

absolwentów Wydziału Turystyki i Rekreacji (32% respondentów)

absolwentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu (36% respondentów)

absolwenci 

studiów 

licencjackich
absolwenci 

magisterskich

Udział absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w badaniu

w wieku od 23 do 48 lat, 
cy z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, 

mazurskiego i wielkopolskiego. 
mieszka obecnie za granicą, w Wielkiej 

 absolwentów pochodziła z województw: małopolskiego 

li udział absolwenci wszystkich trzech wydziałów Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie tj. Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz 
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.  Ankiety otrzymało na swoje skrzynki mailowe 1185 

osiła 20,6%. 

(wydziały razem): 

 

ępująco: 

absolwentów Wydziału Rehabilitacji Ruchowej (32% respondentów) 

absolwentów Wydziału Turystyki i Rekreacji (32% respondentów) 

wania Fizycznego i Sportu (36% respondentów) 

absolwenci 

studiów 

licencjackich

32%

Udział absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w badaniu



 

 

 

 

 

Udział absolwentów poszczególnych wydziałów w badaniu

Wydział 

Rehabilitacji Ruchowej 

Turystyki i Rekreacji 

Wychowania Fizycznego i Sportu

 

 

 

 

 

 

 

Wydział 

Wychowania 

Fizycznego i 

Sportu

36%

Absolwenci biorący udzial w badaniu 
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Udział absolwentów poszczególnych wydziałów w badaniu

Studia licencjackie Studia magisterskie

osób procent 

dla wydziału 

osób

16 20 % 66

38 47 % 45

Wychowania Fizycznego i Sportu 28 30 % 66

Wydział 

Rehabilitacji 

Ruchowej

32%

Wydział Turystyki 

i Rekreacji

32%

Absolwenci biorący udzial w badaniu - wydziały procentowo

 

Udział absolwentów poszczególnych wydziałów w badaniu 

Studia magisterskie 

osób procent 

dla wydziału 

66 80% 

45 53 % 

66 70 % 

Wydział 

Rehabilitacji 

Ruchowej

32%

wydziały procentowo



 

 

Płeć respondentów: większość

 

 

Płeć respondentów 

Wydział 

Rehabilitacji Ruchowej 

Turystyki i Rekreacji 

Wychowania Fizycznego i Sportu

 

 

2) Wykonywanie pracy w cią
wykonywanie pracy w ciągu 6 

Wykonywanie pracy w ci

Wydział 

Rehabilitacji Ruchowej 

Turystyki i Rekreacji 

Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Kobiety

70%

Płeć respondentów 
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ę ść respondentów stanowiły kobiety, 70%: 

Płeć respondentów - podział na wydziały 

kobiet 

osób procent osób

70 85 % 12

65 78 % 18

Wychowania Fizycznego i Sportu 47 50 % 47

ciągu ostatnich 6 miesięcy. Procent respondentów deklaruj
ągu 6 ostatnich miesięcy: 

ykonywanie pracy w ciągu 6 ostatnich miesięcy 

procent 

86 % 

94 % 

Wychowania Fizycznego i Sportu 89 % 

Mężczyźni

30%

Płeć respondentów - wydziały razem

 

mężczyzn 

osób procent 

12 15% 

18 22 % 

47 50 % 

rocent respondentów deklarujących 



 

 

3) Wykonywanie pracy w momencie badania.
wykonywanie pracy w momencie badania:

Wykonywanie pracy w momencie badania deklaruje

Wydział 

Rehabilitacji Ruchowej 

Turystyki i Rekreacji 

Wychowania Fizycznego i Sportu

 

 

4) Rodzaj zatrudnienia deklarowany przez absolwentów

gospodarcza)* : 

*  Niektórzy absolwenci deklarowali wi
rodzaje zatrudnienia. 
 
 

 

Umowa o pracę 

na czas określony

31%

Własna 

działalność 

gospodarcza / 

samozatrudnienie

20%

Inne

9%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej 
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ywanie pracy w momencie badania. Procent respondentów deklaruj
w momencie badania: 

Wykonywanie pracy w momencie badania deklaruje 

procent 

78,4 % 

91,5 % 

Wychowania Fizycznego i Sportu 89,3 % 

deklarowany przez absolwentów (w tym własna działalno

Niektórzy absolwenci deklarowali więcej niż jeden rodzaj zatrudnienia, w takiej sytuacji 

Umowa o pracę 

Staż

5%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej - rodzaj zatrudnienia

rocent respondentów deklarujących 

(w tym własna działalność 

, w takiej sytuacji uwzględniono wszystkie 

 

Umowa o pracę 

na czas 

nieokreślony

17%

Umowa zlecenie

18%

rodzaj zatrudnienia
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Umowa o pracę na 

czas określony

30%

Umowa o pracę na 

czas nieokreślony

24%
Umowa zlecenie

31%

Staż

1%

Własna działalność 

gospodarcza / 

samozatrudnienie

8%
Inne

6%

Wydział Turystyki i Rekreacji - rodzaj zatrudnienia

 

 

Umowa o pracę na 

czas określony

32%

Umowa o pracę na 

czas nieokreślony

16%

Umowa zlecenie

29%

Staż

4% Własna działalność 

gospodarcza / 

samozatrudnienie

12%

Inne

7%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu - rodzaj zatrudnienia
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5) Zgodność pracy z profilem wykształcenia. Deklarowana przez absolwentów zgodność pracy z 
profilem wykształcenia. 

Zgodna z profilem 

wykształcenia

80%

Niezgodna z 

profilem 

wykształcenia

20%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej - zgodność pracy z profilem wykształcenia

 

Zgodna z profilem 

wykształcenia

45%

Niezgodna z 

profilem 

wykształcenia

55%

Wydział Turystyki i Rekreacji - zgodność pracy z profilem wykształcenia

 

Zgodna z profilem 

wykształcenia

51%

Niezgodna z 

profilem 

wykształcenia

49%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu - zgodność pracy z profilem wykształcenia

 

 



 

6) Czas poszukiwania pracy:

 

Praca już podczas 

studiów

39%

7 - 12 miesięcy

12%

Powyżej roku

7%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej 

Praca już podczas 

studiów

79%

Wydział Turystyki i Rekreacji 

Praca już podczas 

studiów

50%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 
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Czas poszukiwania pracy: 

Krócej niż  3 

miesiące

3 - 6 miesięcy

19%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej - czas poszukiwania pracy

Krócej niż  3 

Powyżej roku

1%

Wydział Turystyki i Rekreacji - czas poszukiwania pracy

Krócej niż  3 

miesiące

7 -

Powyżej roku

5%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu - czas poszukiwania pracy

 

 

 

Krócej niż  3 

miesiące

23%

6 miesięcy

19%

czas poszukiwania pracy

Krócej niż  3 

miesiące

6%

3 - 6 miesięcy

9%

7 - 12 miesięcy

5%

Powyżej roku

czas poszukiwania pracy

Krócej niż  3 

miesiące

18%

3 - 6 miesięcy

15%

12 miesięcy

12%

czas poszukiwania pracy



 

 
7) Czy wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów pomogły
absolwentom w znalezieniu pracy lub otworzeniu wł

 

Tak

65%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej 

umiejętności i kompetencje...

Tak

56%

Wydział Turystyki i Rekreacji 

umiejętności i kompetencje...

Tak

57%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 

wiedza, umiejętności i kompetencje...
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ę ści i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów pomogły
w znalezieniu pracy lub otworzeniu własnej działalności gospodarczej

Nie

35%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej - znalezienie pracy: wiedza, 

umiejętności i kompetencje...

Nie

44%

Wydział Turystyki i Rekreacji - znalezienie pracy: wiedza, 

umiejętności i kompetencje...

Nie

43%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu - znalezienie pracy: 

wiedza, umiejętności i kompetencje...

ci i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów pomogły 
ści gospodarczej? 

 

 

 



 

 

8) Wykorzystywanie w pracy wiedzy
podczas studiów? 

Zdecydowanie 

tak

33%

Zdecydowanie 

nie

5%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej 

kompetencje...

Tak, częściowo

65%

Wydział Turystyki i Rekreacji 

kompetencje...

Zdecydowanie 

tak

40%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 

umiejętności i kompetencje...
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8) Wykorzystywanie w pracy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych

Tak, częściowo

62%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej - w pracy: wiedza, umiejętności i 

Zdecydowanie 

tak

16%

Zdecydowanie 

nie

19%

Wydział Turystyki i Rekreacji - w pracy: wiedza, umiejętności i 

Tak, częściowo

44%

Zdecydowanie 

nie

16%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu - w pracy: wiedza, 

umiejętności i kompetencje...

i kompetencji społecznych nabytych 

 

 

 

Tak, częściowo

w pracy: wiedza, umiejętności i 

Zdecydowanie 

Zdecydowanie 

nie

19%

w pracy: wiedza, umiejętności i 

Tak, częściowo

44%

Zdecydowanie 

nie

16%

w pracy: wiedza, 



 

 

9) Uczestnictwo absolwentów w kursach i szkoleniach po zako

 

 

 

Tak

80%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej 

szkoleniach

Tak

59%

Wydział Turystyki i Rekreacji 

Tak

66%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 

szkoleniach
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9) Uczestnictwo absolwentów w kursach i szkoleniach po zakończeniu studiów:

Nie

20%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej - uczestnictwo w kursach i 

Nie

41%

Wydział Turystyki i Rekreacji - uczestnictwo w kursach i szkoleniach

Nie

34%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu - uczestnictwo w kursach i 

ńczeniu studiów: 

 

 

 

uczestnictwo w kursach i szkoleniach

uczestnictwo w kursach i 



 

 

10) Podjęcie przez absolwentów dalszych 

 

 

 

Nie

73%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej 

Nie

43%

Wydział Turystyki i Rekreacji 

Nie

54%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 
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absolwentów dalszych studiów: 

Tak

27%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej - dalsze studia

Tak

57%

Wydział Turystyki i Rekreacji - dalsze studia

Tak

46%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu - dalsze studia

 

 

 



 

11) Rodzaj dalszych studiów podj

 

 

 

Magisterskie

64%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej 

Magisterskie

79%

Wydział Turystyki i Rekreacji 

Magisterskie

54%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 
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11) Rodzaj dalszych studiów podjętych przez absolwentów: 

Licencjackie

9%

Podyplomowe

27%

Doktoranckie

0%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej - rodzaj dalszych studiów

Licencjackie

4%

Podyplomowe

Doktoranckie

2%

Wydział Turystyki i Rekreacji - rodzaj dalszych studiów

Licencjackie

9%

Podyplomowe

26%

Doktoranckie

11%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu - rodzaj dalszych studiów

 

 

 

Podyplomowe

Doktoranckie

Licencjackie

Podyplomowe

15%

Doktoranckie

2%

Doktoranckie

11%

rodzaj dalszych studiów



 

12) Niepracowanie. Powody niepodejmowania pracy przez absolwentów:

Nie poszukuję 

pracy

41%

Nie mogę znaleźć 

pracy zgodnej z 

moim 

wykształceniem

41%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej 

Nie poszukuję 

pracy

50%

Inny powód

22%

Wydział Turystyki i Rekreacji 

Nie poszukuję 

pracy

37%

Nie mogę znaleźć 

pracy zgodnej z 

moim 

wykształceniem

29%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 
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Powody niepodejmowania pracy przez absolwentów: 

Nie mogę znaleźć 

pracy zgodnej z 

oczekiwaniami

Inny powód

12%

Wydział Rehabilitacji Ruchowej - powody niepracowania

Nie mogę znaleźć 

pracy zgodnej z 

wykształceniem

Nie mogę znaleźć 

pracy zgodnej z 

Nie mogę znaleźć 

Wydział Turystyki i Rekreacji - powody niepracowania

Nie mogę znaleźć 

pracy zgodnej z 

oczekiwaniami

Nie mogę znaleźć 

Inny powód

4%

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu - powody niepracowania

 

 

 

 

Nie mogę znaleźć 

pracy zgodnej z 

moimi 

oczekiwaniami

6%

Nie mogę 

znaleźć 

jakiejkolwiek 

pracy

0%

Inny powód

powody niepracowania

Nie mogę znaleźć 

pracy zgodnej z 

moim 

wykształceniem

22%

Nie mogę znaleźć 

pracy zgodnej z 

moimi 

oczekiwaniami

6%

Nie mogę znaleźć 

jakiejkolwiek 

pracy

0%

Nie mogę znaleźć 

pracy zgodnej z 

moimi 

oczekiwaniami

26%

Nie mogę znaleźć 

jakiejkolwiek 

pracy

4%

powody niepracowania
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Podsumowanie: 

� W badaniu reprezentacja wszystkich trzech wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego była 
na wyrównanym poziomie. 

� Większość respondentów stanowiły kobiety, 70 %. 

� Większość respondentów stanowili absolwenci studiów magisterskich, 68 %. 

� Większość absolwentów po roku czasu od zakończenia studiów pracuje, od 78,4 % dla 
Wydziału Rehabilitacji Ruchowej do 91,5 % dla Turystyki i Rekreacji. 

� Większość absolwentów pracowała w ciągu ostatnich 6 miesięcy, od 86 % dla Wydziału 
Rehabilitacji Ruchowej do 94 % dla Wydziału Turystyki i Rekreacji. 

� Na wszystkich trzech wydziałach największą grupę stanowiły osoby zatrudnione na czas 
określony. Procent osób zatrudnionych na czas określony był porównywalny dla trzech 
wydziałów, od 30 do 32 % respondentów. 

� Największą grupę osób zatrudnionych na czas nieokreślony stanowią absolwenci Wydziału 
Turystyki i Rekreacji, 24 % respondentów. Następnie absolwenci Wydziału Rehabilitacji 
Ruchowej (17 %) i Wychowania Fizycznego i Sportu (16 %). 

� Największą grupę osób prowadzących własną działalność gospodarczą stanowią absolwenci 
Wydziału Rehabilitacji Ruchowej (20 %). 

� Spora grupa respondentów z trzech wydziałów deklaruje pracę na umowę zlecenie. 

� 80 % absolwentów Wydziału Rehabilitacji Ruchowej deklaruje, że wykonywana praca jest 
zgodna z profilem wykształcenia. Dla wydziału Turystyki i Rekreacji pracę zgodną z profilem 
wykształcenia deklaruje 45 % respondentów a dla  Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 
51 %. 

� Na wszystkich trzech wydziałach największą grupę stanowią osoby, które pracowały już 
podczas studiów, od 39 % dla Wydziału Rehabilitacji Ruchowej do 79 % dla wydziału 
Turystyki i Rekreacji. 

� Większość absolwentów wszystkich trzech wydziałów potwierdza, że wiedza, umiejętności i 
kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów pomogły im w znalezieniu pracy lub 
otworzeniu własnej działalności gospodarczej. 

� Większość absolwentów wszystkich trzech wydziałów wskazuje na częściowe 
wykorzystywanie w pracy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych podczas 
studiów. 

� Większość absolwentów wszystkich trzech wydziałów uczestniczyło po ukończeniu studiów w 
szkoleniach lub kursach. W największym stopniu w szkoleniach lub kursach uczestniczyli 
absolwenci Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, 80 % respondentów. 

� Największą grupą kontynuującą studia są osoby, które kontynuują naukę na studiach 
magisterskich. 
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� Spośród osób niepracujących na wszystkich trzech wydziałach największą grupę stanowią 
osoby, które deklarują, że nie poszukują pracy. Drugim powodem niepracowania jest 
deklarowana niemożność znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem. 

 

Wnioski:  

Na podstawie powyższego badania można wnioskować, że absolwenci Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie są dobrze przygotowani do funkcjonowania na dynamicznym rynku pracy. 
Większość absolwentów pracuje, od 45 do 80 % absolwentów deklaruje wykonywanie pracy 
zgodnej z profilem wykształcenia. Największą grupę stanowią absolwenci, którzy pracowali już 
podczas studiów. Rodzaj zatrudnienia jest adekwatny do aktualnej sytuacji na rynku pracy. 
 Większość absolwentów podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc po studiach w kursach i 
szkoleniach. Spora część absolwentów kontynuuje studia na poziomie magisterskim. Spośród osób 
niepracujących największą grupę stanowią osoby, które deklarują, że nie poszukują pracy, co m.in. 
może się wiązać z kontytuowaniem nauki na studiach magisterskich. Drugim powodem 
niepracowania jest deklarowana niemożność znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem. 
 


