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CEL ANALIZY
Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych
kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych miało na celu wskazanie specjalności na
kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych, w których spodziewać się należy największej
luki pomiędzy popytem ,a podażą na absolwentów szkół wyższych w perspektywie 5 i 15 letniej oraz analizy
przyczyn jej powstania.
W rezultacie przeprowadzonego badania opracowany został raport obejmujący trzy zasadnicze obszary
analityczne:
1.	Oszacowanie popytu i podaży na absolwentów kierunków matematycznych, technicznych
i przyrodniczych obecnie oraz w perspektywie 5 i 15 letniej;
2.	Wskazanie specjalności o najwyższym potencjalnym poziomie luki między podażą a popytem na
absolwentów wyżej wymienionych kierunków studiów;
3.	Prognoza zapotrzebowania na absolwentów wyżej wymienionych kierunków kształcenia dla
najbardziej pożądanych specjalności w układzie regionalnym w perspektywie 5 i 15 lat.
W wyniku badania powstała lista specjalności na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych,
w których według przyjętej przez Wykonawcę miary, określona została wielkość luki między popytem i podażą
na absolwentów w układzie krajowym i regionalnym w odniesieniu do:
•

teraźniejszości,

•

okresu 5-letniego,

•

okresu 15-letniego.

Przeprowadzone badanie koncentrowało się także na zagadnieniu analizy przyczyn powstania luki między
popytem a podażą na absolwentów wskazanych kierunków i specjalności.
W ramach każdego ze wspomnianych wyżej trzech zasadniczych obszarów badawczych udzielono odpowiedzi
na następujące pytania badawcze:
Obszar badawczy

Pytania ewaluacyjne
Jaki jest potencjalny popyt na absolwentów analizowanych kierunków ogólnie
w kraju oraz w układzie regionalnym obecnie oraz
w perspektywie 5 i 15 lat?
W których regionach prognozowany jest najwyższy popyt na absolwentó
w analizowanych kierunków obecnie oraz w perspektywie 5 i 15 lat?

Oszacowanie popytu i podaży
na absolwentów kierunków
matematycznych, technicznych
i przyrodniczych w perspektywie
5 i 15 letniej.

Jaka jest prognozowana podaż absolwentów analizowanych kierunków ogólnie
w kraju oraz w układzie regionalnym obecnie oraz w perspektywie 5 i 15 lat?
W których regionach prognozowana jest najwyższa podaż absolwentów
analizowanych kierunków obecnie oraz w perspektywie 5 i 15 lat?
W których regionach będzie największa podaż absolwentów, a w których największy
ich popyt?
Jak można oszacować mobilność absolwentów analizowanych kierunków (jaki
jest szacowany przepływ absolwentów analizowanych kierunków z regionów
o wysokiej podaży i niskim popycie na absolwentów analizowanych kierunków do
regionów o wysokim popycie i niskiej podaży?)
Czy i w jakim stopniu napływ siły roboczej (specjalistów z określonych dziedzin)
z zagranicy (w ramach wspólnego rynku UE oraz spoza UE) może wyrównać różnicę
pomiędzy podażą a popytem na absolwentów kierunków matematycznych,
przyrodniczych i technicznych w Polsce obecnie oraz w perspektywie 5 i 15 lat?
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Wskazanie specjalności
o najwyższym potencjalnym
poziomie luki między podażą
a popytem na absolwentów
wyżej wymienionych kierunków
studiów.

Prognoza zapotrzebowania
na absolwentów wyżej
wymienionych kierunków
kształcenia dla najbardziej
pożądanych specjalności w
układzie regionalnym
w perspektywie 5 i 15 lat.

Czy prowadzona jest analiza specjalności deficytowych w perspektywie chwili
obecnej oraz okresu 5 i 15 lat dla całego kraju oraz w układzie regionalnym?
Czy i w jakim stopniu szkoły wyższe uwzględniają w swoich planach rekrutacji
studentów prognozowane zapotrzebowanie rynku na absolwentów określonych
specjalności?
Jakie są prognozowane specjalności deficytowe dla kierunków matematycznych,
przyrodniczych i technicznych dla całego kraju i w układzie regionalnym obecnie
oraz w perspektywie 5 i 15 lat?
Jaka będzie luka pomiędzy popytem a podażą na absolwentów kierunków
matematycznych, przyrodniczych i technicznych ogólnie w kraju oraz w układzie
regionalnym obecnie oraz w perspektywie 5 i 15 lat?
Jaki jest prognozowany niezaspokojony popyt na absolwentów kierunków
matematycznych, przyrodniczych i technicznych w układzie regionalnym obecnie
i w perspektywie 5 i 15 lat (z uwzględnieniem efektów wynikających z prognozowanej
mobilności absolwentów analizowanych kierunków – w kraju i za granicę – a także
z uwzględnieniem prognozy napływu zagranicznych specjalistów z tych dziedzin)?

Realizacja badania
Badanie przeprowadzono w okresie od października do grudnia 2008 roku.
Badanie obejmowało:
 Analiza dokumentów (desk research)
Analiza dokumentów została przeprowadzona jako jeden z pierwszych etapów realizacji badania: przed
przystąpieniem do realizacji wywiadów i przed rozpoczęciem badań terenowych.
W ramach analizy danych zastanych uwzględniono m.in. następujące źródła informacji:
•

Barometr Manpower, Perspektywy zatrudnienia, Polska, Q1, 2009.

•

Boczek K., Jakie studia, taka płaca!, http://matura.onet.pl/1483531,3,poradnik_artykul.html, z dn. 25.04.2008.

•

Boni M., Przyszłość polskiego rynku pracy, Warszawa, 17.06.2008

•

Dolińska A., Mało inżynierów, więcej humanistów,
http://uwm.student.wm.pl/Malo- inżynierów--wiecej-humanistow,44597 z dn. 2008-04-21

•

Fulton O., Santiago P., Edquist Ch., El-Khawas E., Hackl E., Raport OECD na temat szkolnictwa wyższego, Polska,
2007.

•

Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl

•

Kolska K., Najpopularniejsze kierunki studiów, Gazeta Wyborcza z 07.03.2008

•

Konkurencyjność sektora MSP, PKPP „Lewiatan”, 2008.

•

Nyga K., Nowe zawody przyszłością rynku pracy, Sedlak & Sedlak, Kraków, 2008.

•

Praca przyszłości: Inżynier, http://www.edulandia.pl/techniczne_2558.htm#top

•

Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa,
2008

•

Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007 – Edukacja dla Pracy, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
(UNDP), Warszawa, 2008.
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•

Raport z rynku pracownika, http://www.infor.pl

•

Rząd zapłaci za studia inżynierów, Polska, Dziennik Bałtycki, 16.05.2008.

•

Smolarz A., Zawody przyszłości, 14.01.2008; http://www.ekonomicznie.pl/strefa.php?strefa=licealisty&art=51

•

Strojek A., Migracyjne plusy dla polskiego rynku pracy, Sedlak & Sedlak, Kraków 2008.

•

Strojek A., Młodzi Polacy na rynku pracy, Sedlak & Sedlak, Kraków, 2008.

•

Studia zamawiane a gospodarka oparta na wiedzy, Gazeta Wyborcza, z dn. 2008-06-16, http://gospodarka.
gazeta.pl/firma/1,31560,5318226,Studia_zamawiane_a_gospodarka_oparta_na_wiedzy.html .

•

Szafrański M., Analiza wybranych zagadnień dotyczących kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznostatystycznych i fizycznym oraz w wybranych szkołach wyższych (wyciąg z przygotowywanego opracowania),
Akcelerator Wiedzy Technicznej, Poznań, czerwiec 2008.

•

Szkolnictwo wyższe, a wyzwania rynku pracy, Sedlak&Sedlak, Kraków, 2008

•

Wilde K., Moda na inżynierów, 14 maja 2007

•

Zbonikowska I., Nietypowe studia, http://www.paca.pracuj.pl/kariera-rynek-pracy-artykuly_11318.htm#top

 Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
W ramach niniejszego badania Wykonawca zrealizował 5 pogłębionych wywiadów indywidualnych
z przedstawicielami: (I) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (II) Ministerstwa Gospodarki,
(III) Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, (IV) Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych oraz (V)
z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców.
 Kwestionariuszowe wywiady osobiste (PAPI)
Badaniem kwestionariuszowym realizowanym techniką PAPI objęto przedstawicieli wszystkich 16
Wojewódzkich Urzędów Pracy. Zrealizowane badanie przede wszystkim dotyczyło kwestii związanych
z analizą specjalności deficytowych w regionie, monitorowaniem i prognozowaniem rozwoju rynku pracy
w regionie oraz z szacowaną obecną i przyszłą mobilnością siły roboczej.
 Ankieta internetowa nadzorowana przez system komputerowy (CAWI)
W ramach zrealizowanego badania do udziału w badaniu kwestionariuszowym realizowanym techniką CAWI
zaproszono wszystkie państwowe i prywatne szkoły wyższe, które prowadzą kształcenie na kierunkach
matematycznych, przyrodniczych i technicznych.
W ramach badania CAWI podjęte zostały zagadnienia dotyczące kwestii związanych z: (i) prognozowaną liczbą
absolwentów analizowanych kierunków obecnie i w perspektywie 5 i 15 lat; (ii) uwzględnianiem przez szkoły
wyższe prognoz dotyczących rynku pracy przy ustalaniu planów rekrutacji studentów; (iii) współpracy władz
szkół wyższych z instytucjami rynku pracy i/lub przedsiębiorcami przy ustalaniu planów rekrutacji.
 Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
W ramach realizowanego badania przeprowadzony został 1 FGI, w którym wzięli udział przedstawiciele:
instytucji rynku pracy (WUP), reprezentanci szkół wyższych prowadzących kształcenie w kierunkach
matematycznych, przyrodniczych i technicznych, a także przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców.
Zrealizowany zogniskowany wywiad grupowy pozwolił na bezpośrednie skonfrontowanie opinii i poglądów
interesariuszy kluczowych dla obszaru objętego realizowanym badaniem.
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Określenie kryteriów przygotowania listy rankingowej specjalności na określonych
kierunkach studiów ze względu na wielkość luki pomiędzy popytem, a podażą na
absolwentów z podziałem na regiony
W trakcie realizowanego badania chciano uzyskać dane: (i) obrazujące przewidywane zapotrzebowanie na
absolwentów szkół wyższych z kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych w podziale na
specjalności oraz (ii) obrazujące przewidywaną podaż absolwentów tych kierunków. Wykonawca przewidywał,
że powyższe dane będą obrazowały sytuację aktualną oraz przewidywania dotyczące horyzontu czasowego
5 i 15 lat.
Informacje dotyczące aktualnego i przewidywanego zapotrzebowania gospodarki na absolwentów
analizowanych kierunków planowano pozyskać od instytucji administracji rządowej powołanych do
monitorowania i analizowania rynku pracy, a mianowicie od Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP).
Z tego powodu zdecydowano objąć wszystkie 16 WUP badaniem kwestionariuszowym, w trakcie którego
zgromadzono informacje dotyczące zakresu analiz rynku pracy prowadzonych przez WUP-y, a także ich
przewidywań dotyczących zapotrzebowania gospodarki na specjalistów z różnych dziedzin objętych badaniem.
Analiza objęła m.in. rodzaj źródeł danych wykorzystywanych w analizach prowadzonych przez WUP-y, metod
stosowanych w tych badaniach, obiegu informacji w ramach struktur regionalnych i subregionalnych (m.in.
Powiatowe Urzędy Pracy) w zakresie monitorowania i analiz rynku pracy. Analizie poddano także instytucje
otoczenia biznesu (IOB), z którymi WUP-y współpracują w ramach analizy rynku pracy oraz zakres tej
współpracy. Badanie objęło również zakres analiz prowadzonych przez WUP-y w obszarze mobilności zasobów
ludzkich, a w szczególności dotyczących specjalności deficytowych objętych badaniem. Analizie poddano
także zakres współpracy WUP z instytucjami akademickimi i szkołami wyższymi w zakresie kształtowania
planów rekrutacji szkół wyższych i powiązania tych planów z przewidywaniami dotyczącymi zapotrzebowania
gospodarki na absolwentów określonych kierunków.
Z kolei dane dotyczące aktualnej i przewidywanej w perspektywie 5 i 15 lat podaży absolwentów szkół
wyższych z kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych zostały pozyskane od szkół wyższych,
które zostały objęte badaniem ankietowym przeprowadzonym techniką badania internetowego (CAWI).
Badanie adresowane do szkół wyższych dotyczyło następujących zagadnień: (i) czy dana szkoła posiada
długoterminową strategię rekrutacji na poszczególne kierunki i specjalności studiów? (ii) jaki okres czasu
obejmują aktualne plany rekrutacyjne szkoły? (iii) czy i w jakim stopniu plany rekrutacyjne uwzględniają
zapotrzebowanie gospodarki na absolwentów danych kierunków? (iv) na podstawie jakich źródeł szkoła
dokonuje oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów poszczególnych kierunków? (v) czy i w jakim
zakresie szkoła przy opracowywaniu planów rekrutacji współpracuje z instytucjami rynku pracy (WUP, inne
regionalne i subregionalne)? (vi) czy i w jakim zakresie szkoła opracowując plany rekrutacji współpracuje
z organizacjami przedsiębiorców? (vii) czy szkoła prowadzi badania dotyczące sytuacji absolwentów
poszczególnych kierunków kształcenia w perspektywie 1, 3, 5 i 15 lat po ukończeniu studiów? Jeżeli tak, to
jakie płyną z tego zasadnicze wnioski i czy są one wykorzystywane w kształtowaniu planów rekrutacji?
Informacje uzyskane od szkół wyższych poddano analizie w odniesieniu do poszczególnych kierunków/
specjalności kształcenia, a także w ramach poszczególnych województw. Uzyskane informacje wykorzystano
do oszacowania przewidywanej podaży absolwentów analizowanych kierunków aktualnie oraz w perspektywie
5 i 15 lat.
Przystępując do realizacji badania przyjęto, że informacje uzyskane od WUP-ów, dotyczące przewidywanego
przez instytucje rynku pracy zapotrzebowanie gospodarki na absolwentów szkół wyższych z kierunków
matematycznych, przyrodniczych i technicznych, skonfrontowane z informacjami pochodzącymi ze szkół
wyższych, a dotyczącymi przewidywanej podaży absolwentów tych kierunków pozwolą na mechaniczne
wyliczenie ewentualnego rozziewu pomiędzy popytem, a podażą w tym zakresie.
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W celu maksymalnego uwzględnienia w prowadzonej analizie informacji dotyczących przewidywanych trendów
gospodarczych i możliwych kierunków zmian uzyskane w ramach badań kwestionariuszowych dane zostały
uzupełnione o dane jakościowe uzyskane w ramach zogniskowanego wywiadu grupowego, obejmującego
przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucji rynku pracy (WUP), reprezentantów
szkół wyższych prowadzących kształcenie w kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych,
a także przedstawicieli stowarzyszeń przedsiębiorców. Pozwoliło uwzględnić dodatkowe elementy wpływające
na rynek pracy w analizowanym zakresie.

wyniki badań
Wyniki badania Wojewódzkich Urzędów Pracy
Wszystkie analizowane WUP-y opracowały analizę obecnego stanu rynku pracy w regionie. Poza
jednym wyjątkiem, wszystkie w tej analizie uwzględniły kwestie dotyczące zapotrzebowania gospodarki
regionu na absolwentów kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Nie wszystkie
natomiast analizy regionalnego rynku pracy dokonywały analiz zapotrzebowania na absolwentów
w zakresie konkretnych specjalności w ramach kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych.
Przeprowadzone badanie pozwoliło wskazać specjalności z kierunków matematycznych, przyrodniczych
i technicznych, na które wg WUP-ów jest obecnie największe zapotrzebowanie.
Wykres 1.  Czy opracowana przez WUP analiza rynku pracy w regionie obejmuje deficytowe specjalności z kierunków
matematycznych, przyrodniczych i matematycznych?
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W ramach kierunków matematycznych każdy WUP zidentyfikował tylko jedną specjalność jako deficytową.
Nie wystąpiła sytuacja, w której w jednym regionie zidentyfikowano by więcej niż jedną specjalność z kierunku
matematycznego, na którą jest aktualnie duże zapotrzebowanie rynku pracy.
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Wykres 2. Specjalności matematyczne, na które wg WUP-ów jest obecnie największe zapotrzebowanie rynku
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W obszarze kierunków przyrodniczych można wskazać grupę specjalności, na absolwentów, których jest
największe zapotrzebowanie rynku pracy: biotechnologia , inżynieria środowiskowa oraz ochrona środowiska.
Najwięcej (4 specjalności) wskazał WUP z woj. łódzkiego:, biotechnologia, górnictwo, geologia, farmacja.
Po dwie specjalności deficytowe z kierunków przyrodniczych wskazały WUP-y z województw lubelskiego
(inżynieria środowiska, i biotechnologia), pomorskiego (biotechnologia, chemia) i śląskiego (ochrona
środowiska i inżynieria środowiska).
Wykres 3. Specjalności przyrodnicze, na które wg WUP-ów jest obecnie największe zapotrzebowanie rynku

W zakresie kierunków technicznych do specjalności cieszących się największym zainteresowaniem rynku pracy
należą: informatyka, automatyka), inżynieria biomedyczna, fizyka techniczna), inżynieria materiałowa oraz
mechatronika . Największą liczbę specjalności deficytowych w ramach kierunków technicznych wskazał WUP
z woj. podlaskiego (5 wskazań: inżynieria chemiczna, inżynieria procesowa, fizyka techniczna, mechatronika
i informatyka). Nieco mniejszą liczbę (4) specjalności wskazały WUP-y z województwa pomorskiego
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(inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, fizyka techniczna i informatyka) oraz śląskiego (informatyka,
automatyka, biotechnologia i mechatronika).
Wykres 4. Specjalności techniczne, na które wg WUP-ów jest obecnie największe zapotrzebowanie rynku

Poniższe wykresy wskazują, na których kierunkach studiów, w ocenie WUP-ów, występuje największa luka
pomiędzy podażą a popytem na absolwentów szkół wyższych.
Żaden WUP nie wskazał dwóch specjalności z kierunków matematycznych, na których obecnie jest istotna
luka pomiędzy zapotrzebowaniem a podażą absolwentów szkół wyższych. Jednocześnie trzy WUP-y wskazały
na ekonomię, która jednak wg oficjalnej klasyfikacji nie należy do kierunków matematycznych.
Wykres 5. Kierunki matematyczne, dla których (wg WUP-ów) istnieje największa luka pomiędzy zapotrzebowaniem
na rynku a podażą absolwentów
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Po 3 WUP-y wskazały ochronę środowiska i biotechnologię jako kierunki, dla których występuje największa
luka pomiędzy zapotrzebowaniem rynku a podażą absolwentów szkół wyższych. Największą liczbę aktualnych
specjalności deficytowych z kierunków przyrodniczych wskazały województwa: pomorskie (2 wskazania:
biotechnologia i chemia) i śląskie (2 wskazania: ochrona środowiska i inżynieria środowiska).
Wykres 6. Kierunki przyrodnicze, dla których (wg WUP-ów) istnieje największa luka pomiędzy zapotrzebowaniem na
rynku a podażą absolwentów

8 WUP-ów wskazało informatykę jako specjalność, dla której obecnie istnieje największa luka pomiędzy
zapotrzebowaniem a podażą absolwentów szkół wyższych. Znacznie mniej wskazań było dla następujących
specjalności: fizyka techniczna (3 wskazania), automatyka (3), mechatronika (2) i inżynieria biomedyczna (2).
Pozostałe specjalności były wskazywane przez pojedyncze WUP-y. Największą liczbę aktualnych specjalności
deficytowych dla kierunków technicznych wskazały WUP-y z następujących województw: pomorskie
(4 wskazania: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, fizyka techniczna i informatyka), śląskie
(4 wskazania: informatyka, automatyka, biotechnologia i mechatronika) oraz podlaskie (3 wskazania: inżynieria
chemiczna, inżynieria procesowa oraz fizyka techniczna).
Wedle deklaracji WUP-ów, prowadzą one wyprzedzające analizy rynku pracy i posiadają przewidywania
dotyczące zapotrzebowania na absolwentów określonych kierunków matematycznych, przyrodniczych
i technicznych w perspektywie 5 i 15 lat. Tylko jeden WUP przewiduje znaczne zapotrzebowanie na
matematyków w perspektywie 5- 15 lat. WUP-y przewidują natomiast , że największe zapotrzebowanie
będzie na specjalistów z dziedziny ekonomii (4 wskazania dla perspektywy 5 i 15 lat).
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Wykres 7. Kierunki techniczne, dla których (wg WUP-ów) istnieje największa luka pomiędzy zapotrzebowaniem na
rynku a podażą absolwentów

Największe zapotrzebowanie w zakresie kierunków przyrodniczych przewidywane jest dla absolwentów,
biotechnologii (8 wskazań dla perspektywy 5 lat i 7 dla perspektywy 15 lat), oraz ochrony środowiska (po
3 wskazania dla perspektywy 5 i 15 lat). Największą liczbę wskazań specjalności z kierunków przyrodniczych
dokonały WUP-y z woj.: łódzkiego (3 wskazania, identycznie dla perspektywy 5 i 15 lat: biotechnologia,
górnictwo oraz geologia), pomorskiego (2 wskazania, identycznie dla perspektywy 5 i 15 lat: biotechnologia,
chemia) i śląskie (2 wskazania, identyczne dla perspektywy 5 i 15 lat: ochrona środowiska i inżynieria
środowiska). W zakresie kierunków technicznych zdecydowanie największe zapotrzebowanie rynku jest
przewidywane dla specjalistów z dziedziny informatyki (po 9 wskazań dla perspektywy 5 i 15 lat). Znacznie
mniejsze zapotrzebowanie przewidywane jest dla absolwentów fizyki technicznej (po 3 wskazania dla
perspektywy 5 i 15 lat), automatyki (po 3 wskazania), mechatroniki (po 2 wskazania) i dla inżynierii
biomedycznej (po 2 wskazania dla perspektywy 5 i 15 lat). Największą liczbę wskazań specjalności, na które
przewidywane jest największe zapotrzebowanie rynku dokonały WUP-y z następujących województw:
podlaskie (5 wskazań, identyczne dla perspektywy 5 i 15 lat: inżynieria chemiczna, inżynieria procesowa,
fizyka techniczna, mechatronika i informatyka), pomorskie (4 wskazania, identyczne dla perspektywy 5 i 15
lat: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, fizyka techniczna i informatyka) oraz śląskie (4 wskazania,
identyczne dla perspektywy 5 i 15 lat: informatyka, automatyka, biotechnologia i mechatronika). Znaczna
część WUP-ów (kujawsko-pomorski, lubuski, łódzki, warmińsko-mazurski, wielkopolski, zachodniopomorski)
w prognozie powtarza opis stanu aktualnego, przy czym WUP wielkopolski posiada jedynie prognozę
w perspektywie 5-letniej.
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Wykres 8. Specjalności z kierunków przyrodniczych, dla których przewidywane jest największe zapotrzebowanie na
rynku

W zakresie kierunków technicznych zdecydowanie największe zapotrzebowanie rynku jest przewidywane
dla specjalistów z dziedziny informatyki (po 9 wskazań dla perspektywy 5 i 15 lat). Znacznie mniejsze
zapotrzebowanie przewidywane jest dla absolwentów fizyki technicznej (po 3 wskazania dla perspektywy
5 i 15 lat), automatyki (po 3 wskazania), mechatroniki (po 2 wskazania) i dla inżynierii biomedycznej (po
2 wskazania dla perspektywy 5 i 15 lat). Największą liczbę wskazań specjalności, na które przewidywane jest
największe zapotrzebowanie rynku dokonały WUP-y z następujących województw: podlaskie (5 wskazań,
identyczne dla perspektywy 5 i 15 lat: inżynieria chemiczna, inżynieria procesowa, fizyka techniczna,
mechatronika i informatyka), pomorskie (4 wskazania, identyczne dla perspektywy 5 i 15 lat: inżynieria
biomedyczna, inżynieria materiałowa, fizyka techniczna i informatyka) oraz śląskie (4 wskazania, identyczne
dla perspektywy 5 i 15 lat: informatyka, automatyka, biotechnologia i mechatronika).
Wykres 9. Specjalności z kierunków technicznych, dla których przewidywane jest największe zapotrzebowanie na rynku
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Znaczna część WUP-ów (kujawsko-pomorski, lubuski, łódzki, warmińsko-mazurski, wielkopolski,
zachodniopomorski) w prognozie powtarza opis stanu aktualnego, przy czym WUP wielkopolski posiada
jedynie prognozę w perspektywie 5-letniej.

Wyniki badania szkół wyższych prowadzących kształcenie w kierunkach matematycznych,
przyrodniczych i technicznych
Na ankietę odpowiedziało jedynie 77 szkół wyższych.
Odpowiedzi uzyskane tylko z tych dwóch województw stanowią ponad 40% wszystkich uzyskanych w badaniu
odpowiedzi. Z połowy województw Porównując te wyniki z informacją uzyskaną od WUP, że 11 regionów
posiada więcej niż 15 szkół wyższych kształcących w analizowanych kierunkach (z czego 3 regiony posiadają
po ponad 40 takich szkół wyższych) widzimy, że zdecydowana większość szkół wyższych nie zdecydowała się
uczestniczyć w badaniu.
Żadna z analizowanych szkół wyższych nie posiadała planów rekrutacyjnych w perspektywie 15 lat.
Z tego względu w dalszej analizie zamiast analizy perspektywy 15-letniej (dla której nie uzyskano żadnych
danych) zastosowano analizę w perspektywie 10 lat.
Wykres 10. Liczba odpowiedzi na ankietę uzyskanych z poszczególnych województw

Plany rekrutacyjne w perspektywie do 5 lat posiada zdecydowana większość analizowanych szkół wyższych 61%
grupy objętej badaniem przy czym w tej grupie 43% całej badanej populacji) posiada 5-letnie plany rekrutacyjne.
Natomiast plany rekrutacyjne na 10 i więcej lat posiada 10% szkół wyższych, przy czym najdłuższy okres objęty planami
rekrutacyjnymi wynosi 12 lat
Szkoły wyższe, opracowując plany rekrutacji biorą pod uwagę bardzo zróżnicowane i różne w przypadku poszczególnych
szkół wyższych elementy. Najczęściej uwzględnianym elementem jest posiadana przez daną szkołę kadra naukowa
i dydaktyczna. Takie podejście oznacza, że szkoła jest mało elastyczna w kształtowaniu swojej oferty edukacyjnej
i dostosowuje ją do posiadanej kadry, nie zaś swoje zasoby kadrowe dopasowuje do oczekiwań rynku. Bardzo istotnym
i często branym pod uwagę elementem są umowy zawierane przez szkołę z przedsiębiorstwami. Znaczna część szkół
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wyższych w swoich planach rekrutacyjnych uwzględnia prognozowany stan rynku pracy, poprzez uwzględnianie analiz
trendów gospodarczych, a także poprzez branie pod uwagę informacji od instytucji rynku pracy.
Wykres 11. Perspektywa czasu, którą obejmują plany rekrutacyjne nalaizowanych szkół wyższych

Wykres 12. Elementy brane pod uwagę przez szkołę wyższą przy opracowaniu planów rekrutacji

Większość szkół wyższych deklaruje, że opracowując swoje plany rekrutacyjne zna prognozowane
zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z danej dziedziny.
Przewidywania szkół wyższych co do kierunków kształcenia na które obecnie jest i na które będzie –
w perspektywie 5 i 10 lat – największe zapotrzebowanie rynku pracy przedstawia poniższy wykres.
Szkoły wyższe oczekują, że w perspektywie 5 i 10 lat obecne wysokie zapotrzebowanie na absolwentów
kierunków technicznych będzie się utrzymywać. Jednak znacznemu zmniejszeniu ulegnie dysproporcja
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pomiędzy zapotrzebowaniem na absolwentów kierunków technicznych, a zapotrzebowaniem rynku na
absolwentów kierunków matematycznych i przyrodniczych.
Wykres 13. Na absolwentów jakich kierunków kształcenia jest/będzie największe zapotrzebowanie rynku pracy?

Objęte badaniem szkoły wyższe jedynie na kierunkach technicznych przewidują – w perspektywie 5 i 10
lat – jakieś znaczące zwiększenie liczby absolwentów. Na kierunkach matematycznych i przyrodniczych
przewidywane zmiany są niewielkie i mają charakter drobnych korekt.
Analiza odpowiedzi na ankietę uzyskanych od szkół wyższych pokazała, że szkoły te zasadniczo posiadają
jakieś plany rekrutacyjne, ale w perspektywie do 5 lat. Nieliczne szkoły planują rekrutację w perspektywie od
5 do 10 lat. Plany rekrutacyjne dotyczące perspektywy 12 lat , stanowiły najdłuższy okres planowania wśród
szkół wyższych, które odpowiedziały na ankietę.
Odpowiedzi uzyskane na ankietę wskazują, że zasadniczo szkoły wyższe w najbliższym czasie przewidują
bardzo wysokie zapotrzebowanie na absolwentów kierunków technicznych. W dłuższej perspektywie, przy
utrzymującym się wysokim zainteresowaniu kierunkami technicznymi, szkoły wyższe przewidują zwiększanie
zapotrzebowania rynku na absolwentów kierunków przyrodniczych.
Szkoły wyższe zidentyfikowały szereg kierunków i specjalności z obszaru kierunków matematycznych,
przyrodniczych i technicznych, w których w szczególny sposób przewidują intensyfikację kształcenia.
Kierunki te dotyczą przede wszystkim „nowych” kierunków (np.: nanotechnologii) i nowych zawodów
(bioinżynierii, zarządzania systemami sieciowymi, etc.). W ten sposób szkoły wyższe pragną odpowiedzieć
na zapotrzebowanie rynku związane z bardzo szybkim rozwojem technologicznym i postępem naukowotechnicznym.
Analiza zasadności potrzeby zwiększenia liczby absolwentów analizowanych kierunków
Badanie przeprowadzone zostało w sytuacji dosyć znacznego spowolnienia wzrostu gospodarczego
wywołanego kryzysem instytucji finansowych w USA i w wysokorozwiniętych państwach Europy Zachodniej
i spowodowanym tym kryzysem gospodarczym. To bardzo znaczne spowolnienie wzrostu dotyka obecnie
wszystkie sektory polskiej gospodarki. Z tego względu jest to okres bardzo niedogodny do prowadzenia analiz
prorozwojowych w średniej i długiej perspektywie czasu. Jednakże należy przyjąć, że polska gospodarka
będzie w przyszłości – po przezwyciężeniu objawów spowolnienia wzrostu gospodarczego – w dużej mierze
szła tą drogą, którą przeszły wyżej od nas rozwinięte państwa członkowskie Unii Europejskiej, Stanów
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Zjednoczonych i innych wysoko rozwiniętych państw.
Dynamiczny rozwój technologii, otwarcie europejskich rynków pracy, konsumencki styl życia, to czynniki które
kształtują obecną sytuację rynku pracy. Zmiany w strukturze społeczeństwa kierują nowymi tendencjami na
rynku. Dziś należy być elastycznym, otwartym na zmiany i umieć się do nich dostosować. Zawody, które
kilka lat temu były modne i pożądane przez pracodawców, dziś odchodzą w zapomnienie. W miejsce starych
pojawiają się nowe, zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy.
Wysokie zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem technicznym to jedna z podstawowych
charakterystyk współczesnego, polskiego rynku pracy. Według badań TNS OBOP z 2007 ponad 60%
przedsiębiorstw deklaruje brak kadry inżynierskiej. Pracodawcy zgłaszają największe zapotrzebowanie na
inżynierów mechaników, budownictwa i inżynierii środowiska oraz inżynierów elektryków.
Wykres 14. Odsetek firm, w których brakowało inżynierów danej specjalności w 2007 roku (%)
inżynierowie i pokrewni gdzie indziej
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Przyjmując, że gospodarka polska szybko wyjdzie z obecnego spowolnienia tempa wzrostu i powróci na
ścieżkę szybkiego wzrostu, w 2013 roku w przemyśle może brakować nawet 46,8 tys. inżynierów. Poniższa
Tabela przedstawia prognozę liczby brakujących inżynierów według specjalizacji. Największe zapotrzebowanie
będzie zgłaszane na inżynierów mechaników oraz inżynierów górników, metalurgów i pokrewnych.
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Tabela 1. Prognoza liczby brakujących inŜynierów w przemyśle według specjalności w 2013 roku

Źródło: Sedlak&Sedlak, op.cit. s. 65, wg danych TNS OBOP

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku usług. Prognozy TNS OBOP wskazują, że w 2013 będzie brakowało
głównie inżynierów budownictwa i inżynierii środowiska oraz inżynierów mechaników.
Tabela 2. Prognoza liczby brakujących inŜynierów w usługach według specjalności w 2013 roku

Źródło: Sedlak&Sedlak, op.cit. s. 66, wg danych TNS OBOP

Najdalej sięgające dane pozwalają na wnioskowanie maksymalnie w perspektywie 5 lat. Nie ma żadnych
wiarygodnych danych pozwalających na wnioskowanie w perspektywie dłuższej niż 5 lat, a w szczególności w
perspektywie lat 15. Wynika to z dwóch podstawowych czynników:
•

Przedsiębiorstwa nie obejmują swoją analizą operacyjną tak długiego okresu czasu, natomiast analizy
strategiczne nie ujmują takich czynników jak przewidywane zatrudnienie. Takie kwestie obejmuje
w przedsiębiorstwach planowanie operacyjne, które realizowane jest w maksymalnej perspektywie
5 lat;

•

Sytuacja gospodarcza zmienia się niezwykle dynamicznie. Nieomal codziennie powstają nowe zawody,
a inne znikają. Jest to proces nieodwracalny i w zasadzie nikt nie potrafi go precyzyjnie przewidywać
w średniej i długiej perspektywie. Pięć lat temu mało kto przewidywał, że zawodem obecnie bardzo
poszukiwanym będą specjaliści od nanotechnologii. I tak jak 5 lat temu nie potrafiono przewidzieć
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dynamicznego rozwoju tej specjalności, tak dzisiaj nie potrafimy przewidzieć, jakie specjalności i jakie
zawody będą szczególnie poszukiwane za lat 5, 10, czy 15.
Rodzaj i kierunek studiów nie determinują dziś w pełni ścieżki zawodowej. Ważne są umiejętności dostosowania
się do danej kultury organizacyjnej oraz szybkość i efektywność przyswajania wiedzy. Pozyskana podczas
studiów wiedza jest podłożem przyszłych umiejętności, które w dzisiejszych czasach muszą być stale
i dynamicznie rozwijane.
Wielu pracodawców w procesie doboru pracowników kieruje się przede wszystkim zdolnością kandydata
do szybkiego i efektywnego przyswojenia wiedzy potrzebnej na danym stanowisku pracy. Bardzo często
studia są traktowane jako element edukacji ogólnej. Z tego względu często zatrudniane są osoby, które nie
ukończyły studiów w danej specjalności, lecz osoby z kierunków pokrewnych, które posiadają podstawową
wiedzę konieczną do poznania specyfiki stanowiska pracy.
Uczestnicy zorganizowanego w ramach niniejszego badania zogniskowanego wywiadu grupowego przytoczyli
pewien znamienny przykład. Otóż bardzo duża i znana międzynarodowa firma zajmująca się doradztwem
finansowym poszukując pracowników na stanowiska analityków i konsultantów finansowych wcale nie
zatrudniła absolwentów kierunków kształcących w tych dziedzinach. Zatrudniła natomiast absolwentów
studiów humanistycznych o specjalności lingwistyki. Przedstawiciele tej firmy swoją decyzję motywowali
tym, że podstaw analizy finansowej i stosowanych w firmie procedur mogą młodych i kreatywnych ludzi
szybko nauczyć, natomiast bardzo potrzebują osób, które będą mogły swobodnie poruszać się w strukturach
międzynarodowej korporacji.
Analiza dotycząca podstaw do opracowania zasad kierowania instrumentów wsparcia
działań zmniejszających wielkość luki między popytem a podażą na absolwentów
badanych kierunków
W perspektywie przynajmniej 5 lat należy oczekiwać znacznej luki pomiędzy popytem, a podażą absolwentów
wskazanych kierunków. W szczególności dotyczy to absolwentów kierunków technicznych, a w mniejszym
stopniu kierunków matematycznych i przyrodniczych.
Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej największym zainteresowaniem cieszą się kierunki humanistyczne
(w roku 2007 wg liczby kandydatów na jedno miejsce największym zainteresowaniem cieszyły się:
(i) dziennikarstwo i komunikacja społeczna, (ii) psychologia oraz (iii) stosunki międzynarodowe), wydaje się, że
w celu zwiększenia zainteresowania kierunkami matematycznymi, przyrodniczymi i technicznymi potrzebne
są zewnętrzne instrumenty wspierające.
Analiza konstrukcji celów działania 4.1 Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, jego celów i możliwości ich osiągnięcia przy pomocy realizowanych działań
W chwili obecnej występuje w Polsce zjawisko niedopasowania struktury podaży i popytu na pracę ze
względu na ukończony kierunek studiów, co wyraża się nasyceniem rynku specjalistami w wielu dziedzinach,
przy niezaspokojonym zapotrzebowaniu na absolwentów kierunków technicznych. Sytuacji takiej nie można
tłumaczyć wyłącznie wyborami dokonywanymi przez młodzież. Na ich decyzje w znacznym stopniu wpływa
dostępność kierunków studiów, a ta zależy od kosztów kształcenia. To z tego powodu w prywatnych szkołach
wyższych 80% słuchaczy studiuje zarządzanie i marketing.
Od kilku lat nie zmieniają się w sposób istotny preferencje polskiej młodzieży w kwestii wyboru zawodów.
Podczas gdy struktura zapotrzebowania na specjalistów konkretnych specjalności ulega dynamicznym
zmianom.
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Wydaje się, że istotną rolę w pobudzeniu zainteresowania studiami na kierunkach matematycznych,
przyrodniczych i technicznych będzie miało przywrócenie obowiązkowej matury z matematyki. Dotychczasowy
stan, w którym matematyka nie była przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym nie sprzyja
zainteresowaniu młodzieży studiami na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych.
Oszacowanie popytu i podaży na absolwentów kierunków matematycznych, technicznych
i przyrodniczych w perspektywie 5 i 15 letniej
Przeprowadzone badania i analiza danych zastanych pozwoliły na dokonanie oszacowania potencjalnego
popytu na absolwentów analizowanych kierunków w perspektywie 5 letniej. Jej wyniki zostały przedstawione
zarówno w analitycznej części raportu (omówienie wyników badań), jak i przy omawianiu kryteriów
badawczych. Niemożliwe okazało się oszacowanie popytu na absolwentów w perspektywie 15 letniej.
Popyt na absolwentów kierunków technicznych i przyrodniczych jest generalnie rozłożony równomiernie
na terenie kraju. Pokazują to przedstawione w części analitycznej wyniki przeprowadzonych badań.
Zidentyfikowane w trakcie badania zapotrzebowanie na absolwentów kierunków matematycznych jest
relatywnie niewielkie i ogranicza się do dużych i bardzo dużych ośrodków akademickich (Warszawa, Wrocław,
Kraków, Łódź).
Podaż absolwentów analizowanych kierunków według danych uzyskanych w ramach badania (informacje
od szkół wyższych) w perspektywie 5 i 15 lat nie ulegnie zmianie. Te informacje wydają się raczej mało
wiarygodne, lub świadczą o niezmiernie małej elastyczności szkół wyższych.
Regionalny podział podaży absolwentów nie jest możliwy do przeprowadzenia. W dużych ośrodkach
akademickich kształci się bardzo znaczna liczba osób z innych regionów. W badaniu nie udało się uzyskać
informacji dotyczącej parytetów regionalnych wśród studentów analizowanych kierunków, a w szczególności
nie rozpoznano, czy studenci z innych regionów po zakończeniu nauki powrócą do swojego uprzedniego miejsca
zamieszkania. Innymi słowy nie uzyskano danych pozwalających na oszacowanie mobilności absolwentów
analizowanych kierunków oraz ocenienie szacowanego przepływu absolwentów analizowanych kierunków
z regionów o wysokiej podaży i niskim popycie na absolwentów analizowanych kierunków, do regionów
o wysokim popycie i niskiej podaży.
Wskazanie specjalności o najwyższym potencjalnym poziomie luki między podażą,
a popytem na absolwentów wyżej wymienionych kierunków studiów
Analizy specjalności deficytowych są prowadzone regionalnie w perspektywie 5 lat przez WUP-y, które
deklarują także, że takie analizy są prowadzone w perspektywie 10 i 15 lat. Jednak informacje uzyskane
od WUP-ów pokazują, że analizy polegające na prognozowaniu stanu rynku pracy w perspektywie 5, 10
i 15 lat polegają przede wszystkim na założeniu, że obecna sytuacja będzie zachowana. Jest to zgodne z
zasadniczym sposobem działania instytucji rynku pracy jaką jest WUP, który polega przede wszystkim na
realizowaniu działań reaktywnych dotyczących sytuacji bieżącej. Określenie specjalizacji (a nawet kierunków)
deficytowych w perspektywie dłuższej niż 5 lat jest praktycznie niemożliwe ze względu na brak danych
wskazujących na zapotrzebowanie przedsiębiorstw na absolwentów poszczególnych specjalności oraz na
dynamicznie zmieniającą się strukturę rynku pracy.
Szkoły wyższe w zdecydowanie niezadowalającym stopniu w swoich planach rekrutacyjnych uwzględniają
prognozowane zapotrzebowanie rynku na absolwentów określonych specjalności. Plany rekrutacyjne szkół
wyższych zasadniczo stanowią wypadkową sytuacji kadrowej danej szkoły oraz analizy ekonomicznej kosztów
kształcenia w danym kierunku.
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Prognoza zapotrzebowania na absolwentów wyżej wymienionych kierunków kształcenia
dla najbardziej pożądanych specjalności w układzie regionalnym w perspektywie 5 i 15 lat
Wydaje się, że dosyć istotna luka może mieć miejsce pomiędzy podażą, a popytem absolwentów kierunków
technicznych w perspektywie 5 lat. Pewna luka może także wystąpić w przypadku kierunków przyrodniczych,
jednak jej wielkość jest trudna do oszacowania, bo w tym zakresie nieomal codziennie powstają nowe zawody
i specjalności, których czas żywotności rynkowej jest trudny do określenia (n niekiedy znikają równie szybko,
jak się pojawiły). Natomiast nie jest możliwe oszacowanie luki pomiędzy podażą, a popytem na absolwentów
w perspektywie 15 lat. Kwestie te zostały dużo szerzej omówione w ramach analitycznej części raportu,
a także przy okazji omawiania kryteriów badawczych.

DIAGNOZA
Przeprowadzone badanie pokazało, że zarówno instytucje rynku pracy (WUP-y) jak i szkoły wyższe prowadzą
badania rynku pracy, zapotrzebowanie gospodarki na specjalistów z określonych dziedzin oraz analizują,
jakie w perspektywie czasu mogą być kierunki kształcenia, dla których będzie występować największe
zapotrzebowanie rynku pracy a co za tym idzie, które powinny się cieszyć największym zainteresowaniem
kandydatów na studia. O ile jednak instytucje rynku pracy prowadzą swoje analizy w relatywnie długiej
perspektywie (5 i 15 lat), to szkoły wyższe zasadniczo ograniczają zakres swojej analizy do znacznie krótszych
okresów czasu.
Odrębną kwestię stanowi zagadnienie, czy i jak przedsiębiorstwa planują swój rozwój i w jakiej
perspektywie czasu budują swoje strategie rozwoju, pozwalające przynajmniej w przybliżeniu oszacować ich
zapotrzebowanie na specjalistów z różnych dziedzin. W ramach niniejszego badania nie przewidywano badania
przedsiębiorców. Aby takie badanie mogło przynieść istotne i pozwalające na ich analityczne wykorzystanie
rezultaty , powinno być ono przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej przedsiębiorstw
z warstwowaniem według sektorów gospodarki i branż, wielkości przedsiębiorstw (zarówno pod względem
liczby zatrudnionych, jak i przychodów), a także z zapewnieniem przynajmniej podstawowej reprezentatywności
na poziomie regionalnym. Częściową analizę tego zagadnienia oparto o wyniki badań grupy innowacyjnych
przedsiębiorstw (posiadających patenty, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe) realizowaną w ramach
badania „Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej,
w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną”(badanie zrealizowane
na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2008). Badanie to było przeprowadzone
na ogólnopolskiej próbie 290 przedsiębiorstw sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Pomijając inne,
nieistotne z punktu widzenia niniejszego opracowania, aspekty analizy tych przedsiębiorstw, jedno z zadanych
im pytań dotyczyło posiadanej przez te przedsiębiorstwa strategii rozwoju: czy przedsiębiorstwo posiada
strategię rozwoju, a jeżeli tak, to jaki okres czasu obejmuje ta strategia? Uzyskane odpowiedzi pokazały, że
większość przedsiębiorstw sektora MSP, które w chwili obecnej wytwarzają ponad 70% PKB, w ogóle nie
posiada strategii rozwoju. 60% respondentów odpowiedziało, że ich przedsiębiorstwo nie posiada strategii
własnego rozwoju. Wśród tej grupy przedsiębiorstw, które deklarowały posiadanie strategii zdecydowana
większość (ponad 86%) stwierdzało, że ich strategia rozwoju obejmuje jedynie krótką perspektywę czasu
(maksymalnie 3-5 lat), przy czym znaczna liczba stwierdzała jedynie, że „strategia” ogranicza się do analizy
rynku w okresie 1-2 lat, obejmującej analizę bezpośrednich konkurentów, produkty i trendy panujące na rynku
oraz to, w jaki sposób dana firma chce zabezpieczyć i ewentualnie wzmocnić swoją obecną pozycję na rynku.
Jedynie bardzo nieliczne przedsiębiorstwa deklarowały posiadanie strategii obejmującej okres dłuższy niż
5 lat, jednak w żadnym wypadku okres ten nie przekraczał lat 7.

19

Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
matematycznych, przyrodniczych i technicznych

Analizując aktualną sytuację w zakresie podaży absolwentów kierunków matematycznych, przyrodniczych
i technicznych wszystkie zaangażowane strony (instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, przedsiębiorcy) zgodnie
stwierdzają, że w chwili obecnej występuje największy brak specjalistów
z zakresu nauk technicznych. Na największe zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków wskazują
zarówno wyniki badania WUP-ów, jak i odpowiedzi uzyskane od szkół wyższych.
Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu nauk technicznych nie dotyczy jedynie tradycyjnych, klasycznych
specjalności technicznych. Wraz z szybkimi zmianami gospodarczymi (przekształcanie gospodarki
z przemysłowej na post-przemysłową, nakierowaną na świadczenie usług) i burzliwym rozwojem nowych
technologii pojawiają się nowe, dotychczas nieznane zawody o charakterze technicznym. Bardzo często zawody
te powstają na styku kilku starych, tradycyjnych specjalności, jednak polegają przede wszystkim na łączeniu
elementów z kilku starych dziedzin i mają w porównaniu do zawodów tradycyjnych charakter zdecydowanie
multidyscyplinarny. Do takich nowych zawodów technicznych należy znaczna część specjalności technicznych
wskazywanych przez szkoły wyższe jako te, które w najbliższym czasie będą w szczególny sposób rozwijane
(np.: zarządzanie produkcją w budownictwie, inżynieria ekologiczna, mechatronika w rolnictwie, technologia
spalania i ochrona środowiska, teleinformatyka, geodezja satelitarna, informatyzacja technologii, zarządzanie
energią, inżynieria bioprocesowa, etc.).
Przeprowadzone badanie wskazało, że dobrym horyzontem czasowym dla planowania rekrutacji w szkołach
wyższych jest okres 5 lat, z tym, że corocznie powinna być przeprowadzana analiza uzupełniająca pozwalająca
na dokonywanie bieżących korekt. W czasach zaburzeń rozwoju gospodarczego (jak to ma miejsce obecnie)
takie analizy uzupełniające powinny być prowadzone nawet częściej.
Wszyscy interesariusze zgodnie podkreślają, że horyzont 15-letni nie jest adekwatny dla przeprowadzania
planowania edukacyjnego, a w szczególności dla określania planów rekrutacyjnych szkół wyższych.
Z punktu widzenia szkół wyższych, które prowadzą kształcenie w systemie 3+2 (licencjat + uzupełniające
studia magisterskie) naturalnym horyzontem czasowym wydaje się być okres 3-5 lat. Jednak, aby możliwe było
rzetelne planowanie rekrutacji konieczne jest cofnięcie się w tym procesie jeszcze o krok i uwzględnienie także
kształcenia na poziomie średnim, a w szczególności wyborów przedmiotów egzaminacyjnych dokonywanych
przez maturzystów, które determinują w znacznym stopniu ich możliwości podejmowania studiów na różnych
kierunkach.
Przeprowadzone badanie pokazało, że zarówno Wojewódzkie Urzędy Pracy, jak i szkoły wyższe dostrzegają
znaczenie rozwoju kształcenia w kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych dla dostosowania
modelu kształcenia do zachodzących obecnie przemian cywilizacyjnych. Takie podejście jest zgodne z diagnozą
dokonaną w Raporcie o Kapitale Intelektualnym Polski, gdzie stwierdzono, że „Sposobem na zwiększenie
użyteczności wykształcenia jest wytyczenie i promocja kierunków strategicznych ze względu na zachodzące
przemiany cywilizacyjne”.
Szkoły wyższe odpowiadając na pytanie dotyczące specjalności z kierunków matematycznych, przyrodniczych
i technicznych, które uznają za najważniejsze w perspektywie 5 i 10 lat udzielały odpowiedzi bardzo
zróżnicowanych, w których jednak możliwe było wskazanie tych specjalności, które w danej perspektywie
czasu (5 lub 10 lat) minimum 3 szkoły uznały za kluczowe. Przedstawiają to poniższe wykresy.
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Wykres 15.  Specjalności matematyczne, uznawane za kluczowe przez min. 3 szkoły wyższe

Wśród specjalności matematycznych szkoły wyższe najczęściej wskazywały matematykę stosowaną oraz
matematykę finansową. Specjalności te są najczęściej wskazywane zarówno dla perspektywy 5, jak i 10 lat.
Wykres 16.  Specjalności przyrodnicze, uznawane za kluczowe przez min. 3 szkoły wyższe

Wśród specjalności przyrodniczych szkoły wyższe najczęściej wskazywały (w kolejności największej liczby
wskazań) ochronę środowiska, biotechnologię, nanotechnologię i architekturę środowiska. Ta kolejność
zachowana jest dla perspektywy 5 i 10 lat.
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Wykres 17.  Specjalności techniczne, uznawane za kluczowe przez min. 3 szkoły wyższe

Wśród specjalności przyrodniczych szkoły wyższe najczęściej wskazywały (w kolejności największej liczby
wskazań) ochronę środowiska, biotechnologię, nanotechnologię i architekturę środowiska. Ta kolejność
zachowana jest dla perspektywy 5 i 10 lat.
Wśród specjalności technicznych szkoły wyższe najczęściej wskazywały (w kolejności największej liczby
wskazań):
•

dla perspektywy 5 lat: informatykę, mechanikę i budowę maszyn, budownictwo ogólne,

•

dla perspektywy 10 lat: informatykę, mechatronikę, automatykę i robotykę.

Wedle rozpoznanej opinii przedsiębiorców kluczowe jest posiadanie przez absolwentów dobrze ugruntowanej
wiedzy ogólnej z danego kierunku i podstawowej z danej specjalności. Przedsiębiorcy wychodzą często
z założenia (opartego na wieloletnim doświadczeniu), że absolwent studiów powinien przede wszystkim
posiadać odpowiedni potencjał intelektualny, dobrą wiedzę ogólną z danej dziedziny i umiejętność uczenia się.
Doświadczenie nauczyło przedsiębiorców, że absolwenci szkół wyższych posiadają dużą wiedzę teoretyczną
jednak nie mają wiedzy praktycznej, a zatem – niezależnie od swej wiedzy teoretycznej – wymagają oni
dodatkowego intensywnego szkolenia w przedsiębiorstwie.
Takie podejście przedsiębiorstw wydaje się być zgodne także z podejściem WUP-ów, które
w identyfikowaniu specjalności deficytowych ograniczyły się do wskazania ogólnej grupy specjalności (np.
matematyka, bez wyszczególniania specjalności). Odpowiada to rozumieniu roli wykształcenia wyższego, jako
dania potencjalnych możliwości, nie zaś zapewnienia określonego zawodu. Takie podejście wydaje się słuszne
w chwili obecnej, kiedy nieomal bez przerwy powstają i zanikają różne zawody. Studia wyższe powinny
zapewnić absolwentom możliwość szybkiej i sprawnej adaptacji do nowych warunków i modyfikowania
swoich kompetencji szczegółowych w zależności od aktualnych oczekiwań rynku pracy. Obecny rynek pracy
ewoluuje w kierunku takiego systemu, w którym osoby nie są „przypisane” do danego zawodu określonego
poprzez ukończenie studiów wyższych o danej specjalności, lecz pracownicy wielokrotnie w trakcie swojej
kariery zawodowej zmieniają zawód w ramach określonego kierunku wykształcenia, a niekiedy także
i wychodząc poza ten kierunek.
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