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Monitorowanie losów absolwentów
szkół wyższych
Projekty – wyniki – perspektywy

Projekty badawcze
Projekty badawcze realizowane przez Pracownię Ewaluacji Jakości
Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim
 Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z
wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

 Monitorowanie losów absolwentów uczelni z wykorzystaniem
danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – II.
 Monitorowanie losów absolwentów uczelni z wykorzystaniem
danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – III.

Źródła wiedzy i wykorzystywane techniki
badania
Fakty
Rejestry uczelni

ZUS

GUS

Synteza wyników - monitorowanie losów absolwentów

Badania jakościowe

Badania sondażowe

Opinie

Efekty – wyniki badań 1/2
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Efekty – wyniki badań 2/2
Dynamika zarobków absolwentów UW – osoby
z tytułem magistra
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Typy wskaźników 1/2
Wskaźniki bezwzględne:

ryzyko bezrobocia – średni procent miesięcy spędzonych na bezrobociu w
badanym okresie

przeciętne miesięczne zarobki – średnie miesięczne zarobki absolwentów
w badanym okresie; uwzględniono jedynie pracujących absolwentów, i to
jedynie w miesiącach, w których byli zatrudnieni
Wskaźniki względne:

względne ryzyko bezrobocia – średni iloraz procentu miesięcy spędzonych
na bezrobociu do stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania

względne przeciętne miesięczne zarobki – średni iloraz średnich
miesięcznych zarobków absolwentów do przeciętnych zarobków
w powiecie zamieszkania

Typy wskaźników 2/2
Informatyka, studia II stopnia, uczelnie publiczne: uczelnia A – bogaty region, wysokie przeciętne zarobki,
Uczelnia B – również bogaty region, ale nie aż tak jak A, przeciętne zarobki niższe niż w A.

Względne zarobki
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Absolwenci tych uczelni mają takie same przeciętne zarobki. Jednak absolwenci Uczelni B są znacznie
bogatsi na tle swoich sąsiadów. Absolwenci Uczelni A mieszkają w zamożniejszym regionie, gdzie łatwiej o
dobrze płatną pracę.
Wskaźnik względny wskazuje, że informatyka na Uczelni B lepiej przygotowuje swoich absolwentów do rynku
pracy.

Schemat badania opartego o dane
administracyjne
IRK

USOS

Program raportujący
GUS

raport typ 1

ZUS

Studium
współzależności
systemów
Identyfikacja potrzeb

raport typ 2

raport typ 3

Stworzone narzędzia informatyczne
 „Raporter” - służy do generowania raportów
automatycznych na użytek analiz procesów
kształcenia i losów zawodowych absolwentów w
sposób elastyczny, zależnie od potrzeb
uzgodnionych z odbiorcami raportów.
 „Exporter” - Narzędzie do eksportu informacji z
systemu USOS - zostało przygotowane z myślą o
wsparciu badań losów absolwentów uczelni
wykorzystujących system USOS, jednak umożliwia
także sprawne przygotowywanie analitycznych baz
danych użytecznych do analiz przebiegu.

Monitorowanie losów absolwentów. Prawo
o szkolnictwie wyższym
Art. 13b. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi monitoring karier
zawodowych absolwentów, zwany dalej „monitoringiem”.
2. Monitoring jest prowadzony na podstawie danych zawartych w wykazie, o którym
mowa w art. 170c, oraz danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek.
3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przekazuje w formie elektronicznej
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych raz w roku, w terminie do końca września,
dane absolwentów, którzy ukończyli studia w okresie pięciu lat kalendarzowych
poprzedzających rok przekazania danych, obejmujące
(...)
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje w formie elektronicznej ministrowi
właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie 3 miesięcy od dnia
otrzymania danych, o których mowa w ust. 3, dane określone w ust. 3 pkt 2,
uzupełnione o:
(…)
7. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby
ubezpieczonej lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe osoby
ubezpieczonej, lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Monitorowanie losów absolwentów.
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Raport automatyczny – przykład 1/2

Raport automatyczny – przykład 2/2
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