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II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW
DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH
W POZNANIU W 2009 ROKU
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ABSOLWENCI NA POZNAŃSKIM RYNKU PRACY.
Przedstawiony raport jest drugą – diagnostyczną-prognostyczną częścią opracowania
dotyczącego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Poznaniu w 2009 roku.
W
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są

informacje
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absolwentów

szkół

ponadgimnazjalnych w Poznaniu na lokalnym rynku pracy w latach 2009 i 2010.
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diagnostycznym – dane zastane dotyczące 2009 roku, jak i dane prognostyczne zawierające
informacje na temat sytuacji absolwentów wchodzących na rynek pracy w 2010 roku. Dane
pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały
także skorelowane z danymi statystycznymi pochodzącymi z Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu dotyczącymi bezrobocia rejestrowanego wśród bezrobotnych absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych – mieszkańców Poznania.
Absolwenci według szkół i zawodów w roku 2009.
Zgodnie z danymi pochodzącymi z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa
Edukacji Narodowej dotyczącymi szkół ponadgimnazjalnych, tj. szkół wyższych, szkół
policealnych, szkół średnich technicznych, liceów ogólnokształcących oraz zasadniczych
szkół zawodowych, liczba osób, które ukończyły w 2009 roku edukację w jednej z wyżej
wymienionych placówek oświatowych wyniosła 50 584 osoby. Porównując dane statystyczne
z roku 2007 i 2008 dotyczące liczby absolwentów, którzy ukończyli jedną ze szkół
ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Poznania należy zaznaczyć, iż liczba
absolwentów wyraźnie wzrosła. Według danych z 2008 roku liczba absolwentów wynosiła
44 986, natomiast w 2007 roku absolwentami zostało 41 560 osób. Wzrost liczby
absolwentów wyniósł odpowiednio 5 598 w porównaniu z rokiem 2008 oraz aż 9 024
w odniesieniu do 2007 roku.
Przy uwzględnieniu profilu i rodzaju ukończonej szkoły przez abiturientów w 2009 roku
okazuje się, że zdecydowanie największą grupę absolwentów, którzy ukończyli edukację
w jednej z poznańskich szkół, stanowili absolwenci szkół wyższych. W 2009 roku szkoły
wyższe w Poznaniu ukończyły 37 682 osoby i jest to liczba o 3 946 wyższa niż w 2008 roku,
kiedy absolwentami szkół wyższych w Poznaniu zostało 33 736 osób oraz wyższa o 5 357
w porównaniu z 2007 rokiem, kiedy edukację w jednej z wyższych uczelni w Poznaniu
ukończyło 32 325 osób. Uwzględniając te dane należy mówić o stałej wzrostowej tendencji
2

w przypadku

liczby
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kończących

edukację

w

szkołach

wyższych

zlokalizowanych na terenie Poznania.
W przypadku pozostałych szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Poznania
dane statystyczne prezentują się następująco. Odwrotną tendencję niż w przypadku szkół
wyższych zaobserwowano w przypadku liceów ogólnokształcących. Liczba absolwentów
tego rodzaju szkół systematycznie zmniejsza się, są to niewielkie różnice, jednak
zmniejszenie liczby obserwowane jest od 2007 roku. W 2009 absolwentami liceów
ogólnokształcących zlokalizowanych na terenie Poznania zostało 5 627 osób. W porównaniu
z rokiem 2008 liczba absolwentów liceów zmniejszyła się o 208 osób, ponieważ w 2008 roku
absolwentami zostało 5 835 osób. Znaczna różnica widoczna jest, kiedy porówna się liczbę
absolwentów, którzy ukończyli edukację w 2007 roku oraz w 2009 roku. W 2007 roku
absolwentami liceów ogólnokształcących zostały 6 142 osoby. Spadek liczby absolwentów
w okresie dwóch lat wyniósł 515.
Niezwykle dynamiczny wzrost liczby absolwentów został zaobserwowany w przypadku
absolwentów szkół policealnych. W 2009 roku absolwentami tego rodzaju szkół
ponadgimnazjalnych zostało 4 597 osób. Warto przypomnieć, iż absolwentami szkół
policealnych w 2008 roku zostało 2 778 osób, natomiast w 2007 roku zaledwie 696 osób.
Wzrost liczby absolwentów w liczbach bezwzględnych w stosunku do roku 2007 wyniósł
3 901, natomiast w porównaniu z rokiem 2008 różnica wynosiła 1 819.
Według danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej wynika, iż szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) ukończyło
w 2009 roku 1 699 absolwentów. W przypadku osób, które ukończyły w analizowanym roku
szkoły średnie techniczne, w tym technika i licea zawodowe, możemy mówić o nieznacznym
regresie liczby absolwentów, kończących edukację w tego rodzaju placówkach edukacyjnych.
Dla potwierdzenia tych informacji warto przypomnieć wartości liczbowe dotyczące liczby
absolwentów, którzy ukończyli szkoły średnie techniczne w latach ubiegłych. Według danych
z 2008 roku liczba absolwentów wyniosła 1 817 osób. Reasumując, liczba absolwentów
kończących edukację w 2009 roku w stosunku do absolwentów z roku 2008 zmniejszyła się
o 120. Natomiast w porównaniu z rokiem 2007 liczba absolwentów szkół średnich
technicznych w Poznaniu zwiększyła się o 197 osób.
Zasadnicze szkoły zawodowe w Poznaniu w 2009 roku ukończyło 979 absolwentów, co jest
liczbą wyższą niż w roku 2008, kiedy to zasadnicze szkoły zawodowe ukończyło 820 osób
oraz w porównaniu z rokiem 2007, kiedy liczba absolwentów wynosiła 895 osób.
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Dokonując podziału szkół wyższych okazuje się, iż ponownie zdecydowanie największa
liczba absolwentów ukończyła w 2009 roku edukację na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu – 10 594 absolwentów. Uwzględniając dane z roku 2008 okazuje
się, że liczba absolwentów, którzy ukończyli edukację na tej uczelni była nieznacznie niższa
i wynosiła 10 410 osób. Kolejne uczelnie wyższe pod względem liczby absolwentów, którzy
ukończyli edukację w 2009 roku prezentują się następująco. Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu ukończyło 3 923 absolwentów i jest to liczba aż o 1 327 wyższa niż w roku
ubiegłym. Politechnikę Poznańską ukończyło w 2009 roku 3 539 absolwentów, natomiast
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 2 592 osoby. W dalszej kolejności pod względem
liczby absolwentów plasują się następujące uczelnie: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu –
2 409 absolwentów, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – 2 165
absolwentów, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – 1 859 absolwentów,
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu – 1 342 absolwentów,
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – 1 297
absolwentów, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu – 1 201
absolwentów, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu – 1 127 absolwentów,
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu – 982 absolwentów, Wyższa Szkoła
Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu – 800 absolwentów, Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu – 573 absolwentów, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego
w Poznaniu – 487 absolwentów, Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody
w Poznaniu – 475 absolwentów, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu – 358 absolwentów,
Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu – 343 absolwentów, Wyższa Szkoła
Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu – 318 absolwentów, Wyższa Szkoła Edukacji
i Terapii w Poznaniu – 281 absolwentów, Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków
Obcych w Poznaniu – 279 absolwentów, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu – 230 absolwentów, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki
i Zarządzania w Poznaniu – 175 absolwentów, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu –
172 absolwentów oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – 161 absolwentów.
Po uwzględnieniu określonego kierunku edukacji – specjalizacji organizowanej przez
konkretne uczelnie okazuje się, iż najliczniejszą grupę absolwentów – 1 774 osoby –
stanowili reprezentanci kierunku pedagogika, którzy ukończyli ten kierunek na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym równie licznym kierunkiem ukończonym
przez 1 548 absolwentów był kierunek: finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej
w Poznaniu. Kolejny kierunek, którego absolwentami zostały 1 294 osoby to zarządzanie,
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kierunek organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Następnym kierunkiem
pod względem liczby absolwentów, którzy ukończyli edukację w 2009 roku na jednej
z poznańskich uczelni, był kierunek administracja w Wyższej Szkole Zarządzania
i Bankowości w Poznaniu. Omawiany kierunek ukończyło 1 251 absolwentów. Ponad tysiąc
absolwentów ukończyło dwa kierunki organizowane na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, mianowicie politologię - 1 241 osób oraz filologię - 1 041
absolwentów. W dalszej kolejności przedstawione zostały kierunki, które w 2009 roku
ukończyło ponad 500 absolwentów i są to w kolejności: turystyka i rekreacja w Wyższej
Szkole Hotelarstwa i Gastronomi w Poznaniu – 982 absolwentów, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu – 834
absolwentów, ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – 700 absolwentów,
wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu – 623 absolwentów, administracja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu – 580 absolwentów, zarządzanie w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu
ukończyło 573 absolwentów, pedagogika w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im.
Mieszka I w Poznaniu – 560 absolwentów, pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym im.
Karola Marcinkowskiego – 547 absolwentów, zarządzanie i marketing na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu – 526 absolwentów oraz prawo na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu – 523 absolwentów.
Dokonując analizy liczby abiturientów, którzy w 2009 roku ukończyli jedno z poznańskich
liceów ogólnokształcących wynika, iż największa liczba absolwentów ukończyła edukację na
poziomie liceum w V Liceum Ogólnokształcącym – 262 absolwentów. Kolejne licea
ogólnokształcące, które w 2009 roku ukończyła znaczna liczba absolwentów to: XX Liceum
Ogólnokształcące – 258 absolwentów, VI Liceum Ogólnokształcące – 250 absolwentów, VIII
Liceum Ogólnokształcące – 250 absolwentów, XI Liceum Ogólnokształcące – 233
absolwentów, IV Liceum Ogólnokształcące – 230 absolwentów, X Liceum Ogólnokształcące
– 226 absolwentów, III Liceum Ogólnokształcące – 215 absolwentów, XIV Liceum
Ogólnokształcące – 215 absolwentów, XII Liceum Ogólnokształcące – 207 absolwentów oraz
IX Liceum Ogólnokształcące – 205 absolwentów.
W przypadku szkół policealnych zlokalizowanych na terenie Poznania okazuje się, że
największa liczba absolwentów ukończyła Roczną Szkołę Progres na poziomie liceum
ogólnokształcącego – 120 absolwentów. Zawód, który zdobyła znaczna liczba absolwentów –
96 osób – to pracownik socjalny w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.
Zawód technika farmaceutycznego w 2009 roku w Wielkopolskiej Szkole Medycznej
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uzyskało 82 absolwentów, ratownika medycznego w Medyczne Studium Zawodowe im. PCK
77 absolwentów, natomiast zawód grafika komputerowego uzyskało 71 absolwentów, którzy
ukończyli w 2009 roku edukację w AP Edukacja Policealna w Poznaniu.
W przypadku absolwentów, którzy w 2009 roku ukończyli edukację na poziomie szkoły
średniej technicznej (technika, licea zawodowe) na terenie Poznania okazuje się, że
najliczniejszą grupę absolwentów, którzy uzyskali określone kwalifikacje zawodowe w danej
szkole to osoby, które ukończyły edukację w Technikum Samochodowym i zdobyły tytuł
technika mechanika – 114 osób. Kolejne zawody, które uzyskało największe grono
absolwentów to: organizator usług hotelarskich [zawód szkolny: Technik hotelarstwa]
w Technikum Ekonomiczno-Handlowym – 96 osób, asystent ekonomiczny [zawód szkolny:
Technik ekonomista] w Technikum Ekonomiczno-Administracyjnym Nr 1 – 70 osób, technik
informatyk w Technikum Łączności – 69 absolwentów, asystent ekonomiczny [zawód
szkolny: Technik ekonomista] w Technikum Ekonomiczno-Handlowym – 60 absolwentów,
technik elektronik w Technikum Elektryczno-Elektronicznym – 59 absolwentów, plastyk
w Liceum Plastycznym – 58 osób ukończyło w 2009 roku edukację na tym kierunku,
organizator usług hotelarskich [zawód szkolny: Technik hotelarstwa] – ten kierunek
w Technikum Specjalnym ukończyło 54 absolwentów, zawód kucharza w Technikum
Gastronomicznym uzyskało 54 absolwentów, natomiast zawód technik elektronik
w Technikum Energetycznym uzyskało 53 absolwentów.
Ostatnim rodzajem analizowanych szkół ponadgimnazjalnych są zasadnicze szkoły
zawodowe w Poznaniu. Zgodnie z danymi pochodzącymi z Systemu Informacji Oświatowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, iż najliczniejszym zawodem, który w 2009 roku
uzyskały 133 osoby był zawód: fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich]
- kierunek organizowany w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 23. Znaczna liczba
absolwentów - 65 osób – uzyskała w 2009 roku zawód technik informatyk w Zasadniczej
Szkole Zawodowej nr 7. Kolejne zawody według liczby abiturientów, którzy w 2009 roku
ukończyli naukę w zasadniczej szkole zawodowej to: sprzedawca w Zasadniczej Szkole
Zawodowej Nr 4 – 59 absolwentów, kucharz małej gastronomii w Zasadniczej Szkole
Zawodowej Nr 3 – 53 absolwentów oraz technik elektronik, kierunek organizowany
w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 7, który w 2009 roku ukończyło 50 absolwentów.
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Bezrobotni absolwenci według szkół i zawodów w roku 2009.
W niniejszym podrozdziale zaprezentowane zostały bardzo istotne informacje
związane z bezrobociem wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu w 2009
roku. Przedstawiono ważne korelacje pomiędzy wyuczonym przez absolwentów zawodem
oraz szkołą ponadgimnazjalną lub uczelnią wyższą, która wykształciła absolwentów a liczbą
bezrobotnych absolwentów, którzy po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej zarejestrowali
się w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Te informacje są niezwykle istotne
z punktu widzenia efektywności edukacji na danym kierunku oraz możliwości zatrudnienia na
lokalnym rynku pracy.
Liczba bezrobotnych absolwentów z uwzględnieniem danego typu szkoły ponadgimnazjalnej
prezentuje się następująco. Według danych na dzień 31.12.2009 roku okazuje się, że liczba
bezrobotnych absolwentów, którzy ukończyli jedną ze szkół wyższych w Poznaniu
i zarejestrowani zostali w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu wynosiła 1 284. Liczba
bezrobotnych absolwentów wyższych szkół publicznych, którzy uzyskali status osoby
bezrobotnej według danych na dzień 31.12.3009 roku wynosiła 990. Natomiast liczba
bezrobotnych absolwentów niepublicznych szkół wyższych wynosiła 294.
Liczba zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu absolwentów, którzy
ukończyli jedną z poznańskich publicznych wyższych uczelni prezentuje się następująco.
Największe grono bezrobotnych absolwentów ukończyło Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza – 434 osoby. Natomiast największa ilość bezrobotnych, którzy w 2009 roku
zostali absolwentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to przedstawiciele
następujących zawodów: prawo – 40 bezrobotnych absolwentów, pedagogika – 36
bezrobotnych, turystyka i rekreacja – 32 bezrobotnych, geografia – 27 bezrobotnych,
psychologia - 27 bezrobotnych, filologia polska – 24 bezrobotnych, filozofia – 23
bezrobotnych oraz chemia – 23 bezrobotnych absolwentów. Druga publiczna uczelnia wyższa
pod względem liczby absolwentów, którzy zarejestrowani zostali w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Poznaniu to Uniwersytet Przyrodniczy. Liczba bezrobotnych absolwentów tego
kierunku według stanu na dzień 31.12.2009 roku wynosiła 197. Najwięcej bezrobotnych
absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego to absolwenci następujących kierunków:
technologia żywności i żywienie człowieka – 33 bezrobotnych, ekonomia – 31 bezrobotnych
oraz zootechnika – 21 bezrobotnych. Kolejna wyższa uczelnia pod względem liczby
bezrobotnych absolwentów to Politechnika Poznańska – 186 bezrobotnych absolwentów.
Największa liczba bezrobotnych ukończyła takie kierunki jak: elektrotechnika – 26
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bezrobotnych, mechanika i budowa maszyn – 25 bezrobotnych oraz zarządzanie – 22
bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w Powiatowy Urzędzie Pracy w Poznaniu.
Liczba bezrobotnych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu to 89 osób.
Największa liczba osób bezrobotnych ukończyła kierunki: towaroznawstwo – 29
bezrobotnych absolwentów, zarządzanie i marketing – 15 bezrobotnych oraz ekonomię – 14
bezrobotnych absolwentów. Liczba absolwentów, którzy ukończyli Akademię Wychowania
Fizycznego w Poznaniu i zostali zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu
według danych na dzień 31.12.2009 roku wynosiła 47 osób. Największa liczba bezrobotnych
absolwentów omawianej uczelni ukończyła kierunek turystyka i rekreacja – 24 osoby.
Absolwenci pozostałych publicznych uczelni wyższych z Poznania zdecydowanie rzadziej
rejestrują się jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Liczba
bezrobotnych absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wynosiła 19 osób, liczba
bezrobotnych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych wynosiła 18 osób. W rejestrach
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu według danych na dzień 31.12.2009 roku
w ewidencji osób bezrobotnych nie figurował ani jeden absolwent Akademii Muzycznej
w Poznaniu.
W przypadku niepublicznych szkół wyższych największa liczba bezrobotnych absolwentów
ukończyła następujące uczelnie: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa –
69 bezrobotnych osób (w tym 19 osób ukończyło kierunek stosunki międzynarodowe, 18 –
socjologię, a 16 – politologię), Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania - 40 bezrobotnych
absolwentów, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji - 35 bezrobotnych absolwentów,
Wyższa Szkoła Bankowa – 27 bezrobotnych oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
– 25 bezrobotnych.
W przypadku liceów ogólnokształcących okazuje się, że według danych na dzień 31.12.2009
roku liczba bezrobotnych absolwentów tego rodzaju szkoły ponadgimnazjalnej wynosiła 250
osób (w tym 218 osób to bezrobotni absolwenci szkół publicznych a 32 osoby - szkół
niepublicznych). Największą liczbę bezrobotnych absolwentów generowały następujące
szkoły:

XXX

Liceum

Ogólnokształcące

–

17

osób

bezrobotnych,

XX

Liceum

Ogólnokształcące – 15 osób bezrobotnych, XXII Liceum Ogólnokształcące – 10 osób
bezrobotnych, XI Liceum Ogólnokształcące – 9 osób bezrobotnych, XIV Liceum
Ogólnokształcące – 8, XVIII Liceum Ogólnokształcące – 8, XXVI Liceum Ogólnokształcące
– 8, XXVIII Liceum Ogólnokształcące – 8, III Liceum Ogólnokształcące – 8 oraz VI Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych – 8.
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W przypadku liceów profilowanych okazuje się, że największa liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu ukończyła następujące szkoły:
VI Liceum Profilowane – 13 osób bezrobotnych, XXIII Liceum Profilowane – 10 osób
bezrobotnych oraz II Liceum Profilowane – 5 osób bezrobotnych. Największą grupę
bezrobotnych absolwentów szkół policealnych stanowili przedstawiciele Policealnego
Studium Kosmetycznego – 7 bezrobotnych absolwentów oraz Policealnego Studium
Kosmetycznego Zakład Doskonalenia Zawodowego - 5 bezrobotnych absolwentów.
W przypadku szkół średnich technicznych w 2009 roku widoczny był zdecydowany napływ rejestracja bezrobotnych absolwentów takich szkół jak: Technikum Ekonomiczno-Handlowe
– 46 osób bezrobotnych, Technikum Gastronomiczne – 18 osób bezrobotnych, Technikum
Elektryczno-Elektroniczne – 17 osób bezrobotnych oraz Technikum Samochodowe – 17 osób
bezrobotnych.
Natomiast w przypadku zasadniczych szkół zawodowych największy napływ bezrobotnych
absolwentów dotyczył abiturientów takich szkół jak: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 – 22
osoby bezrobotne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Poznań, ul. Grunwaldzka 152 – 20 osób
bezrobotnych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 – 15 osób bezrobotnych oraz Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Nr 23 – 14 osób bezrobotnych.
Wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadgimnazjanych w 2009 roku.
W opracowaniu przedstawiono także współczynnik zagrożenia pozostawania bez
pracy wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Poznania. Współczynnik obliczony
został na podstawie ilości absolwentów, którzy ukończyli naukę w danej placówce
edukacyjnej w stosunku do liczby absolwentów danej uczelni lub szkoły, którzy byli
bezrobotni według stanu na dzień 31 XII 2009 roku. Najwyższy wskaźnik bezrobocia wśród
absolwentów odnotowany został w przypadku następujących kierunku studiów: rzeźba oraz
malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Współczynnik w tych przypadkach
wyniósł odpowiednio (16,67) oraz (13,64). Kolejne dwa kierunki studiów, które
charakteryzowały się wysokim wskaźnikiem bezrobocia wśród absolwentów to kierunki
organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy: biotechnologia - wskaźnik (12,99) oraz
ochrona środowiska (12,77). Wysoki wskaźnik odnotowano także w przypadku kierunku
towaroznawstwo, organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (12,66).
Współczynnik powyżej (10,00) odnotowano także w przypadku kierunków, które
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organizowane są przez Politechnikę Poznańską: technologia ochrony środowiska (11,11) oraz
fizyka techniczna (10,64).
W przypadku liceów ogólnokształcących z terenu Poznania, według zgromadzonych danych
wynika, iż najwyższy współczynnik bezrobocia absolwentów odnotowano w przypadku
XXIII Liceum Ogólnokształcącego (13,95). Wysokie wskaźniki bezrobocia wśród
absolwentów wystąpiły także w następujących liceach ogólnokształcących: XXX Liceum
Ogólnokształcące (11,56), XXIX Liceum Ogólnokształcące (11,32), XXII Liceum
Ogólnokształcące (9,90), XVIII Liceum Ogólnokształcące (8,42) oraz XXVIII Liceum
Ogólnokształcące (8,00). Bardzo wysoki wskaźnik bezrobocia odnotowano również
w przypadku

szkoły

niepublicznej

–

Liceum

Ogólnokształcącego

dla

Dorosłych

Stowarzyszenia Oświatowców Polskich (37,50) oraz Prywatnego Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych (14,29).
Dokonując analizy wskaźnika bezrobocia wśród absolwentów publicznych policealnych
studiów zawodowych okazuje się, iż wskaźnik przyjmował wysokie wartości w przypadku
pięciu szkół policealnych mianowicie: Szkoła Policealna Nr 19 (30,00), Szkoła Policealna
Specjalna Poznań, ul. Szamarzewskiego (23,08), Szkoła Policealna nr 1 (18,07), Szkoła
Policealna Specjalna Poznań, ul. Bydgoska 4a (12,50) oraz Policealne Studium Piosenkarskie
(11,11). Natomiast w przypadku niepublicznych policealnych szkół okazuje się, że najwyższy
wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów wystąpił w następujących szkołach: Policealne
Studium Kosmetyczne (45,45), Policealne Studium Kosmetyczne Poznań (26,92), Szkoła
Turystyki Poznań (22,22), Poznańska Policealna Szkoła Masażu (14,29), Szkoła Policealna
Gloker (14,29) oraz Szkoła Informatyki i Internetu Poznań (10,53).
Wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów techników przyjmował niepokojąco wysoką
wartość w przypadku kierunków organizowanych przez kilkanaście szkół średnich
zawodowych – techników zlokalizowanych w Poznaniu. Najwyższe współczynniki wystąpiły
w przypadku następujących szkół: Technikum Handlowe (33,33), Technikum Budowlane
(33,33), Technikum Gastronomiczne (28,13), Technikum Budowlano-Drzewne (26,67),
Technikum Elektryczno-Elektroniczne (23,29), Technikum Ekonomiczno-Administracyjne
(21,43), Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu (20,00), Technikum PoligraficznoAdministracyjne (19,70), Technikum Ekonomiczno-Handlowe (18,62) oraz Technikum
Mechaniczne (17,65).
Ostatnim

typem

szkół

ponadgimnazjalnych,

które

poddane

zostały

diagnozie

z uwzględnieniem wskaźników bezrobocia wśród absolwentów danej placówki oświatowej są
zasadnicze szkoły zawodowe. Jak wynika z danych bezrobocie wśród absolwentów
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niektórych szkół zawodowych kształtuje się na bardzo wysokim poziomie. Ponad połowa
absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 zarejestrowała się
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu jako osoby bezrobotne. Wskaźnik w omawianym
przypadku wyniósł (54,55). Wysoki współczynnik wynoszący ponad (20,00) odnotowano
także w następujących szkołach: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 (47,83),
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 (39,29), Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 28 (28,57),
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 (25,42), Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 18 (25,00),
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 (25,00), Zasadnicza Szkoła Zawodowa Poznań, ul.
Grunwaldzka 152 (22,47) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 29 (22,22).
Podczas

analizy

współczynnika

bezrobocia

wśród

absolwentów

szkół

ponadgimnazjanych w 2009 roku warto zwrócić uwagę, że wśród kierunków organizowanych
przez szkoły ponadgimnazjalne w Poznaniu występowały takie kierunki, które nie generowały
bezrobocia wśród absolwentów. Spośród szkół wyższych i kierunków, z których według
danych na dzień 31.12.2009 roku nie zarejestrowała się w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Poznaniu ani jedna bezrobotna osoba to absolwenci między innymi pielęgniarstwa
(Uniwersytet Medyczny), które miało 547 absolwentów. Inne zawody zdobyte przez
absolwentów szkół wyższych, które nie generowały bezrobocia to: farmacja (Uniwersytet
Medyczny) – 162 absolwentów, instrumentalistyka (Akademia Muzyczna w Poznaniu) – 117
absolwentów, kierunek lekarsko-dentystyczny (Uniwersytet Medyczny) – 79 absolwentów,
praca socjalna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – 77 absolwentów,
stosunki międzynarodowe (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) – 74 absolwentów,
biofizyka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – 57 absolwentów, zarządzanie
(Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu) – 46 absolwentów, kosmetologia (Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu) – 43 absolwentów, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
(Akademia Muzyczna w Poznaniu) – 39 absolwentów, ratownictwo medyczne (Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu) – 34 absolwentów oraz biotechnologia (Uniwersytet Medyczny
w Poznaniu) – 30 absolwentów.
W przypadku liceów ogólnokształcących wynika, iż wiele szkół tego rodzaju nie generowało
bezrobocia według danych na dzień 31.12.2009 roku. Zerowy wskaźnik bezrobocia wśród
absolwentów szkół omawianego rodzaju prezentuje się następująco: VI Liceum
Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego - 250 absolwentów, II Liceum
Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej - 192 absolwentów,
Liceum Ogólnokształcące im. św. Marii Magdaleny - 185 absolwentów.
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W przypadku szkół policealnych okazuje się, że odnotowano brak osób bezrobotnych wśród
absolwentów następujących szkół: Policealna Szkoła Usług Praktycznych - 135 absolwentów,
Szkoła Policealna „Progres” - 60 absolwentów, Policealne Studium Kosmetyczne dla
Dorosłych - 48 absolwentów, Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Kształcenia „IKAR” 46 absolwentów, Studium Zdrowia i Urody - 44 absolwentów, Policealne Studium
Kosmetyczne „Anieli Goc” dla Dorosłych - 42 absolwentów oraz Szkoła Policealna Lider 32 absolwentów.
Zarówno w przypadku zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w każdej ze szkół
tego rodzaju zlokalizowanych na terenie Poznania odnotowano dodatni wskaźnik bezrobocia
wśród absolwentów.
Prognoza dotycząca liczby absolwentów według szkół i zawodów w roku 2010.
Zgodnie z danymi pochodzącymi z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz prognozami dotyczącymi liczby absolwentów, którzy w 2010 roku
ukończą edukację w szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Poznania,
z wyłączeniem szkół wyższych, okazuje się, że liczba absolwentów wzrośnie o 1 396 osób
i wyniesie 14 298. Liczba absolwentów liceów ogólnokształcących zmniejszy się o 390
i wyniesie w 2010 roku 5 237 osób. Liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
zwiększy się o 124 i wyniesie w 2010 roku 1 103. Także liczba absolwentów szkół średnich
technicznych w Poznaniu wzrośnie z 1 699 w roku 2009 do prognozowanej liczby 1 796
w roku 2010. Prognozowany jest także bardzo wyraźny wzrost liczby absolwentów szkół
policealnych w Poznaniu z 4 597 w 2009 roku do 6 162 w roku 2010.
Największy wzrost liczby absolwentów, którzy według prognoz ukończą edukację w 2010
roku wystąpi w następujących kierunkach i szkołach ponadgimnazajlnych Poznania: technik
informatyk - Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus II - wzrost liczby absolwentów
o 174, technik pożarnictwa - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wzrost o 69, fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] – Profesja
"Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego" - wzrost liczby absolwentów w 2010 roku o 57,
technik informatyk - Szkoła Policealna Specjalna Nr 2 - wzrost o 57, ratownik medyczny Medyczne Studium Zawodowe im. PCK - wzrost o 53, bez zawodu - XXXIII Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi - wzrost o 53, bez zawodu - Jednoroczna
Policealna Szkoła Zawodowa ŻAK - wzrost o 47 oraz bez zawodu - International School of
Poznań Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne - wzrost o 46.
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Według prognoz w 2010 roku zdecydowanie spadnie liczba absolwentów w szkołach
ponadgimnazjalnych w Poznaniu na następujących kierunkach: bez zawodu - Roczna Szkoła
Progres prognozowany - spadek liczby absolwentów wyniesie 110, bez zawodu - PROFESJA
Policealna Szkoła Doskonalenia Zawodowego - spadek o 68, bez zawodu - XX Liceum
Ogólnokształcące - spadek o 59, bez zawodu – II Liceum Profilowane - spadek o 43, opiekun
w domu pomocy społecznej - Policealna Szkoła Usług Praktycznych - spadek o 39, bez
zawodu - Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja - spadek o 38, bez zawodu Policealna Szkoła Turystyki ŻAK - spadek o 37, bez zawodu - Policealne Studium
Kosmetyczne SOP - spadek o 37, technik elektronik - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 spadek o 35, bez zawodu - VII Liceum Ogólnokształcące - spadek o 31.
Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów w Poznaniu
w latach 2009 i 2010.
Dane wygenerowane z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej posłużyły również do zaprezentowania struktury zawodowej absolwentów, którzy
ukończyli edukację w 2009 roku oraz przewidywanej struktury zawodowej przyszłych
absolwentów w 2010 roku. Dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
Poznania oraz struktury wykształcenia zostały skorelowane również z danymi dotyczącymi
bezrobocia rejestrowanego wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Poznania w celu
określenia współczynnika zagrożenia bezrobociem.
W 2009 roku wykształcenie policealne i średnie zawodowe uzyskało 6 296 osób. Najliczniej
reprezentowane zawody, które w 2009 roku zdobyły osoby z wykształceniem policealnym
i średnim zawodowym to: bez zawodu – 593 osoby, kosmetyczka [zawód szkolny: technik
usług kosmetycznych] – 499, technik informatyk – 438, organizator usług hotelarskich
[zawód szkolny: technik hotelarstwa] – 360, asystent ekonomiczny [zawód szkolny: technik
ekonomista] – 306, pracownik administracyjny [zawód szkolny: technik administracji] – 296,
technik farmaceutyczny – 200, technik elektronik – 183, technik logistyk – 157, technik
mechanik – 147, ratownik medyczny – 144, muzyk – 143, kucharz małej gastronomii – 141,
fryzjer [zawody szkolne: fryzjer, technik usług fryzjerskich] – 139, nauczyciel języka obcego
– 122, sprzedawca – 116, masażysta [zawód szkolny: technik masażysta] – 106.
Absolwentami liceów ogólnokształcących w 2009 roku zostało 5 627 osób, wszyscy
absolwenci ukończyli szkołę bez uzyskania zawodu, stąd też liczba osób bez zawodu jest
identyczna z liczbą osób kończących w 2009 roku naukę w liceum ogólnokształcącym.
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Wykształcenie zasadnicze zawodowe uzyskało w 2009 roku 979 osób, najwięcej
z następującymi kwalifikacjami zawodowymi: fryzjer [zawody szkolne: fryzjer, technik usług
fryzjerskich] – 133 osoby, kucharz małej gastronomii – 126, mechanik pojazdów
samochodowych – 112, sprzedawca – 90, technik informatyk – 65, technik elektronik – 50,
asystent ekonomiczny [zawód szkolny: technik ekonomista] – 46, organizator usług
hotelarskich [zawód szkolny: technik hotelarstwa] – 44, cukiernik – 40.
Prognoza dotycząca liczby absolwentów w szkołach ponadgimnazjalncyh w 2009 roku
w Poznaniu z uwzględnieniem nabytych przez absolwentów kwalifikacji przedstawia się
następująco. W przypadku absolwentów szkół policealnych i średnich zawodowych
prognozowany jest wzrost liczby absolwentów o 1 662. Największy wzrost liczby
absolwentów prognozowany jest w następujących zawodach: technik informatyk – wzrost
o 243 absolwentów, pracownik administracyjny [zawód szkolny: technik administracji] – 130,
dekorator wnętrz – 118, technik logistyk – 117, fryzjer [zawody szkolne: fryzjer, technik
usług fryzjerskich] – 114, wizażystka – 105 oraz asystentka stomatologiczna – 101.
W przypadku szkół policealnych i średnich zawodowych planowane jest także w 2010 roku
zmniejszenie liczby absolwentów w przypadkach następujących zawodów: bez zawodu
spadek w 2010 roku o 367, kucharz małej gastronomii zmniejszenie liczby absolwentów o 49,
opiekun w domu pomocy społecznej o 41, technik mechanik o 29 oraz technik rolnik o 21.
W odniesieniu do ostatniego z rodzajów szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych
w Poznaniu – zasadniczych szkół zawodowych wynika, iż największy wzrost liczby osób
kończących edukację prognozowany jest w takich zawodach jak: kucharz małej gastronomii wzrost o 38, elektromechanik pojazdów samochodowych - wzrost o 23, fryzjer [zawody
szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] - wzrost o 14 oraz organizator usług
hotelarskich [zawód szkolny: Technik hotelarstwa] - wzrost o 14. Natomiast największy
spadek liczby absolwentów prognozowany jest w zawodach: technik elektronik - spadek
liczby absolwentów o 35 oraz introligator galanteryjny - spadek o 10.
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