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Od autorów
Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport badawczy, zrealizowany
w

ramach

projektu

Ogólnopolskie

Badanie

Losów

Zawodowych

Absolwentów Uczelni Artystycznych dofinansowany z Programu Ministra
Kultury Obserwatorium Kultury, realizowanego przez Narodowe Centrum
Kultury.

Kolejny

z

nich,

pn.

Sukces

czy

porażka?

Ścieżki

karier

artystycznych i zawodowych absolwentów uczelni artystycznych w Polsce
powstał na podstawie jakościowych wywiadów narracyjnych absolwentów
uczelni artystycznych w Polsce. I wreszcie trzeci, to Raport ze spotkania
fokusowego,

zrealizowanego

z

przedstawicielami

władz

uczelni

artystycznych.
Prezentowany tutaj raport, pn. Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych
Absolwentów Uczelni Artystycznych – raport ogólny, jest najważniejszą,
obszerną

prezentacją

wyników

badań

sondażowych,

zrealizowanych

za pomocą kwestionariusza umieszczonego na specjalnie dedykowanej
platformie internetowej.
Skala przedsięwzięcia jest powodem do dumy – 15 polskich uczelni
artystycznych

podpisało

porozumienie

i

zostało

objętych

badaniem

(wszystkie uczelnie teatralno-filmowe, plastyczne i większość muzycznych).
Kwestionariusze wysłano do blisko 3 tys. absolwentów, ankiety wypełniło
38% z nich. Skala badania jest imponująca nie tylko w liczbach; to
unikatowe przedsięwzięcie badawcze angażujące zdecydowaną większość
uczelni artystycznych w kraju, pozwala, dzięki zastosowanej metodologii, na
porównanie

różnych

typów

uczelni,

przy

jednoczesnej

możliwości

zaprezentowania wyników badań dla jednej, wybranej.
Wierzymy, że efekty pracy naszego Zespołu staną się nie tylko
interesującą lekturą dla władz uczelni artystycznych; mamy też nadzieję
na rozwój szerszego dialogu między uczelniami a ich absolwentami, jak
również na praktyczne wykorzystanie wyników do konstruowania planów
kształcenia i planowania zmian programach nauczania.
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Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali
się w badania realizowane w Projekcie. W szczególności dziękujemy
Rektorom

piętnastu

uczelni

partnerskich,

bez

których

entuzjazmu

i wsparcia nie udałoby się przeprowadzić badań projektowych. Składamy
także podziękowania administracji uczelni artystycznych, w szczególności
koordynatorom uczelnianym, na których barkach spoczywało opracowanie
baz danych i kontakt z absolwentami. I wreszcie dziękujemy wszystkim
absolwentom, którzy nie tylko licznie wzięli udział w badaniu, ale też
sformułowali wiele interesujących wniosków, dowodząc nieustającego
przywiązania do macierzystych uczelni oraz troski o ich pomyślny rozwój.
Mamy nadzieję, że dla całego środowiska uczelni artystycznych w Polsce,
raport ten będzie powodem do dumy. Dla nas jest; uważamy, że dowodzi
nie tylko siły i spójności środowiska polskich uczelni artystycznych, ale
także

wysokiego

poziomu

kształcenia,

mierzonego

współczesnymi

wskaźnikami zatrudnialności i sukcesu na rynku pracy.
Zapraszamy do lektury!
Ewa Bogacz-Wojtanowska
Barbara Siorek
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1. Wprowadzenie
1.1 Badania losów absolwentów
Uczelnie artystyczne dążą do zapewnienia wysokiej jakości nauczania.
Jest ona uznawana nie tylko za element konieczny dla pozyskania
odpowiedniej liczby studentów, ale także za warunek wysokiego poziomu
zatrudnialności późniejszych absolwentów1. Tożsama dla wysokiej jakości
kształcenia jest dbałość o to, co w ramach kształcenia otrzyma student
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych i co pozwoli mu
odnieść sukces na rynku pracy.
artystycznym

konkretne

działania

Stąd rekomenduje się uczelniom
w

zakresie

podniesienia

szans

absolwentów na rynku pracy, w szczególności intensyfikację kontaktów
z potencjalnymi pracodawcami, rozwijanie kontaktów z instytucjami
kultury,

organizowanie

nawiązywanie

kontaktów

praktyk

i

staży

zawodowych.

międzynarodowych,

aby

Sugeruje

zwiększyć

się

szanse

studentów na staże i praktyki zagraniczne. Proponuje się korekty i zmiany
w programach studiów obejmujące wprowadzenie kursów z zakresu m.in.
zarządzania firmą, zarządzania projektami artystycznymi czy marketingu,
jednocześnie

rezygnując

z

przedmiotów

i

technik,

które

się

zdezaktualizowały2.
Sytuacja na rynku pracy kreatywnej jest płynna i szybko się zmienia.
Jednymi z najbardziej popularnych sposobów na poznanie, jaka jest
dynamika

zmian

i

potrzeby

tego

rynku,

są

badania

pracodawców

i pośrednio – badania losów absolwentów. Doświadczenia tych ostatnich,
nabyte po opuszczeniu murów uczelni, są unikatowym źródłem informacji
o jakości oferty uczelni w konfrontacji z potrzebami rynku pracy.
M. Pacuska, 2014, Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych – przegląd wyników
badań losów absolwentów pod kątem zastosowanych wskaźników, E-mentor nr 1 (53).
2 E. Bogacz-Wojtanowska i inni, 2016, Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych
Absolwentów Uczelni Artystycznych - raport ogólny, Raport z badań pilotażowych, ASPMKiDN, Kraków - Warszawa.
1
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W Polsce śledzenie losów absolwentów realizowane jest przez uczelnie
wyższe dość powszechnie dopiero od 2011 roku, zgodnie z potrzebą
wynikającą z zapisów ustawowych i wymogów jakościowych stawianych
przed uczelniami3. Tymczasem w innych krajach europejskich badania
rozpoczęto

już

w

latach

siedemdziesiątych

ubiegłego

wieku,

zaś

systematycznie prowadzi się je od ponad dwudziestu lat4. Badania
prowadzone są według różnych metodologii, odmienni są w poszczególnych
krajach organizatorzy badań, częstotliwość, narzędzia badawcze, szkoły
uczestniczące

w

badaniu,

dobór

respondentów,

sposób

prezentacji

i dostępność wyników badań.
Za

czynniki

absolwentów

wspierające

uznaje

się:

skuteczne

ustalenie

realizowanie

instytucji

badań

losów

przeprowadzającej

i koordynującej badania, objęcie badaniami wszystkich absolwentów
uczelni, prowadzenie badań panelowych pozwalających na uchwycenie
dynamiki zjawisk, dostosowanie formy ankiety do odbiorcy, zadbanie
o wysoką zwrotność ankiet oraz skuteczną prezentację wyników5.
W polskiej praktyce szkolnictwa wyższego, monitorowanie losów zawodowych
absolwentów jest badaniem realizowanym na potrzeby konkretnej uczelni,
zazwyczaj wpisującym się w prawnie wymagany wewnętrzny system jakości
kształcenia. Głównym celem monitoringu jest systematyczne i ciągłe badanie dla
zebrania informacji na temat sytuacji absolwentów, zwykle około pół roku
po zakończeniu studiów. Często badanie jest realizowane jako panel, czyli
kilkukrotne zbadanie tej samej grupy osób przy zastosowaniu tego samego
narzędzia (ankiety), głównie w celu uchwycenia dynamiki zmian w ich tzw.
ścieżkach karier.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie
sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2011 nr 84, poz. 455).
4
Monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych – rozwiązania stosowane
w wybranych krajach europejskich, Ekspertyza współfinansowana ze środków UE w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
2010,
pobrane
26.12.2016:
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/P
O_KL/KRK /Ekspertyzy/20110222_EKSPERTYZA_Sedlak_ _ _Sedlak.pdf .
5 E. Giermanowska,2014, Kontekst badań i problemy badawcze, [w:] Monitorowanie losów
absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, IBE, Warszawa, s. 9-17.
3
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1.2 Charakterystyka projektu
W przypadku wyższych szkół artystycznych w Polsce, do 2014 roku
brakowało systematycznego monitoringu sytuacji absolwentów w tego typu
uczelniach wyższych. Poszczególne uczelnie lub wydziały przeprowadzały
mniej lub bardziej naukowe analizy sytuacji absolwentów, w szczególności
jednak skupiając się na ocenie procesów dydaktycznych w uczelni, rzadziej
natomiast

na

poznaniu

sytuacji

zawodowej

i

artystycznej

swoich

absolwentów. Dlatego, w związku z wymaganiami podnoszenia jakości
kształcenia, współpracy z interesariuszami i uwzględnienia ich głosu
w kształtowaniu oferty, także wobec uczelni artystycznych, powstała idea
uruchomienia badań w ramach projektu dla jak największej liczby uczelni
artystycznych w Polsce. Zakładano, że należy wesprzeć uczelnie nie tylko
w

uruchomieniu

badań

losów

absolwentów

wśród

pracowników

i studentów, ale także w konstrukcji narzędzi badawczych i opracowaniu
raportów z badań.
W związku z tym rozpoczęto realizację pilotażowego projektu pt.
Ogólnopolskie

Badanie

Losów

Zawodowych

Absolwentów

Uczelni

Artystycznych, którego celem było przygotowanie, realizacja i opracowanie
badań sytuacji absolwentów uczelni artystycznych w Polsce, na podstawie
porozumienia

uczelni

artystycznych

oraz

Ministerstwa

Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, podpisanego w 2015 roku. Projekt przygotowało
i przeprowadziło Akademickie Biuro Karier Akademii Sztuk Pięknych im.
Jana

Matejki

w

Krakowie.

Efektem

projektu

było

opracowanie

i przetestowanie narzędzia do badań absolwentów uczelni artystycznych,
raportu z badań pilotażowych dla uczelni artystycznych w Polsce oraz 12
raportów

dedykowanych

poszczególnym

uczelniom

uczestniczącym

w projekcie.
W 2016 roku uruchomiono kolejny projekt Ogólnopolskie Badanie Losów
Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych w ramach Programu
Ministra Kultury Obserwatorium Kultury, realizowanego przez Narodowe
Centrum Kultury. Zaproponowane w nim badania stanowią kompleksowe
spojrzenie

na

absolwentów

wszystkich

typów

uczelni

artystycznych
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w Polsce: muzycznych, plastycznych i teatralnych, i jest wynikiem
porozumienia

pomiędzy

15

uczelniami

i

Ministerstwem

Kultury

i Dziedzictwa Narodowego.
Celem

projektu

jest

poznanie

sytuacji

artystycznej

i

zawodowej

absolwentów uczelni artystycznych na rynku kreatywnym. To unikatowe
w skali Europy badanie ma za zadanie uzupełnić lukę w zakresie badań
nad rynkiem kreatywnym i pracą środowisk twórczych. W sposób
systematyczny będzie rozpoznawana sytuacja zawodowa i artystyczna
absolwentów, opinie na temat oferty dydaktycznej, z której absolwenci
skorzystali w trakcie studiów. Unikatowa w projekcie jest także próba
badawcza, obejmująca absolwentów większości uczelni artystycznych
w Polsce. Pozyskane wyniki służyć mogą długofalowemu planowaniu
i doskonaleniu programów kształcenia, przedstawieniu kandydatom ścieżek
kariery, celom statystycznym i sprawozdawczym dla władz uczelni,
strategicznemu

planowaniu

zarządzania

uczelniami

i

wreszcie

dla

potencjalnych pracodawców – mogą być źródłem informacji o możliwościach
i potencjale absolwentów uczelni artystycznych.

1.3 Cele i założenia badań w projekcie
Najważniejszym zadaniem w projekcie pn. Ogólnopolskie Badanie
Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych jest realizacja
badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu badań ankietowych
na

absolwentach

uczelni

artystycznych

oraz

opracowanie

wyników

z badania.
Celem badania jest dostarczenie władzom i pracownikom uczelni
artystycznych informacji o losach zawodowych jej absolwentów. Istotne jest
w szczególności:
•

rozpoznanie sytuacji zawodowej i artystycznej absolwentów,

•

ocena przez absolwentów własnej aktywności podczas studiów

(w

szczególności

dzięki

rozwiązaniom

przyjętym

przez

poszczególne

uczelnie),
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•

poznanie opinii absolwentów w zakresie możliwych i proponowanych

zmian w ofercie uczelni.
Dodatkowym celem badań jest wsparcie uczelni artystycznych
w Polsce w spełnieniu wymogu jakościowego, który nakłada na uczelnie
obowiązek śledzenia sytuacji zawodowej absolwentów. Jest to niezbędny
element mechanizmu oceny uczelni w ramach zewnętrznego procesu oceny
jakości kształcenia, realizowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną.

1.4 Struktura raportu
W ramach badania ilościowego absolwentów zaplanowano sporządzenie
następujących raportów:
 zbiorczego:

dla

15

uczelni

artystycznych

w

Polsce,

uwzględniającego różnice w uczestniczących w badaniach
typach

uczelni

artystycznych:

muzycznych,

plastycznych

i teatralno-filmowych;
 jednostkowych: dla każdej uczelni uczestniczącej w projekcie,
przygotowanych na tle wyników zbiorczych dla właściwego typu
uczelni: muzycznych, plastycznych lub teatralno-filmowych.
Niniejszy raport ma charakter zbiorczy. Oprócz wstępu, zawiera
szczegółowy opis metodologii badań i proces ich realizacji. Znakomitą
większość raportu stanowią wyniki, zaprezentowane łącznie dla wszystkich
uczelni

artystycznych,

które

wzięły

udział

w

badaniu.

Na

ich

tle

zaprezentowane zostaną wyniki badań uczelni plastycznych, teatralnofilmowych i muzycznych. Raport kończą wnioski i rekomendacje.
Badanie, które prezentuje raport ma charakter panelowy, o czym
szczegółowo piszemy później. Zgodnie z założeniem badań panelowych
badamy

roczniki

2012/2013

(trzy

lata

po

zakończeniu

studiów)

i 2014/2015 (czyli rok po zakończeniu studiów). W raporcie wskazano
w niektórych wypadkach różnicę miedzy badanymi rocznikami. Założono
jednak, że dopiero w przyszłorocznym raporcie zostaną zaprezentowane
wyniki z uwzględnieniem różnic wynikających z panelowego charakteru
badania.
9|Strona

Na zakończenie należy dodać, że ze szczególną powściągliwością
i uwagą wypracowano wnioski i rekomendacje z badań. Wykonano bowiem
badanie

społeczne,

opierające

się

na

badaniu

opinii,

gdzie

mamy

do czynienia z wielością czynników wyjaśniających, zaś wnioskowanie
przyczynowo-skutkowe jest ograniczone. Stąd głównie posługujemy się
wypowiedziami

badanych,

rzadko

szukając

szerszych

i

bardziej

uogólnionych wyjaśnień. Z kolei rekomendacje pochodzą w dużej mierze
z wypowiedzi i wniosków badanych absolwentów.

10 | S t r o n a

2. Metodologia i przebieg badań
2.1 Badana populacja

Omawiane tutaj badanie objęło absolwentów większości polskich uczelni
o profilu artystycznym tj. muzycznych, plastycznych oraz teatralnofilmowych. W ostateczności do projektu przystąpiło piętnaście spośród
dziewiętnastu polskich uczelni artystycznych:
1. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
2. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
3. Akademia Muzyczna w Krakowie,
4. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
5. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
6. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
7. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
8. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
9. Akademia Sztuki w Szczecinie,
10.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,

11.

Akademia

Sztuk

Pięknych

im.

Eugeniusza

Gepperta

we

Wrocławiu,
12.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im.

Leona Schillera w Łodzi,
13.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego

w Krakowie,
14.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,

15.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

Porównując obecne badanie z badaniem pilotażowym z 2015 roku można
zauważyć,

że

w

projekcie

pozostało

11

tych

samych

uczelni,

1 uczelnia muzyczna zrezygnowała z udziału, a do badania przystąpiły 4
nowe uczelnie muzyczne. Uwzględniając profil uczelni, w badaniu wzięły
udział:
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 wszystkie publiczne uczelnie plastyczne (7),
 wszystkie publiczne uczelnie teatralno-filmowe (3),
 cztery publiczne uczelnie muzyczne (z 8 istniejących),
 jedna publiczna uczelnia plastyczno-muzyczna (jedyna o takim
profilu w Polsce).
Przedstawiciele powyższych uczelni podpisali stosowne umowy, tym
samym przystępując do projektu i przekazując bazy danych swoich
absolwentów na potrzeby realizacji badania. Podobnie jak w innych
projektach tego typu, przyjęto założenie o tzw. wyczerpującym (pełnym)
charakterze badania. Oznacza to objęcie badaniem każdego absolwenta
opuszczającego uczelnię, w przeciwieństwie do badania częściowego, które
zazwyczaj

odbywa

się

na

losowo

wybranych

elementach

populacji.

Uzasadnione jest to między innymi tym, że populacja absolwentów uczelni
artystycznych konkretnego rocznika nie jest bardzo duża czy nieskończona,
więc dostęp do jej wszystkich członków jest jak najbardziej możliwy. Oprócz
uzasadnienia metodologicznego, wartością dodaną badania pełnego jest
podtrzymanie więzi z dużą grupą absolwentów. Może to być podstawą
do późniejszego nawiązania bardziej zaawansowanych form współpracy
z absolwentami i pogłębionych badań jakościowych. Przykładem niech
będzie pilotażowa edycja badania ilościowego, w której zainteresowani
absolwenci mogli podać swój numer telefonu w celu wzięcia udziału
w późniejszym badaniu jakościowym (indywidualne wywiady pogłębione)6.
Wyczerpujący charakter badania wymaga zwrócenia szczególnej uwagi
na staranne przygotowanie baz potencjalnych respondentów, gdyż zarówno
od ilości, jak i jakości danych kontaktowych zależy czy narzędzie badawcze
zostanie wysłane do jak największej liczby absolwentów. Na etapie
raportowania wyników przekłada się także bezpośrednio na lepszą jakość
danych oraz większe możliwości wnioskowania.
Przygotowanie baz danych z adresami mailowymi absolwentów (tzw.
operatów

badawczych)

spoczywało

na

uczelnianych

koordynatorach

projektu. W Tabeli 1 przedstawiono efektywność uzupełnienia operatów
6

E. Bogacz-Wojtanowska, R. Batko, 2016, Sukces czy porażka? Ścieżki karier artystycznych i zawodowych
absolwentów uczelni artystycznych w Polsce. Raport z badań jakościowych. ASP - MKiDN, Kraków-Warszawa.
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do badania wyczerpującego w podziale na poszczególne uczelnie. Niektórym
uczelniom udało się skompletowanie pełnej bazy danych kontaktowych
absolwentów, tj.:
 Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego
w Krakowie,
 Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
 Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
 Uniwersytetowi Muzycznemu Fryderyka Chopina w Warszawie.
Kilka innych szkół również bardzo skutecznie zebrało adresy mailowe,
umieszczając prawie 100% danych absolwentów w bazach, interesujących
nas roczników do wysyłki. Są to następujące uczelnie:
 Akademia Muzyczna w Krakowie,
 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

TABELA 1. LICZBA

ABSOLWENTÓW OBJĘTYCH BADANIEM W ODNIESIENIU DO OGÓLNEJ LICZBY

ABSOLWENTÓW

133

Liczba
absolwentów
objętych
badaniem
ogółem
105

254

126

49,6%

169

169

100%

Liczba
absolwentów
ogółem

Uczelnia
Akademia
Teatralna
i.
Aleksandra
Zelwerowicza
w
Warszawie
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
im. Leona Schillera w Łodzi
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Teatralna im. Ludwika Solskiego
w Krakowie

112

Akademia Sztuki w Szczecinie

89

Efektywność
kompletowania
baz
danych
absolwentów
78,9%

79,5%

Sztuk

Pięknych

w

281

259

92,2%

Akademia Sztuk
Katowicach

Pięknych

w

119

119

100%

Akademia Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki w Krakowie

298

261

87,6%

Akademia
Gdańsku
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Akademia Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w
Łodzi

349

169

48,4%

Akademia Sztuk
Warszawie

w

379

310

81,8%

w

310

202

65,2%

Akademia Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza
Gepperta
we
Wrocławiu

520

288

55,4%

Akademia Muzyczna im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy

142

Uniwersytet
Poznaniu

Pięknych

Artystyczny

123

86,6%

173

164

94,8%

Akademia Muzyczna im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu

177

177

100%

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka
Chopina

366

366

100%

Akademia Muzyczna w Krakowie

Źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę profil uczelni, najskuteczniejsze w kompletowaniu baz
danych swoich absolwentów okazały się uczelnie muzyczne (Tabela 2).
Należy podkreślić, że wyniki przedstawione w Tabeli 1 dotyczą etapu
zbierania danych kontaktowych absolwentów przez uczelnie, niezbędnych
do wysyłki ankiet. Ten proces należy odróżnić od etapu zbierania danych
od absolwentów, dotyczących ich losów zawodowych, co wyraża się przez
tzw. poziom zwrotu ankiet. Tym samym należy podkreślić, że w badaniu
wyczerpującym znaczenie ma nie tyle poziom zwrotu ankiet, ale tzw.
pokrycie badaniem populacji docelowej. Problem ten zostanie omówiony
w końcowej części rozdziału.

TABELA 2. LICZBA

ABSOLWENTÓW OBJĘTYCH BADANIEM W ODNIESIENIU DO OGÓLNEJ LICZBY

ABSOLWENTÓW W PODZIALE NA RODZAJE UCZELNI ARTYSTYCZNYCH

Profil uczelni artystycznej

Teatralne
Plastyczne

556

Liczba
absolwentów
objętych
badaniem
ogółem
400

2294

1632

Liczba
absolwentów
ogółem

Efektywność
kompletowania
baz
danych
absolwentów
71,9%
71,1%
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915

Muzyczne

895

97,8%

Źródło: opracowanie własne

Badaniem objęto absolwentów magisterskich studiów jednolitych oraz
drugiego stopnia, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych,
roczniki 2012/2013 oraz 2014/2015. Projekt zakłada badanie losów
absolwentów po roku, po trzech oraz po pięciu latach od ukończenia
studiów. Zatem, rocznik 2012/2013 był ankietowany po trzech latach,
a rocznik 2014/2015 po roku od uzyskania dyplomu. O ile w badaniu
pilotażowym ankietowano kilka roczników równocześnie, nie czyniąc
założeń co do odstępów czasowych pomiędzy obroną a wysłaniem
kwestionariusza, o tyle w tej edycji wprowadzono już regularność w tym
zakresie. Odrębne badanie roczników jest zasadne metodologicznie, głównie
ze względu na różne zmiany zachodzące zarówno w ramach uczelni (np.
w ofercie dydaktycznej), ale również ze względu na dynamikę rynku pracy.
W dalszych rozdziałach raportu wyniki zostaną przedstawione w niektórych
przypadkach w podziale na badane roczniki absolwentów.
Opinia
dopuszczała

prawna

sporządzona

możliwość

wysyłki

na

potrzeby

ankiet

bez

niniejszego

badania

wcześniejszego

pytania

absolwentów o zgodę, ale tylko pod warunkiem wykorzystania adresu
mailowego, traktowanego jako adres do korespondencji. Pomimo tego, część
uczelni, które wzięły udział w projekcie, przygotowała specjalny formularz
dla

absolwentów,

w

którym

zapytano

ich

o

zgodę

na

udział

w badaniu.
Ostatecznie badaniem objęto 2927 absolwentów, co oznacza, że do
takiej ilości osób zostały wysłane ankiety. Tabela 3 przedstawia liczbę
absolwentów zgłoszonych do badania w podziale na poszczególne uczelnie
i w podziale na roczniki studiów. Liczba absolwentów objętych badaniem,
którzy ukończyli studia trzy lata temu jest niższa od liczby zgłoszonych do
projektu absolwentów z rocznika 2014/2015. Różnica wynosi 461 na
korzyść absolwentów, którzy bronili się w 2015 r. Sytuacja ta może być
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spowodowana

faktem,

że

łatwiej

uzyskać

dane

kontaktowe

od „młodszych rocznikowo” absolwentów.

TABELA 3. LICZBA ABSOLWENTÓW OBJĘTYCH BADANIEM W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE UCZELNIE .
Liczba
absolwentów
objętych
badaniem –
rocznik
2012/2013

Liczba
absolwentów
objętych
badaniem –
rocznik
2014/2015

Liczba
absolwentów
objętych
badaniem
ogółem

61

44

105

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna im. Leona
Schillera w Łodzi

17

109

126

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im.
Ludwika Solskiego w Krakowie

78

91

169

Akademia Sztuki w Szczecinie

27

62

89

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

122

137

259

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

49

70

119

Akademia Sztuk Pięknych
Matejki w Krakowie

122

139

261

82

87

169

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

104

206

310

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

73

129

202

140

148

288

51

72

112

52

164

85

92

177

110

256

366

1233

1694

2927

Uczelnia

Akademia Teatralna im.
Zelwerowicza w Warszawie

Aleksandra

im.

Jana

Akademia
Sztuk
Pięknych
Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Akademia
Sztuk
Pięknych
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia
Muzyczna
im.
Nowowiejskiego w Bydgoszczy

im.

im.

Feliksa

Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia
Muzyczna
Lipińskiego we Wrocławiu
Uniwersytet
Chopina

Muzyczny

Łącznie

im.

Karola
Fryderyka

123

Źródło: opracowanie własne
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Liczebności absolwentów zgłoszonych do badania przez poszczególne
uczelnie są mocno zróżnicowane. Zależą nie tylko od wielkości danej Uczelni
(ogólnej liczby absolwentów), ale również od efektywności zbierania danych
kontaktowych wykorzystywanych potem do wysyłki ankiet (zob. Tabela 1).
Patrząc natomiast w kategoriach wyłącznie liczbowych, największą ilość
ankiet wysłano do absolwentów takich uczelni jak:
 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie,
 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

2.2 Technika badawcza i sposób realizacji badania
W badaniach losów absolwentów szkół wyższych można zastosować
różnego rodzaju techniki badawcze, zarówno ilościowe, jak i jakościowe,
w

zależności

od

ustalonych

celów

badania.

Po

udanym

badaniu

pilotażowym, kontynuowano wykorzystanie techniki ilościowego badania
sondażowego CAWI (ang. Computer Assisted Web Interviewing). Badanie
takie

jest

prowadzone

zamieszczeniu

za

pośrednictwem

kwestionariusza

na

Internetu

dedykowanej

i

stronie

polega

na

internetowej,

a następnie wysyłce zindywidualizowanych linków do ankiety online,
na zgromadzone adresy mailowe respondentów.
Za wyborem tej techniki badawczej przemawiało co najmniej kilka
powodów. Po pierwsze, jeżeli wziąć pod uwagę sposób dotarcia do
respondenta, badanie CAWI jest stosunkowo niskokosztowe. Po drugie,
badanie można zrealizować w bardzo krótkim czasie na dużej próbie, a
przede wszystkim można dotrzeć do respondentów niezależnie od ich
miejsca pobytu. Może to być bardzo istotne w przypadku absolwentów
uczelni

wyższych,

pracowników.

I

którzy

wreszcie,

stanowią
absolwent

stosunkowo
uczelni

wyższej

mobilną
jest

grupę

zazwyczaj

aktywnym użytkownikiem Internetu, a więc nie powinien mieć technicznych
trudności z wypełnieniem ankiety online.
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Kwestionariusz zastosowany w tym badaniu, został przygotowany w 2014 r.
i zaktualizowany w roku 2016. Jego opracowanie poprzedzono badaniem
jakościowym w formie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami uczelni
artystycznych. Celem badania było wejście w świat znaczeń i pojęć tak
specyficznego środowiska, jakim są uczelnie artystyczne. Pozwoliło to na
przygotowanie skutecznego narzędzia, dedykowanego monitoringowi losów
absolwentów uczelni artystycznych. Ankieta została przygotowana w taki
sposób, aby z jednej strony umożliwić zbadanie uniwersalnych pojęć
związanych z funkcjonowaniem zawodowym absolwentów, (np. kompetencje
transferowalne),

a

z

drugiej

strony

–

uwzględnić

specyfikę

takich

uczestników rynku pracy, jakimi są artyści. Ponadto, biorąc pod uwagę
zróżnicowanie profilowe uczelni, niektóre pytania zostały skonstruowane
w

odmienny

sposób

(np.

dotyczące

zawodów

artystycznych,

oferty

artystycznej uczelni itp.). Można zatem powiedzieć, że kwestionariusz został
„uszyty na miarę” nie tylko dla uczelni artystycznych, ale również dla
poszczególnych profili uczelni tj. muzycznych, plastycznych oraz teatralnofilmowych.
W trakcie badania pilotażowego w 2015 r., podczas procesu tzw.
czyszczenia danych, zidentyfikowano pewne błędy w narzędziu badawczym,
które następnie zostały poprawione. Tym samym pilotaż spełnił jedną
ze swoich najważniejszych ról, tj. skuteczne przetestowanie narzędzia
badawczego na właściwej próbie respondentów.
W projekcie założono, że badanie będzie realizowane jako tzw. panel.
Metoda ta pozwala na bardzo dokładne uchwycenie przebiegu zmian
w sytuacji zawodowej absolwentów7. W związku z tym każdy absolwent
powinien być ankietowany w kilku turach:
1. badanie pierwsze (po roku od ukończenia studiów),
2. badania/e kolejne (po trzech lub/i po pięciu latach od ukończenia
studiów).
Metoda panelowa nie jest łatwa w realizacji, głównie z powodu tzw.
ścierania się panelu (czyli utraty kontaktu z absolwentami w dłuższej
7

A.N. Oppenheim, 2005, Wydanie I, rozdział 2, str. 47.
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perspektywie czasowej). Nie mniej jednak, jej wykorzystanie, zwłaszcza
w tematyce losów zawodowych, może skutkować uzyskaniem bardzo
wartościowych danych. Między innymi pozwala ocenić dynamikę zmian
w sytuacjach zawodowych absolwentów.
W badaniu zaplanowano i zrealizowano trzy wysyłki ankiet:
1. I wysyłka – zaproszenie do badania (21.10.2016),
2. II wysyłka – I przypomnienie (26.10.2016),
3. III wysyłka – II przypomnienie (8.11.2015)8.
Pomiędzy pierwszą i drugą wysyłką zachowany został pięciodniowy
odstęp czasu, natomiast pomiędzy drugą a trzecią – dwutygodniowy.
Wynikało to z założenia, że po drugiej wysyłce następował kontakt
telefoniczny z osobami, które nie wypełniły ankiety. Rozmowy telefoniczne
z absolwentami, mające na celu nakłonienie ich do wzięcia udziału
w badaniu, odegrały niebagatelną rolę w skutecznym zbieraniu danych. Do
tej roli wyznaczeni zostali przedstawiciele dla poszczególnych uczelni
(tzw. koordynatorzy uczelniani) jako osoby posiadające dostęp do numerów
telefonów

oraz

osoby

znające

absolwentów.

Jak

pokazało

badanie

pilotażowe, realizacja rozmów telefonicznych z absolwentami pozytywnie
wpływa na poziom zwrotów ankiet (wzrost o kilka punktów procentowych).
Ważne również było, że z absolwentem kontaktuje się osoba z uczelni,
a niekoniecznie anonimowa osoba z firmy badawczej.

2.3 Poziom zwrotów ankiet
Przeciętny poziom zwrotów ankiet dla wszystkich uczelni biorących
udział w projekcie wyniósł 38%9, co jest dobrym wynikiem podczas
8

Wszystkie wysyłki zaplanowane zostały w tych samych terminach dla wszystkich uczelni. Ostatecznie,
warunek ten został spełniony dla jedenastu spośród piętnastu szkół. Dla czterech uczelni zaplanowano
wysyłki w terminie późniejszym, głównie z powodu opóźnień w podpisaniu umów o współpracy i przekazaniu
kompletnej bazy mailingowej absolwentów. Były to następujące uczelnie: Akademia Muzyczna w Krakowie,
Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.
9
Poziom zwrotów jest rozumiany jako iloraz liczby wypełnionych ankiet do liczby ankiet wysłanych.
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realizacji badania za pomocą ankiety wysyłanej w wersji elektronicznej.
Łącznie, w ostatecznej bazie przeznaczonej do analizy znalazły się 1104
zwrócone ankiety. Tabela 4 przedstawia ilość ankiet zakwalifikowanych
do

analizy

dla

poszczególnych

profili

uczelni.

Największy

udział

w zbiorczej bazie wyników mają uczelnie plastyczne, głównie dlatego,
że było ich najwięcej.

TABELA 4. LICZBA ANKIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO ANALIZY DLA POSZCZEGÓLNYCH PROFILI UCZELNI.
Liczba ankiet

Profil uczelni

włączonych do analizy

Muzyczne

272

Plastyczne

713

Teatralno-filmowe

119

Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 1 przestawiono poziomy zwrotów ankiet uzyskane dla
poszczególnych

uczelni.

Jak

widać,

wystąpiło

tutaj

dość

duże

zróżnicowanie. Najkorzystniej pod względem zwrotności wypadli absolwenci
następujących uczelni:
 Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
 Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
 Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Poziom zwrotów ankiet dla tych uczelni wyniósł odpowiednio 69%, 62%
i 53%, co oznacza, że w przypadku każdej ze szkół odpowiedziała ponad
połowa

osób,

do

których

wysłano

linki

z

ankietą.

Warto

dodać,

że absolwenci ASP w Łodzi oraz ASP w Krakowie w pilotażowej edycji
badania również zapewnili swoim uczelniom najwyższe poziomy zwrotów.
Natomiast, w tej edycji ich wyniki były jeszcze lepsze, gdyż poziom zwrotów
dla tych uczelni podniósł się o około 20%. Luka pomiędzy maksymalną
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a minimalną wartością zwrotności jest bardzo duża i wynosi 51 pkt%, co
oznacza duże zróżnicowanie w tym zakresie. Z kolei, uwzględniając profil
uczelni, przeciętny poziom zwrotów ankiet był najwyższy dla uczelni
plastycznych – 44%. Uczelnie muzyczne oraz teatralno-filmowe osiągnęły
jednakowy – 30%-wy poziom zwrotów, przy czym, w porównaniu do badania
pilotażowego,

w

przypadku

tych

pierwszych

zwrotność

wzrosła,

a w przypadku drugich (teatralno-filmowych) zmniejszyła się o kilka
punktów procentowych.
Wcześniej wspomniano, że część uczelni, które brały udział w projekcie
uzyskiwały zgody absolwentów na udział w badaniu (np. stosując specjalny
formularz), co mogło mieć walor promocyjny. Porównano ten fakt ze
zwrotnością, jaką uzyskały poszczególne uczelnie. Okazuje się, że pięć
uczelni, które osiągnęły najwyższą zwrotność (powyżej 40%) zbierało
wcześniej zgody absolwentów na udział w badaniu. Z kolei, pięć uczelni
o najniższej zwrotności ankiet (poniżej 30%) nie stosowało takiej procedury.
Może to świadczyć o pozytywnym wpływie wcześniejszego uprzedzenia
absolwentów o badaniu na ich chęć odesłania wypełnionej ankiety.
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RYSUNEK 1. POZIOMY ZWROTÓW ANKIET DLA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNI (W %)

Źródło: opracowanie własne
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RYSUNEK 2. POZIOM ZWROTÓW ANKIET DLA POSZCZEGÓLNYCH PROFILI UCZELNI (W %)

Źródło: opracowanie własne

Jak wspomniano na początku tego rozdziału, w przypadku badania
pełnego, w którym dążymy do zbadania wszystkich osób z interesującej nas
populacji, znaczenie ma nie tylko zwrotność ankiet od grupy absolwentów,
którym je wysłano, ale również „pokrycie” badaniem populacji docelowej.
Zatem objęcie badaniem wszystkich absolwentów nie zależy jedynie od
chęci wypełnienia przez nich ankiety, ale przede wszystkim od jakości
przygotowanych baz z danymi niezbędnymi do wysyłki. Na rysunku 3
przedstawiono procentowe pokrycie populacji docelowej dla poszczególnych
uczelni. Jak widać, najwyższy stopień objęcia badaniem wszystkich swoich
absolwentów interesujących nas roczników uzyskała Akademia Sztuk
Pięknych w Krakowie (54%), a następnie Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
(46%) oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (42%). W przypadku
ASP w Krakowie oznacza to, że ponad połowa docelowej grupy absolwentów
(rocznik 2012/2013 oraz 2014/2015) wzięła udział w badaniu i zwróciła
ankietę.
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RYSUNEK 3. OBJĘCIE BADANIEM POPULACJI DOCELOWEJ ABSOLWENTÓW (W %)

Źródło: opracowanie własne

Podczas badań okazało się, że istnieje pewna część wyników
niepełnych, co oznacza, że absolwenci przerywali wypełnianie ankiety na
którymś z pytań. Zidentyfikowaniu takich przypadków i podjęciu decyzji
o ich ewentualnym wyłączeniu z analizy służył etap czyszczenia danych. Na
tym etapie podejmowano więc decyzję o włączeniu do ostatecznej bazy
wyników również tych absolwentów, którzy nie wypełnili ankiety do końca,
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zatrzymując

się

na

określonym

pytaniu.

Należy

jednak

podkreślić,

że większość ankiet została wypełniona do końca, a niedokończone
włączone do analizy stanowiły tylko 14% wszystkich uwzględnionych
przypadków.
odpowiedziało

85%

osób,

których

na wszystkie

wyniki

pytania

uwzględniono

kwestionariusza,

nie

w

analizie,
wykazując

żadnych braków danych, co wskazuje na wysoką skuteczność, ale też
przystępność narzędzia badawczego.
Z drugiej strony, z analizy usunięto te obserwacje, które nie niosły ze
sobą żadnej informacji, tj. osoby wycofujące się na etapie zaproszenia
do ankiety. Łączna ilość takich przypadków wyniosła 7 osób: 1 z uczelni
teatralno-filmowych, 2 z uczelni plastycznych oraz 4 z uczelni muzycznych.
Stanowi to jedynie 0,6% wszystkich, w jakikolwiek sposób wypełnionych
ankiet, zarówno dokończonych, jak i niedokończonych. Na rysunku 4
przedstawiono

udział

ankiet

dokończonych

oraz

niedokończonych

(włączonych oraz wyłączonych z analizy) w ostatecznej bazie wyników.
RYSUNEK 4. UDZIAŁ

ANKIET DOKOŃCZONYCH ORAZ NIEDOKOŃCZONYCH PRZEZ RESPONDENTA W

OSTATECZNEJ BAZIE WYNIKÓW (W %)

Źródło: opracowanie własne
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Podsumowując opis metodologiczny, można stwierdzić, że ta edycja
badania zakończyła się sukcesem. Przede wszystkim zwiększyła się liczba
uczelni, które przystąpiły do projektu. Zdecydowana większość absolwentów
wypełniła ankietę do końca, przekazując kompletne informacje na temat
swoich losów po ukończeniu studiów. O skuteczności narzędzia badawczego
może również świadczyć fakt, że badani chętnie odpowiadali na pytania
otwarte, dzieląc się swoimi przemyśleniami i opiniami. W ten sposób
uzyskano bardzo wartościowe dane nie tylko do analizy ilościowej, ale
również jakościowej. I wreszcie, sam poziom zwrotów ankiet okazał się
stosunkowo wysoki jak na tego rodzaju badanie.
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3. Wyniki badań
3.1 Sytuacja zawodowa i artystyczna absolwentów
W tej części raportu wskazujemy na jeden z najistotniejszych czynników
sukcesu

absolwentów

uczelni

artystycznych,

czyli

łączenie

sytuacji

zawodowej absolwentów z ich aktywnością artystyczną. Jak pokazały
badania

(rys.

5),

przeważająca

większość

absolwentów

świadomie

i z nastawieniem na realizację kariery artystycznej wybierała te studia,
ponieważ ok. 68% realizuje po otrzymaniu dyplomu zadania związane
z działalnością artystyczną. Część absolwentów nie rezygnuje także z takiej
działalności, chociaż podejmuje pracę zarobkową w innych sektorach.
Jedynie

znikomy,

kilkuprocentowy

odsetek

ankietowanych

zupełnie

odrzucił w swoim życiu zawodowym aktywność artystyczną, do której
przygotowywały go studia. Pierwsza zatem refleksja, którą da się uzasadnić
wynikami badań, to taka, że zarówno rekrutacja, jak i kolejne etapy
edukacji zapewniają, że wykształcenie zdobywane w szkołach artystycznych
jest wykorzystywane przez absolwentów w branżach kreatywnych.

RYSUNEK 5. SYTUACJA ARTYSTYCZNA I ZAWODOWA – ABSOLWENCI OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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Badanie

wykazało,

że

uczelnie

dobrze

przygotowują

swoich

absolwentów do prowadzenia działalności artystycznej, która staje się
w znakomitej większości podstawą ich działalności na rynku pracy (por.
rys.

5).

Aż

39%

absolwentów

deklarowało,

że

właśnie

działalność

artystyczna jest ich stałym źródłem dochodu, a ok. 30% wskazywało na
pośredni lub bezpośredni związek wykonywanych zarobkowo działań
ze sztuką (patrz rys. 5). Była też grupa respondentów (ok. 13%), która
wskazywała na niemożność realizowania aktywności artystycznej jako
podstawowego źródła dochodu, ale nie rezygnowała z jej wykonywania,
tylko poszukiwała innych źródeł dochodu, które pozwalają realizować
projekty w obszarze sztuki. Bez dodatkowych badań w tym obszarze, nie
można jednoznacznie stwierdzić, czy dokonanie takiego wyboru wiązało się
z koniecznością życiową, a więc zapewnieniem stabilizacji materialnej
poprzez

wykonywanie

innych

zawodów

(być

może

lepiej

płatnych)

i realizowaniem projektów artystycznych jako dodatkowej, niepodlegającej
wynagrodzeniu ekspresji, czy też jest po prostu niemożnością pozyskania
takiej pracy w branży artystycznej, która byłaby wynagradzana. Niewielka,
bo zaledwie 8% grupa absolwentów nie wykonywała w czasie badań żadnej
aktywności artystycznej, co niewątpliwie świadczy o tym, że absolwenci
uczelni artystycznych poszukują zatrudnienia i chętnie podejmują pracę
w swoim zawodzie.
Wart pogłębionej analizy jest fakt, że blisko13% absolwentów uczelni
artystycznych pozostawało bez stałego źródła utrzymania, przy czym,
kilkanaście procent respondentów podejmowała działalność artystyczną,
a mimo to nie znajduje stałego zatrudnienia (blisko 11%), natomiast blisko
2% nie posiada stałej umowy o pracę, ale też nie prowadzi działalności
artystycznej.
Wyniki

badań

w

uczelniach

plastycznych

nie

odbiegały

od uśrednionych wyników we wszystkich uczelniach artystycznych (por.
rys. 6). Nieco ponad 66% absolwentów wykonywało pracę pośrednio lub
bezpośrednio związaną z działalnością artystyczną, która była ich źródłem
dochodu. Stosunkowo niewielka grupa badanych, bo zaledwie 7% nie była
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aktywna artystycznie i pracowała w innej branży lub pozostawała bez
stałego źródła utrzymania. Prawie 14% badanych musiało rozwijać
aktywność zawodową w innych branżach, aby móc realizować swoje
artystyczne zainteresowania, a dość duża, chociaż tylko nieznacznie
większa od średniej wszystkich szkół artystycznych, populacja prawie 12%
absolwentów prowadziła aktywność artystyczną i pozostawała bez stałego
źródła utrzymania.

RYSUNEK 6. SYTUACJA ARTYSTYCZNA I ZAWODOWA – ABSOLWENCI UCZELNI PLASTYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

W lepszej sytuacji niż koledzy z innych szkół artystycznych są
absolwenci szkół teatralnych, bo 72% pracowało w zawodzie związanym
z uzyskanym dyplomem, przy czym aż 52% deklarowało, że prowadzenie
działalności artystycznej jest ich stałym źródłem dochodu (por. rys. 7).
Pozostałe wyniki też nieco różnią się od uśrednionych wyników wszystkich
szkół artystycznych. I tak, z zawodu odeszło około 7% ankietowanych,
niespełna 12% musiało łączyć wykonywanie innej pracy zarobkowej
z działalnością artystyczną, natomiast blisko 9% badanych absolwentów
tego typu uczelni pozostawało w zawodzie, ale nie miało stałego źródła
utrzymania.
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RYSUNEK 7. SYTUACJA ARTYSTYCZNA I ZAWODOWA – ABSOLWENCI UCZELNI TEATRALNO- FILMOWYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Bardzo wysoki procent, bo aż 72% absolwentów uczelni muzycznych
prowadzi działalność artystyczną, która stanowi pośrednio lub bezpośrednio
ich źródło dochodu. Niewielka, bo zaledwie 8% grupa absolwentów nie
wykonywała w czasie badań żadnej aktywności artystycznej, co niewątpliwie
świadczy o tym, że absolwenci uczelni muzycznych poszukują zatrudnienia
i chętnie podejmują pracę w swoim zawodzie. Prawie 13% absolwentów
uczelni muzycznych pozostawało bez stałego źródła utrzymania, przy czym,
blisko 10% podejmowało działalność artystyczną, a mimo to nie znalazło
stałego zatrudnienia. Około 3% nie posiada stałej umowy o pracę, ale też
nie prowadzi działalności artystycznej (por. rys. 8).
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RYSUNEK 8. SYTUACJA ARTYSTYCZNA I ZAWODOWA – ABSOLWENCI UCZELNI MUZYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Badanie dotyczące form zatrudnienia absolwentów potwierdziło
obserwowaną na polskim rynku pracy pewną tendencję do zawierania
umów innych, niż umowa o pracę (por. rys. 9). Warto jednak zauważyć,
że wskaźnik ten w omawianym badaniu był niższy niż w badaniu
pilotażowym, wykonanym w 2015 roku10. Tak więc umowa o pracę
w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin stanowiła ok. 53% wszelkich
form zatrudnienia (w raporcie pilotażowym wskazań na pracownicze formy
zatrudnienia było o 12 punktów procentowych mniej) Wśród innych
wymienianych form zatrudnienia najczęściej, bo w ponad 35% przypadków,
wskazywano umowę cywilno-prawną (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło
i inne formy umów cywilno-prawnych). Istotna była również przedsiębiorcza
aktywność

absolwentów

szkół

artystycznych,

przejawiająca

się

w podejmowaniu ryzyka prowadzenia własnej działalności gospodarczej, na
co wskazało 21% badanych.

10

Bogacz-Wojtanowska E. i inni, 2016, Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni
Artystycznych - raport ogólny, Raport z badań pilotażowych, ASP-MKiDN, Krakówn- Warszawa
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RYSUNEK 9. FORMY ZATRUDNIENIA – ABSOLWENCI OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Wśród badanych absolwentów uczelni plastycznych blisko 50%
pracuje na umowę o pracę, około 30% wykonuje pracę w ramach umowy
cywilno-prawnej, a więc wyniki te nie odbiegają zasadniczo od średniej
wśród absolwentów uczelni artystycznych. Większy odsetek respondentów,
bo blisko 26% podjął własną działalność gospodarczą (por. rys. 10). Wśród
odpowiedzi inne pojawiły się dotyczące specyficznej formy działalności
gospodarczej: własna działalność nierozliczeniowa oraz własna organizacja
pozarządowa zajmująca się upowszechnianiem dostępu do kultury i sztuki.
Dwie osoby wskazały na utrzymywanie się ze stypendium (socjalne
i doktoranckie). Jeden absolwent, jako formę zatrudnienia, wskazał
rezydencję artystyczną w Centrum Sztuki w Anglii. Jedna osoba nie
sprecyzowała

formy

zatrudnienia,

ale

podała,

że

wykonuje

prace

artystyczne związane z zarobkowaniem. Trzy osoby wskazały tzw. pracę na
czarno.
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RYSUNEK 10. FORMY ZATRUDNIENIA – ABSOLWENCI UCZELNI PLASTYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Wśród absolwentów uczelni teatralnych dominowała umowa cywilnoprawna. Jako podstawową formę uzyskiwania dochodu wskazało ją ponad
55% badanych. Zdecydowanie mniej absolwentów, niż w innych uczelniach
artystycznych, posiadało umowę o pracę (31%), a własną działalność
gospodarczą prowadziło tylko niecałe 24% badanych (rys. 11). Inne,
wskazane przez absolwentów formy to wykłady na uniwersytecie w ramach
studiów doktoranckich i kontrakt.

RYSUNEK 11. FORMY ZATRUDNIENIA – ABSOLWENCI UCZELNI TEATRALNO - FILMOWYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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Badanie

dotyczące

form

zatrudnienia

absolwentów

uczelni

muzycznych ukazało, że najczęściej zawieraną umową z absolwentami jest
umowa o pracę (por. rys. 12). Umowa o pracę w pełnym lub niepełnym
wymiarze godzin stanowiła 74% wszelkich form zatrudnienia. Wśród innych
wymienianych form zatrudnienia najczęściej, bo w 38% przypadków,
wskazywano umowę cywilno-prawną (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło
i

inne

formy

umów

cywilno-prawnych).

Niewielka

grupa

badanych

absolwentów podjęła ryzyko prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
na co wskazało ok. 7% badanych. Niewielki procent badanych wśród form
zatrudnienia wskazał umowę agencyjną (ok. 4%) oraz umowę stażową (ok.
2%). Inne formy to umowa o wolontariat lub brak formalnej umowy.

RYSUNEK 12. FORMY ZATRUDNIENIA – ABSOLWENCI UCZELNI MUZYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Badania wykazały, że blisko 13 % badanych absolwentów uczelni
artystycznych

w

Polsce

deklaruje,

że

pozostaje

bez

stałego

źródła

utrzymania (przy czym, co ważne, tylko niespełna 2% z nich nie prowadziło
aktywności artystycznej). W sytuacji braku źródła utrzymania, absolwenci
wskazywali przede wszystkim na poszukiwanie takiego źródła i zmianę
swojej sytuacji, a w małym procencie na pasywność, jaką była odpowiedź
jestem na utrzymaniu rodziny i w ciągu pół roku nie zamierzam tego
zmieniać, co zadeklarowało około 19% badanych. Niecałe 35% aktywnie
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poszukiwało stałej pracy, przy czym pamiętać należy, że mówimy tutaj
jedynie o tych absolwentach, którzy nie znaleźli jeszcze zatrudnienia. Ponad
50%

absolwentów

podejmowało

się

wykonywania

prac

dorywczych

i określało siebie, jako tzw. wolnych strzelców, którzy polują na okazję,
która pojawia się na rynku pracy. Opisywany status nie zachęcał
respondentów do międzynarodowej mobilności. Jak wykazują badania,
jedynie ok. 8% absolwentów zamierzało w najbliższym czasie wyjechać
z Polski w poszukiwaniu pracy. 12% wskazało odpowiedź inne (rys.13).

RYSUNEK 13. AKTYWNOŚĆ ABSOLWENTÓW POSZUKUJĄCYCH STAŁEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA – ABSOLWENCI
OGÓŁEM (%)*

*Uwaga, badani mogli wybrać różne aktywności, stąd wskazania nie sumują się do 100%.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Wyniki badań wśród absolwentów uczelni plastycznych nie odbiegały
od

średniej

absolwentów

wszystkich
nie

uczelni

posiadających

artystycznych.
stałego

źródła

Także

ponad

dochodów

34%

aktywnie

poszukiwało stałego zatrudnienia, dorywczej pracy podejmowało się ok.
27% badanych, a za granicę zamierzało wyjechać 7% absolwentów.
Analogiczny był również odsetek postaw pasywnych wobec poszukiwania
pracy. Jestem na utrzymaniu rodziny i w ciągu pół roku nie zamierzam tego
zmieniać zadeklarowało około 14% badanych. Prawie 16% wskazało na inne
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formy poszukiwania źródła dochodu (rys.14). Należały do nich: studia za
granicą czy staż na uczelni, jak również stypendia. Wskazywano także
wszelkie formy opieki nad dzieckiem (urlopy macierzyńskie, wychowawcze).
Kilka osób podkreśliło, że są na utrzymaniu rodziny np. współmałżonka czy
partnera. Ponadto pojawiła się jedna odpowiedź wskazująca na plan
otwarcia własnej firmy: otwieram firmę związaną z designem oraz pomysł
własnej

organizacji

pozarządowej,

zajmującej

się

upowszechnianiem

dostępu do kultury i sztuki. Jeden absolwent, jako formę zatrudnienia,
wskazał rezydencję artystyczną w Centrum Sztuki w Anglii.

RYSUNEK 14. AKTYWNOŚĆ ABSOLWENTÓW POSZUKUJĄCYCH STAŁEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA – ABSOLWENCI
UCZELNI PLASTYCZNYCH (%)*

*Uwaga, badani mogli wybrać różne aktywności, stąd wskazania nie sumują się do 100%
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Wśród absolwentów uczelni teatralnych bez stałego źródła utrzymania
ponad 45% ankietowanych wskazało na poszukiwanie stałego zatrudnienia.
Tyle samo procent wskazało na podejmowanie się pracy dorywczej.
Najwięcej odpowiedzi – ponad 63% dotyczyło zdefiniowania siebie jako
„wolnego strzelca” oraz wykonywania dorywczych zleceń. Ankietowani
wykazali niewielkie zainteresowanie mobilnością międzynarodową – tylko
9% respondentów bez stałego źródła utrzymania planowało wyjazd za
granicę.

Postawy

pasywne

wobec

poszukiwania

pracy:

Jestem

na

utrzymaniu rodziny i w ciągu pół roku nie zamierzam tego zmieniać
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zadeklarowało ok. 9% badanych (rys. 15). Co ciekawe, absolwenci uczelni
teatralno-filmowych nie wskazali innych rodzajów aktywności.

RYSUNEK 15. AKTYWNOŚĆ ABSOLWENTÓW POSZUKUJĄCYCH STAŁEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA – ABSOLWENCI
UCZELNI TEATRALNO -FILMOWYCH (%)*

*Uwaga, badani mogli wybrać różne aktywności, stąd wskazania nie sumują się do 100%
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Na zadane w badaniu pytanie o aktywność w sytuacji braku źródeł
stałego utrzymania, absolwenci uczelni muzycznych wskazywali przede
wszystkim na bycie tzw. wolnym strzelcem i wykonywanie od czasu do
czasu

zleceń

(blisko

53%).

Najmniej

procent

absolwentów

uczelni

muzycznych wskazało na powrót z zagranicy i niepodjęcie dotychczas pracy
zarobkowej oraz na odpowiedź „inne” – po 6%. Sporo osób wskazało także
na taką formę pracy zarobkowej, jaką jest podejmowanie się prac
dorywczych (38%) oraz na odpowiedź jestem na utrzymaniu rodziny i w
ciągu pół roku nie zamierzam tego zmieniać (co zadeklarowało 32%
badanych z tej grupy). Ponad 32% aktywnie poszukiwało stałej pracy, przy
czym pamiętać należy, że mówimy tutaj jedynie o tych absolwentach, którzy
nie posiadali stałego źródła dochodów. Opisywany status nie zachęcał
muzyków do międzynarodowej mobilności. Jak wykazują badania, jedynie
niecałe 12% absolwentów uczelni muzycznych zamierzało w najbliższym
czasie wyjechać z Polski w poszukiwaniu pracy (rys.16). Inna wskazana
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przez muzyków aktywność to zamieszkiwanie za granicą i prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie usług muzycznych.

RYSUNEK 16. AKTYWNOŚĆ ABSOLWENTÓW POSZUKUJĄCYCH STAŁEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA – ABSOLWENCI
UCZELNI MUZYCZNYCH (%)*

*Uwaga, badani mogli wybrać różne aktywności, stąd wskazania nie sumują się do 100%
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Przeprowadzone

badanie

wyraźnie

wskazało,

że

zdecydowana

większość absolwentów, bo blisko 70% nie była zainteresowana zmianą
podjętej pracy. Rozważało takie działania lub było zdecydowanych zaledwie
17%

badanych.

Może

to

dowodzić

z

jednej

strony

zadowolenia

z wykonywanej pracy i miejsca zatrudnienia, ale też może wskazywać na
niechęć do podejmowania ryzyka na trudnym rynku pracy i potencjalne
rozczarowanie wiążące się z dokonaną zmianą. Stosunkowo niewielka grupa
badanych (ok. 12%) nie była pewna jakie decyzje w tym zakresie, podejmie
w najbliższym czasie (rys.17).
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RYSUNEK 17. PLANY DOTYCZĄCE ZMIANY PRACY – ABSOLWENCI OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Nie odnotowano istotnych różnic w odpowiedziach absolwentów
uczelni plastycznych (rys.18). Także zdecydowana większość absolwentów
(ok. 68%), nie zamierzała zmieniać pracy. Natomiast ok. 20% badanych
rozważało takie działania lub było na nie zdecydowanych.

RYSUNEK 18. PLANY DOTYCZĄCE ZMIANY PRACY - ABSOLWENCI UCZELNI PLASTYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Zdecydowanie

wyższy

odsetek

zdecydowanych

na

pozostanie

w aktualnym miejscu pracy, niż w innych uczelniach artystycznych,
odnotowany

został

wśród

respondentów

uczelni

teatralno-filmowych

(rys.19). Blisko 76% badanych nie zamierzało zmieniać pracy, a jedynie
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blisko 11% brało pod uwagę zmianę pracy (raczej i zdecydowanie).
Zdecydowanych w sposób ostateczny na zmiany było tylko niecałe 5%
badanych absolwentów tego typu uczelni.
RYSUNEK 19. PLANY DOTYCZĄCE ZMIANY PRACY - ABSOLWENCI UCZELNI TEATRALNO-FILMOWYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Przeprowadzone

badanie

wskazało,

że

zdecydowana

większość

absolwentów uczelni muzycznych, bo ponad 75% nie była zainteresowana
zmianą podjętej pracy. Rozważało takie działania lub było zdecydowanych
zaledwie 12% badanych muzyków. Stosunkowo niewielka grupa badanych
(blisko 13%) nie była pewna jakie decyzje w tym zakresie, podejmie
w najbliższym czasie (rys.20). To znakomity wynik, na tle wszystkich
uczelni artystycznych absolwenci uczelni muzycznych byli najbardziej
stabilni w obszarze zatrudnienia.

RYSUNEK 20. PLANY DOTYCZĄCE ZMIANY PRACY - ABSOLWENCI UCZELNI MUZYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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Ważnym obszarem badania absolwentów uczelni artystycznych było
otrzymanie

odpowiedzi

na

temat

planów

absolwentów

w

zakresie

aktywności zatrudnienia. Odpowiadając na zadane pytania, respondenci
mieli do wyboru jedną z pięciu opcji (zdecydowanie tak/ raczej tak / nie
wiem/ raczej nie/ zdecydowanie nie), co pozwalało niuansować odpowiedzi
(rys.21). Pierwsze pytanie dotyczyło mobilności międzynarodowej, ale
wiążącej się z podjęciem pracy zgodnej z wykształceniem artystycznym.
Niespełna

14%

absolwentów

rozważało

taki

scenariusz,

natomiast

zdecydowana większość, bo blisko 67% nie brała lub raczej nie brała
wyjazdu za granicę pod uwagę. Niezdecydowani stanowili niespełna 19%
badanych.
Kolejny aspekt badania dotyczył rozważenia sytuacji, w której
absolwent zamierza założyć własną firmę i wykorzystać dotychczas zdobyte
doświadczenie zawodowe. Odpowiedzi były bardziej zrównoważone niż
w przypadku wyjazdu za granicę, chociaż więcej osób wskazało negatywną
odpowiedź

(ok.

45%),

natomiast

ponad

32%

rozważało

aktywność

przedsiębiorczą.
Trzecie pytanie dotyczyło także przedsiębiorczości, ale w aspekcie
doświadczenia artystycznego. Polegało ono na odniesieniu się do zdania
Zamierzam założyć własną firmę i wykorzystać dotychczas zdobyte
doświadczenie artystyczne. Niemal 35% zamierzało podjąć taką decyzję,
a prawie 43% miało zdanie przeciwne, natomiast prawie 23% nie zajęło
stanowiska. Interesujące wyniki badania pojawiły się podczas analizy
odpowiedzi na pytanie o to, czy absolwenci zamierzają utrzymywać się
wyłącznie z działalności artystycznej. W tym przypadku niemal połowa
miała takie intencje, co potwierdza słuszność wyboru uczelni artystycznej.
Niemal 33% takiego zamiaru nie miało lub nie było go pewnym, co
z kolei może sugerować zarówno rozczarowanie wybranym zawodem lub
realne spojrzenie na sytuację artystów na rynku pracy i budowanie
alternatywnych scenariuszy poszukiwania innego źródła stałego dochodu.
Pozytywnie na sugestię zamierzam się przekwalifikować lub zdobyć
dodatkowe wykształcenie odpowiedziało ok. 28% badanych, a blisko 50%
nie

widziało

takiej

potrzeby.

Być

może

taka

postawa

wynikała
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z przeświadczenia, że uda się pogodzić zdobyte kwalifikacje z oczekiwaniami
rynku pracy i realizować się w działaniach artystycznych.
Jak mocne jest poczucie tożsamości artystycznej części badanych
świadczy odpowiedź na ostatnie pytanie w tej części badań, a dotyczące
hipotetycznej

sytuacji,

w

której

absolwenci

odnosili

się

do

zdania

Zamierzam rozpocząć działalność artystyczną, choć nie będę w stanie się
z

niej

utrzymać.

Wpisana

w

tę

sytuację

dramaturgia

wynikająca

z potencjalnej zgody na prowadzenie działalności artystycznej, chociaż nie
pozwoli ona na utrzymanie się absolwenta była wyborem prawie 21%
badanych, co świadczyć może o prawdziwej pasji i determinacji; jednak
ponad połowa badanych nie dopuszczała takiej sytuacji (ok. 56%), a jedna
czwarta się wahała.

RYSUNEK 21. PLANY AKTYWNOŚCI W KWESTII ZATRUDNIENIA W NAJBLIŻSZYCH SZEŚCIU MIESIĄCACH –
UCZELNIE OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Aktywności w zakresie zatrudnienia określane w badaniu przez
absolwentów uczelni plastycznych nieco odbiegają od średniej wszystkich
uczelni artystycznych (rys. 22). W przypadku pierwszego hipotetycznego
scenariusza: zamierzam wyjechać za granicę i podjąć zatrudnienie zgodne
z wykształceniem artystycznym, ok. 14% absolwentów rozważało taką
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możliwość, a ok. 65% nie brało lub raczej nie bierze wyjazdu za granicę pod
uwagę. Niezdecydowani stanowili prawie 21% badanych.
Kolejny scenariusz poddany badaniu dotyczył rozważenia sytuacji,
w której absolwent zamierza założyć własną firmę i wykorzystać dotychczas
zdobyte doświadczenie zawodowe. Większość, bo 38% rozważało taki
rozwój wydarzeń, a nie brało go pod uwagę ok. 39%. Kolejne pytanie
dotyczyło przedsiębiorczości w aspekcie doświadczenia artystycznego.
Polegało ono na odniesieniu się do zdania: Zamierzam założyć własną firmę
i wykorzystać dotychczas zdobyte doświadczenie artystyczne. Blisko 41%
zamierzało podjąć taką decyzję, a tylko 36% posiadało zdanie przeciwne.
Kolejne pytanie dotyczyło sytuacji – zamierzam utrzymywać się
wyłącznie z działalności artystycznej. I w tym przypadku większość (blisko
50%) widziała swoją przyszłość w realizacji takiego scenariusza, a ok. 33%
wyrażało obawy (rys.22).

RYSUNEK 22. PLANY AKTYWNOŚCI W KWESTII ZATRUDNIENIA W NAJBLIŻSZYCH SZEŚCIU MIESIĄCACH –
UCZELNIE PLASTYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Co ciekawe, pozytywnie na sugestię zamierzam się przekwalifikować
lub

zdobyć

dodatkowe

wykształcenie

odpowiedziało

blisko

26%
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absolwentów studiów plastycznych, a prawie 53% nie widziało takiej
potrzeby. Ostatni scenariusz dotyczył hipotetycznej sytuacji, w której
absolwenci odnosili się do zdania Zamierzam rozpocząć działalność
artystyczną, choć nie będę w stanie się z niej utrzymać. Ten trudny wybór
odrzuciła zdecydowana większość respondentów (ok. 57%), aczkolwiek
całkiem

spora

grupa,

bo

prawie

20%

brała

go

pod

uwagę,

a niezdecydowanych było ok. 23%.
Inaczej niż w uczelniach plastycznych i w uśrednionych wynikach,
kształtowały

się

odpowiedzi

na

postawione

scenariusze

w

zakresie

zatrudnienia, w badaniu przeprowadzonym wśród absolwentów uczelni
teatralno-filmowych (rys.23). Pierwszy scenariusz: zamierzam wyjechać za
granicę i podjąć zatrudnienie zgodne z wykształceniem artystycznym
zaakceptowało zaledwie 16% badanych, a zdecydowana większość czyli 66%
takiego scenariusza nie brała pod uwagę. Najprawdopodobniej wynikało to
z faktu, że język plastyki i muzyki ma wymiar ponadnarodowy, a praca
aktora wiąże się z wykorzystywaniem języka ojczystego; za granicą zaś
istnieje konieczność perfekcyjnej znajomości języka kraju, w którym się
podejmuje pracę.
Kolejny scenariusz poddany badaniu dotyczył rozważenia sytuacji,
w której absolwent:

zamierza założyć własną firmę i wykorzystać

dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe, czyli przedsiębiorczości
w aspekcie doświadczenia artystycznego. W tym przypadku 51% badanych
nie zamierzało zakładać firmy, a 28% rozważało taką możliwość.
Kolejne pytanie dotyczyło sytuacji – zamierzam utrzymywać się
wyłącznie z działalności artystycznej. W większym odsetku, niż koledzy
z

innych

uczelni

artystycznych,

absolwenci

uczelni

teatralnych

optymistycznie podchodzili do możliwości utrzymywania się wyłącznie
z działalności artystycznej (ok. 60%), sceptycznych było ok. 28% (rys.23).
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RYSUNEK 23. PLANY AKTYWNOŚCI W KWESTII ZATRUDNIENIA W NAJBLIŻSZYCH SZEŚCIU MIESIĄCACH –
UCZELNIE TEATRALNO - FILMOWE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Jak i w przypadku innych badanych absolwentów, w przypadku
muzyków, pierwsze pytanie dotyczyło mobilności międzynarodowej, ale
wiążącej się z podjęciem pracy zgodnej z wykształceniem muzycznym.
Niespełna

13%

absolwentów

rozważało

taki

scenariusz,

natomiast

zdecydowana większość, bo aż blisko 71% nie brała lub raczej nie brała
wyjazdu za granicę pod uwagę. Niezdecydowani stanowili 16% badanych
(rys.24).
Kolejny aspekt badania dotyczył rozważenia sytuacji, w której
absolwent zamierza założyć własną firmę i wykorzystać dotychczas zdobyte
doświadczenie zawodowe.

W

tym

wypadku

przeważająca

większość

absolwentów uczelni muzycznych wskazała negatywną odpowiedź (ok.
59%), natomiast ponad 17% rozważało aktywność przedsiębiorczą.
Trzecie pytanie dotyczyło także przedsiębiorczości, ale w aspekcie
doświadczenia muzycznego. Polegało ono na odniesieniu się do zdania
Zamierzam założyć własną firmę i wykorzystać dotychczas zdobyte
doświadczenie artystyczne. W tym przypadku 20% zamierzało podjąć taką
decyzję, a prawie 57% miało zdanie przeciwne, natomiast 23% nie zajęło
stanowiska. Pozytywnie na sugestię: zamierzam się przekwalifikować lub
zdobyć dodatkowe wykształcenie, odpowiedziało blisko 33% badanych
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muzyków, a prawie 44% nie widziało takiej potrzeby. Być może taka
postawa

wynikała

z przeświadczenia,

że

uda

się

pogodzić

zdobyte

kwalifikacje z oczekiwaniami rynku pracy i realizować się w działaniach
artystycznych.
W przypadku hipotetycznej sytuacji, w której muzycy odnosili się
do zdania: Zamierzam rozpocząć działalność artystyczną, choć nie będę
w stanie się z niej utrzymać była ona wyborem prawie 24% badanych,
jednak ponad połowa badanych nie dopuszczała takiej sytuacji, a jedna
czwarta się wahała (rys. 24).

RYSUNEK 24. PLANY AKTYWNOŚCI W KWESTII ZATRUDNIENIA W NAJBLIŻSZYCH SZEŚCIU MIESIĄCACH –
UCZELNIE MUZYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Najczęściej wykonywanym zawodem

przez

absolwentów

uczelni

plastycznych jest projektant (grafiki użytkowej, form przemysłowych,
wnętrz, ubioru, tkanin) – wskazywało na wykonywanie tego zawodu aż 40%
badanych (rys.25). Drugim w kolejności jest grafik (ok. 38%), a trzecim
artysta malarz (ok. 19%). Architekt wnętrz to zawód wykonywany przez
ponad 15% badanych. Wśród innych zawodów, których wykonywanie
deklarowali uczestnicy badań, zarazem absolwenci studiów polskich
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akademii plastycznych, znalazły się: rzeźbiarz, scenograf (oba po ok. 5%),
czy konserwator sztuki (blisko 6%).

RYSUNEK 25. WYKONYWANY ZAWÓD ARTYSTYCZNY - UCZELNIE PLASTYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Podobnie jak w badaniu pilotażowym okazało się, że lista zawodów
artystycznych podanych w pytaniu nie wyczerpuje wszystkich możliwości,
gdyż absolwenci dość licznie wpisywali inne, wykonywane przez siebie
zawody. Jest to sytuacja naturalna; na rynku sztuki istnieje obecnie wiele
możliwości zawodowych, jak również nazewnictwo w tym zakresie jest
bardzo zróżnicowane. Ponadto, do tematyki „praca w zawodzie” można
podejść elastycznie, co wiąże się z wykonywaniem przez absolwentów takich
zajęć, które nie od razu są kojarzone ze sztuką. Najczęstsze odpowiedzi
w przypadku uczelni plastycznych obejmowały następujące zawody:
 edukator artystyczny/instruktor artystyczny, animator kultury,
(16),
 architekt (11),
 nauczyciel/wykładowca /asystent na uczelni (18),
 nauczyciel (9),
 fotograf (29),
 ilustrator/rysownik (19),
47 | S t r o n a

 reżyser/producent/filmowiec, scenarzysta/operator/autor zdjęć
do filmów/montażysta (17),
 animator (np. 2/3D, w studiu filmowym) (13),
 florysta/dekorator (6),
 ceramik i jubiler (8),
 artysta konceptualny/krytyk sztuki (3),
 kurator sztuki, koordynator projektów artystycznych/wystaw,
asystent muzealny (5),
 sztuki wizualne (np. wizualizacje do spektakli teatralnych),
artysta wizualny/performer (7),
 tatuażysta (2).
W odpowiedziach otwartych na pytanie o zawód pojawiły się również
pojedyncze, ale bardzo specyficzne stanowiska i zajęcia; oto niektóre z nich:
wykonywanie tortów artystycznych, szef kuchni i właściciel restauracji,
projektant przestrzeni wystawienniczych, kostiumograf, stolarz, artysta
szkła, renowacja mebli, aktor, dyrektor artystyczny gier komputerowych
/mobilnych/konsolowych, artysta intermedialny, artysta ebru, asystent
showroomu.
W przeważającej mierze (ok. 90%) absolwenci uczelni teatralnofilmowych są aktorami (rys. 26). Inne, bardziej znaczące zawody, to
producent (ok. 14%) oraz scenarzysta (ok. 11%), operator kamery i operator
produkcji filmowej (w obu przypadkach prawie 9% wskazania). Wśród
pozostałych zawodów znalazły się realizator dźwięku lub obrazu (ok. 6%),
reżyser dźwięku (ok. 1%), czy scenograf (ok. 2%).
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RYSUNEK 26. WYKONYWANY ZAWÓD ARTYSTYCZNY- UCZELNIE TEATRALNO - FILMOWE

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Do innych wskazywanych zawodów przez absolwentów uczelni
teatralno-filmowych należały:
 reżyser teatralny, asystent reżysera (14),
 koordynator

produkcji

teatralnej,

organizator

produkcji

teatralnej, koordynator festiwali i przeglądów filmowych (4),
 instruktor teatralny, pedagog teatru, instruktor tańca (9),
 kierownik

literacki

teatru,

asystent

dyrektora

naczelnego

teatru, kierownik artystyczny (3),
 choreograf/tancerz (5),
 aktor (Motion-Capture, reklamowy, serialowy, teatru tańca)
lektor radiowy i dubbing) (8),
 wykładowca akademicki (2),
 montażysta, asystent operatora obrazu (3),
 fotograf fotoedytor, ilustrator (3),
 kompozytor muzyki teatralnej, muzyk wokalistka (2),
 doradca marketingowy w domu produkcji i postprodukcji (New
Business),
 kostiumolog,
 dziennikarz/realizator reportaży.
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Najczęściej wykonywanym przez absolwentów uczelni muzycznych
zawodem był nauczyciel w szkole muzycznej – ok. 47% oraz muzyk
kameralista (ok. 33%). Trzecią w kolejności była odpowiedź „inne”, która
uzyskała ok. 31% wskazań (rys.27). Nieco ponad 23% absolwentów
wykonuje zawód solisty, ok. 21% muzyka orkiestrowego oraz ok. 11% –
dyrygenta. Wśród zaznaczonych odpowiedzi znalazły się także takie zawody,
jak nauczyciel w szkole podstawowej/gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej,
nauczyciel

akademicki,

kompozytor

(wszystkie

około

9%),

a

także

nauczyciel w przedszkolu – ok. 6% oraz tancerz/choreograf – ok. 2%.

RYSUNEK 27. WYKONYWANY ZAWÓD ARTYSTYCZNY- UCZELNIE MUZYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Do innych zawodów wykonywanych przez absolwentów uczelni
muzycznych należały:
 nauczyciel, instruktor muzyczny; korepetytor (21),
 artysta chóru (9),
 muzyk sesyjny (7),
 organista (10),
 reżyser dźwięku (3),
 producent muzyczny (2),
 akompaniator (6),
 dziennikarz muzyczny (2),
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 wokalista/wykonawca (2),
 sound designer (2).

Jedną

z

istotnych

informacji

o

sytuacji

artystów

na

rynku

artystycznym i zawodowym jest poznanie ich konkretnej aktywności
artystycznej po zakończeniu edukacji. Oczywiście, mając świadomość
potencjalnej chęci pochwalenia się własną sytuacją, która może skutkować
nadreprezentacją pewnych aktywności, absolwenci zostali poproszeni
w badaniach o określenie swojej mobilizacji w zakresie różnorodnych
artystycznych przedsięwzięć.
O aktywności artystycznej po zakończeniu edukacji w szkołach
wyższych, świadczyć może bardzo wiele wskazań na takie formy realizacji
zawodowej absolwentów szkół plastycznych, jak: wystawy zbiorowe (ok.
46%) i konkursy artystyczne (ok. 42%), wystawy indywidualne (26%) i
projekty artystyczne krajowe (24,5% - rys. 28). Niemniej jednak, ponad 27%
badanych absolwentów nie brało udziału w żadnych przedsięwzięciach
artystycznych po zakończeniu studiów.

RYSUNEK 28. UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIACH ARTYSTYCZNYCH PO UKOŃCZENIU STUDIÓW – UCZELNIE
PLASTYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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Mniejsza,

ale

wcale

niemała

grupa

absolwentów

(ok.

16%)

uczestniczyła w międzynarodowych projektach artystycznych. Mniejsze
znaczenie miał też udział w plenerach (blisko 14%), aukcjach sztuki (ok.
13%), krajowych targach sztuki (ok. 7%), a także w międzynarodowych
targach sztuki (ok. 4%) i targach branżowych (ok. 7%).
Do innych aktywności artystycznych absolwenci uczelni plastycznych
zaliczyli:
 festiwale (np. Gdynia Design Days, Łódź Design Festival,
Promised Land Art Festival, Komiksów w Sztokholmie, Legnicki
Festiwal

„Srebro”,

filmowe),

ale

również

rezydencje

lub

warsztaty artystyczne,
 konferencje branżowe (np. Element Talks, konserwatorskie,
związane z ochroną dóbr kultury),
 wystawy (tworzenie, koordynacja, przygotowanie dzieła),
 spektakle teatralne/przeglądy teatralne.
Absolwenci wymieniali także targi branżowe, w których brali udział np.:
 targi architektury, mebli/wnętrzarskie/mieszkaniowe,
 mody/obuwia

(np.

Targi

Obuwia

w

Dusseldorfie,

targi

materiałów do produkcji obuwia w Bolonii),
 targi jubilerskie (Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii
i Kamieni Jubilerskich (Amberif), Targi Biżuterii i Zegarków,
Złoto Srebro Czas),
 Bologna Ragazzi Award (Targi ilustracji książki dziecięcej), Targi
Komiksu, targi książki i plakatu,
 Internationale Handwerksmesse (IHM)-Monachium,
 Targi Rzeczy Ładnych w Warszawie,
 mody/obuwia (np. obuwnicze we Włoszech),
 targi wzornictwa/designu (np. Łódź Design Festival, Gdynia
Design Days, Festiwal Designu Berlin - Londyn),
 targi gier komputerowych.
Aktywność artystyczna absolwentów szkół teatralnych i filmowych
realizowała się przede wszystkim w takich przedsięwzięciach, jak projekty
zbiorowe (ok. 67%), projekty artystyczne krajowe (ok. 61%) i projekty
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indywidualne (ok. 55%). Na szczególną uwagę zasługuje spora aktywność
międzynarodowa,

wyrażająca

się

w

licznych

wskazaniach

przez

absolwentów udziału w projektach artystycznych międzynarodowych (ok.
34%).
i

Dużą

popularnością

fotograficzne,

Mniejszym

w

cieszyły

których

się

uczestniczyło

zainteresowaniem

cieszyły

również

konkursy

około

24%

się

natomiast

filmowe

respondentów.
krajowe

i międzynarodowe targi filmowe/teatralne i targi branżowe (rys. 29). Na tle
absolwentów uczelni plastycznych, ci badani, którzy ukończyli szkoły
teatralno-filmowe byli bardziej aktywni – tylko niecałe 5% z nich wskazało,
że nie brało udziału w żadnych przedsięwzięciach artystycznych (różnica 22
punktów procentowych).

RYSUNEK 29. UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIACH ARTYSTYCZNYCH PO UKOŃCZENIU STUDIÓW – UCZELNIE
TEATRALNO -FILMOWE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Do innych form aktywności artystycznej absolwenci uczelni teatralnofilmowych zaliczyli:
 filmy i kursy zagraniczne,
 konferansjer, prowadzenie imprez masowych i festynów dla
dzieci,
 krajowe oraz międzynarodowe warsztaty taneczne,
 spektakle teatralne,
 festiwale teatralne/filmowe (3),
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 fashion week.
Niespełna 7% badanych muzyków nie uczestniczyło po zakończeniu
studiów w żadnych aktywnościach artystycznych. Jednocześnie pozostali
wskazywali projekty muzyczne (ok. 68%) i koncerty kameralne (ok. 58%),
a także koncerty symfoniczne, recitale (oba po ok. 37%) i koncerty chóralne
(ok.

31%).

Aktywność

artystyczna

absolwentów

szkół

muzycznych

realizowała się również w takich przedsięwzięciach, jak koncerty muzyczne
(ok. 30%), czy spektakle operowe (ok. 17%)11. Odpowiedź inne uzyskała
ponad 9% wskazań (rys.30).
Wśród innych odpowiedzi muzycy wskazywali przede wszystkim
różnego

rodzaju

koncerty

(np.

Koncert

Polskiej

Muzyki

Oratoryjnej

w Rzymie), spektakle i musicale oraz autorskie nagrania i projekty
muzyczne czy festiwale i spektakle teatralne.

RYSUNEK 30. UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIACH ARTYSTYCZNYCH PO UKOŃCZENIU STUDIÓW – UCZELNIE
MUZYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Bardzo wysoki odsetek badanych absolwentów szkół artystycznych
potwierdził fakt pracy podczas studiów. Ponad 78% badanych pracowało

11 Szczegółowe wyniki w Raporcie ogólnym projektu.
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w tym czasie, a jedynie niecałe 22% nie podejmowało pracy zawodowej
podczas studiów (rys. 31).

RYSUNEK 31. PRACA PODCZAS STUDIÓW - UCZELNIE OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

W uczelniach plastycznych podczas studiów pracowało niecałe 77%,
a ok. 23% takiej aktywności nie podjęło. Jest to wynik pokrywający się
ze średnią wszystkich uczelni artystycznych (rys. 32).

RYSUNEK 32. PRACA PODCZAS STUDIÓW - UCZELNIE PLASTYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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W uczelniach teatralnych pracowało podczas studiów prawie 74%
absolwentów, a ok. 26% takiej aktywności nie podjęło (rys. 33). To najniższy
wynik dla wszystkich typów uczelni artystycznych ujętych w badaniu.

RYSUNEK 33. PRACA PODCZAS STUDIÓW - UCZELNIE TEATRALNO -FILMOWE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Absolwenci

uczelni

muzycznych

najczęściej

ze

wszystkich

absolwentów uczelni artystycznych podejmowali pracę podczas studiów.
Prawie 84% badanych pracowało w tym czasie, a jedynie ok. 16% nie
podejmowało pracy zawodowej podczas studiów (rys. 34).

RYSUNEK 34. PRACA PODCZAS STUDIÓW - UCZELNIE MUZYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Co ważne, z perspektywy rozwoju zawodowego i artystycznego,
podejmowana przez absolwentów uczelni artystycznych praca miała związek
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z aktywnością artystyczną aż w 81%. Na inny rodzaj wykonywanej pracy
wskazywało nieco ponad 33% (rys. 35).

RYSUNEK 35. RODZAJ PRAC WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW - UCZELNIE OGÓŁEM (%)*

*Uwaga, badani mogli wybrać obie opcje, stąd wskazania nie sumują się do 100%
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Absolwenci

uczelni

plastycznych

podejmowali

pracę

związaną

z tematyką studiów w 76%, czyli wskaźnik jest nieco słabszy niż dla ogółu
uczelni

artystycznych.

Około

39%

badanych

plastyków

wykonywało

podczas studiów inną pracę (rys. 36).

RYSUNEK 36. RODZAJ PRAC WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW - UCZELNIE PLASTYCZNE (%)*

*Uwaga, badani mogli wybrać obie opcje, stąd wskazania nie sumują się do 100%
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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Zdecydowanie
artystycznych

większy

odsetek

od

średniej

absolwentów

uczelni

wyliczonej
teatralnych

dla
(ok.

uczelni
89%)

podejmował pracę związaną z aktywnością artystyczną w czasie studiów.
Inną pracę wykonywało 30% badanych (rys. 37). Warto dodać, że w tym
względzie prawie 9 punktów procentowych różniło wskazania absolwentów
uczelni teatralno-filmowych od tych, którzy ukończyli ASP.

RYSUNEK 37. RODZAJ PRAC WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW - UCZELNIE TEATRALNO - FILMOWE (%)*

*Uwaga, badani mogli wybrać obie opcje, stąd wskazania nie sumują się do 100%
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Dla ponad 90% absolwentów uczelni muzycznych wykonywana
podczas studiów praca miała związek z aktywnością artystyczną. To
najwyższy odsetek pracujących artystów dla wszystkich absolwentów
uczelni artystycznych w Polsce. Na inny rodzaj wykonywanej pracy
wskazywało niespełna 21% (rys. 38). Co należy podkreślić, że muzycy
zdecydowanie

najrzadziej

także

podejmowali

się

pracy

niezwiązanej

z aktywnością artystyczną.
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RYSUNEK 38. RODZAJ PRAC WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW – UCZELNIE MUZYCZNE (%)*

*Uwaga, badani mogli wybrać obie opcje, stąd wskazania nie sumują się do 100%
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Pozytywne

są

wyniki

badania

absolwentów uczelni artystycznych

aktualnej

sytuacji

zawodowej

(rys. 39). Około 56% badanych

określało swoją sytuację jako satysfakcjonującą (bardziej lub mniej),
a

jedynie

20%

jako

złą

(niesatysfakcjonującą

i

zdecydowanie

niesatysfakcjonującą). Spora grupa, bo prawie 24%, nie uznała swojej
sytuacji zawodowej za ani dobrą, ani złą. Jest ta grupa na tyle liczna,
że należy szczególnie uważnie obserwować jej losy w ramach panelu
badania, ponieważ łatwo można sobie wyobrazić scenariusz, kiedy duża
grupa absolwentów wskaże w badaniach pogorszenie swojej sytuacji
zawodowej, a tym samym zmieni proporcje pomiędzy zadowolonymi
a niezadowolonymi ze swojego statusu absolwentami uczelni artystycznych.
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RYSUNEK 39. OGÓLNA AKTUALNA OCENA SYTUACJI ZAWODOWEJ - UCZELNIE OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Bardzo podobne do wskazań wśród wszystkich uczelni artystycznych,
były

wyniki

uzyskane

w

badaniach

losów

absolwentów

uczelni

plastycznych, jeśli idzie o ich aktualną sytuację zawodową (rys. 40).
Zadowolonych było ponad 55%, a niezadowolonych ok. 21%. Około 23%
badanych określiło swój status jako ani dobry ani zły.

RYSUNEK 40. OGÓLNA AKTUALNA OCENA SYTUACJI ZAWODOWEJ - UCZELNIE PLASTYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Także absolwenci uczelni teatralnych okazali się w swych opiniach
zbliżeni do ogółu absolwentów uczelni artystycznych – zbliżony odsetek
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zadowolonych i niezadowolonych z aktualnej sytuacji zawodowej, jak wśród
wszystkich

uczelni

artystycznych.

Zadowolonych

jest

około

55%,

a niezadowolonych blisko 17%. Z kolei ponad 28% badanych określa swój
status jako ani dobry ani zły (rys. 41).
RYSUNEK 41. OGÓLNA AKTUALNA OCENA SYTUACJI ZAWODOWEJ - UCZELNIE TEATRALNO -FILMOWE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Bardzo podobne w zakresie satysfakcji zawodowej są także wyniki
badania aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów uczelni muzycznych
(rys. 42). Około 56% badanych określało swoją sytuację jako w miarę lub
bardziej

satysfakcjonującą,

a

jedynie

niespełna

20%

jako

niesatysfakcjonującą. Spora grupa, bo prawie 24%, nie uznała swojej
sytuacji zawodowej za ani dobrą, ani złą.
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RYSUNEK 42. OGÓLNA AKTUALNA OCENA SYTUACJI ZAWODOWEJ - UCZELNIE MUZYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Równie istotna dla badania sytuacji absolwentów była przez nich
ocena sytuacji artystycznej. Niemal dwukrotnie więcej było zadowolonych
niż

niezadowolonych

z

aktualnej

sytuacji

artystycznej

badanych

absolwentów wszystkich szkół artystycznych (rys. 43). Przy czym, co warto
podkreślić, ponad 47% określiło ją jako zdecydowanie satysfakcjonującą
lub satysfakcjonującą. Odmiennego zdania było 23% badanych. Jedna
trzecia respondentów nie wyrobiła sobie w tej kwestii jednoznacznej opinii
i pozostała przy wskazaniu trudno powiedzieć. Podkreślić należy, że
uzyskany wynik – niemal połowa usatysfakcjonowanych absolwentów, jeśli
idzie o ich sytuację artystyczną – można uznać za bardzo dobry.
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RYSUNEK 43. OGÓLNA AKTUALNA OCENA SYTUACJI ARTYSTYCZNEJ - UCZELNIE OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Także wśród absolwentów uczelni plastycznych blisko 44% badanych
było usatysfakcjonowanych z aktualnej sytuacji artystycznej, a 24%
udzieliło odmiennej odpowiedzi. 31% uchyliło się od jednoznacznej oceny
(rys. 44). Wskaźniki satysfakcji absolwentów uczelni plastycznych były więc
tylko nieznacznie niższe niż ogółu absolwentów uczelni artystycznych
w Polsce.
RYSUNEK 44. OGÓLNA AKTUALNA OCENA SYTUACJI ARTYSTYCZNEJ - UCZELNIE PLASTYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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Podobnie (może nawet nieco lepiej), na tle wszystkich uczelni
artystycznych,

wypadają

wyniki

satysfakcji

artystycznej

absolwentów

uczelni teatralnych. Blisko 49% badanych było usatysfakcjonowanych
z aktualnej sytuacji artystycznej, a prawie 23% udzieliło odmiennej
odpowiedzi. Ponad 28% uchyliło się od jednoznacznej oceny (rys. 45).

RYSUNEK 45. OGÓLNA AKTUALNA OCENA SYTUACJI ARTYSTYCZNEJ - UCZELNIE TEATRALNO -FILMOWE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Blisko 54% badanych absolwentów wszystkich szkół muzycznych
było zadowolonych z aktualnej sytuacji artystycznej (rys. 46). Odmiennego
zdania było tylko 20% badanych, przy czym najniższy na tle ogółu był
odsetek tych, którzy byli nieusatysfakcjonowani. To zdecydowanie, na tle
ogółu uczelni, najwyższy wskaźnik satysfakcji artystycznej. Około 26%
muzyków nie wyrobiła sobie w tej kwestii jednoznacznej opinii i pozostała
przy wskazaniu trudno powiedzieć. Podkreślić należy, że uzyskany wynik
wysoko

ponad

połowę

usatysfakcjonowanych

absolwentów

uczelni

muzycznych, jeśli idzie o ich sytuację artystyczną, można uznać za bardzo
dobry.
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RYSUNEK 46. OGÓLNA AKTUALNA OCENA SYTUACJI ARTYSTYCZNEJ - UCZELNIE MUZYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Na zakończenie rozważań o sytuacji zawodowej i artystycznej
absolwentów, należy się odnieść do wyników badania, w którym absolwenci
dokonali samooceny, wskazując czy odnieśli sukces lub porażkę zawodowoartystyczną (rys.47).
Największy odsetek badanych (ok. 42%) uważał, że ich karierę
zawodową można nazwać typową, i niczym się ona nie wyróżnia. Mniej
uczestników (ok. 25%) wskazało, że odnieśli oni sukces zawodowy
w obszarze działalności artystycznej. Odpowiedź inne w badaniu wskazało
19% badanych absolwentów, zaś 14% uważało, że odnieśli oni porażkę
względem ich osobistych ambicji i marzeń. Innymi słowy, nie negatywnie
o

swojej

karierze

zawodowo-artystycznej

wypowiadało

się

ok.

67%

badanych.
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RYSUNEK 47. WSKAZANIE NA SUKCES LUB PORAŻKĘ ZAWODOWĄ – ABSOLWENCI OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Oceny absolwentów uczelni plastycznych i badanych absolwentów
uczelni teatralnych i muzycznych różniły się nieco od siebie i, w niektórych
przypadkach, akcentowały bardziej niektóre ścieżki (rys 48, 49, 50). W
przypadku uczelni muzycznych odsetek osób, które osiągnęły sukces był
zdecydowanie niższy – ok. 20%; jako typową swoją sytuację określiło blisko
47%, a porażkę – 17% (rys. 48). Absolwenci uczelni plastycznych
i teatralnych podobnie w proporcji akcentowali własny sukces artystyczny,
jednak ci drudzy zdecydowanie rzadziej wskazywali na typowość własnej
kariery, wybierając częściej opis własnej sytuacji, gdyż narzędzie badawcze
dawało im taką możliwość (kategoria inne na rys. 48-50). Najrzadziej
porażkę w stosunku do marzeń wskazywali plastycy, najczęściej muzycy.
Na typowość własnej kariery najmocniej wskazywali muzycy, blisko połowa
z nich uważała, że ich kariera niczym się nie wyróżnia.
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RYSUNEK 48. WSKAZANIE NA SUKCES LUB PORAŻKĘ ZAWODOWĄ - ABSOLWENCI UCZELNI PLASTYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Absolwenci uczelni plastycznych w wypowiedziach wskazali także na
inne

ścieżki,

badanych

z

które

nie

roczników

wskazywało
starszych

narzędzie

badawcze.

(2012/2013),

jak

i

Większość
młodszych

(2014/2015), która zdecydowała się udzielić tutaj wypowiedzi otwartej,
uznała, że znajduje się „na drodze do sukcesu”, cały czas rozwijając się
artystycznie i zdobywając doświadczenie. Czasami absolwenci przyznawali,
że sukces to za „duże” słowo i wcale go nie oczekują w tak szybkim czasie,
jak również nie czują potrzeby jego osiągania:
Pracuję na własny sukces; kariera artystyczna najczęściej rozwija się
przez lata. Jestem zadowolona z siebie i swoich osiągnięć, nie
rezygnuję, inwestuję w swoją działalność artystyczną (np. przez
wynajmowanie pracowni pracę z modelami) i jestem przekonana, że to
w końcu osiągnie skutek. Nie oczekiwałam i nie oczekuję nagłego
sukcesu. Pracuję.
Jeszcze nie odniosłam stuprocentowego sukcesu (choć otoczenie
twierdzi że tak) w karierze zawodowej częściowo artystycznej- jestem
architektem w jednym z czołowych biur światowych, takim z pierwszej
trójki.

Pracuję

w

scenograficzne

(w

Szwajcarii
połączeniu

we

wspaniałym

z

wieloletnim

zespole.

Studia

doświadczeniem

i znajomością języków) miały z pewnością wpływ na to, że wyłowiono
moje portfolio spośród tysięcy innych (do pracowni przychodzi
tygodniowo ok 100 cv).
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Wciąż daję sobie na to czas. Na razie mam inne priorytety. Powoli
posuwam się do przodu. Nie mogę jeszcze mówić o satysfakcji , ale
jestem dobrej myśli i mam już konkretne plany.
W

tym

pytaniu

pojawiły

się

również

bardziej

pesymistyczne

wypowiedzi absolwentów, choć, co ciekawe, nie wybrali oni odpowiedzi
„odniosłem/am porażkę”:
Jestem rozczarowana ze względu na mały rynek pracy w stosunku do
produkcji liczebnej studentów.
Nie mogę stwierdzić, że poniosłam porażkę, bo wierzę, że jeszcze mogę
zmienić moją sytuację .Lecz brakuje mi odwagi i pomysłu, by pokazać
moje prace, nawiązać kontakt z galerią, zorganizować wystawę…
Ciągle szukam sposobu aby moja kariera nie była porażką.
Wszystko idzie w dobrym kierunku, ale nie zarabiam pieniędzy, które
umożliwiłyby mi spokojne życie, wciąż korzystam z odłożonych
podczas studiów pieniędzy, wspomaga mnie także rodzina. Liczę, że
sukces dopiero nadejdzie.
Kilku absolwentów przyznało, że odniosło sukces, ale w branży
nieartystycznej, co jednocześnie było powodem do satysfakcji:
Odniosłam sukces zawodowy w sferze bliskiej do sfery artystycznej
i w oparciu o to doświadczenie mogę rozwijać się artystycznie.
Realizuje się artystycznie w innej dziedzinie niż malarstwo i nie jest to
dziedzina stricte artystyczna, choć

związana z fotografią. Mam na

koncie kilka sukcesów i widoki na możliwość utrzymywania się z tej
działalności.
Sporo osób, głównie tych, którzy skończyli studia rok lub dwa lata
temu (2014-2015), wypowiadających się w tym pytaniu, po prostu
stwierdziło, że są zadowolone ze swojej sytuacji zawodowej na obecną
chwilę, bez odnoszenia się do pojęcia sukcesu:
Jestem zadowolona w mojej sytuacji zawodowej, chociaż rynek pracy
w Polsce nie spełnił moich marzeń o pracy projektanta.
Moja sytuacja zawodowa jest stabilna i pozwala mi na doskonalenie
umiejętności manualnych oraz realizowanie własnych przedsięwzięć.
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Na koniec warto zacytować jedną, bardzo pesymistyczną wypowiedź
absolwenta, który całkowicie nie odnalazł się na rynku sztuki po studiach:
W stosunku do marzeń i ambicji poniosłem/am porażkę. Jestem pod
opieką lekarza psychiatry z powodu dokuczającej mi od ponad roku
depresji związanej z brutalnym zderzeniem z rzeczywistością, że sfera
sztuki zostaje tylko na terenie uczelni, a reszta jest szarą ułudą,
z którą należy się pogodzić, jeśli chce się przeżyć do końca miesiąca.
Z kolei absolwenci uczelni teatralnych najliczniej wskazywali na inne
odpowiedzi (rys.49). Osoby, które zdecydowały się tutaj udzielić odpowiedzi
otwartej, przede wszystkim twierdziły, że wciąż znajdują się w drodze,
stopniowo rozwijając swoją karierę artystyczną:
Rozwijam się, spełniam i idę w górę.
To nie koniec mojej drogi.
Moja

kariera

zawodowa

nadal

się

rozwija.

Mimo

zaawansowanej ciąży, jestem aktywna w sferze artystycznej. Nie
jestem w stu procentach usatysfakcjonowana z obecnej sytuacji, ale
jestem

na

świetnej

drodze

do

spełnienia

wszystkich

swoich

oczekiwań, jakie miałam przed rozpoczęciem studiów.
Są lepsze momenty i gorsze – sukcesy i momenty ciszy. Ale
wierzę, że przez

długotrwałą pracę i poznawanie środowiska będę

mógł w przyszłość robić rzeczy zadowalające. Oprócz aktorstwa chce
się rozwijać także w kierunku filmu, który dodatkowo będzie dawał mi
mnóstwo emocji i satysfakcji.
Pojawiły się także odpowiedzi wskazujące na spełnianie się poza
branżą

artystyczną

lub

wykorzystywanie

umiejętności

artystycznych

w innych obszarach:
Odniosłem sukces w innej dziedzinie.
Nie odniosłem sukcesu artystycznego, ale umiejętności, jakie
zdobyłem w zawodzie wykorzystuje do innych celów.
Odpowiedzi dwóch osób wskazują na całkowite lub częściowe
odsunięcie się od branży artystycznej:
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Póki co, podróżuje po świecie. Odłożyłem na bok na chwilę
artystyczne myślenie, ale będę starał się z tego utrzymać i tym żyć.
Ale zawsze jest inna możliwość.
Rezygnuję z zawodu.
Jeden absolwent przyznał, że odniósł/a sukces zawodowy, ale
równocześnie porażkę ambicjonalną:
Odniosłem/am

sukces

zawodowy

w

sferze

artystycznej.

w stosunku do marzeń i ambicji poniosłem/am porażkę.

RYSUNEK 49. WSKAZANIE NA SUKCES LUB PORAŻKĘ ZAWODOWĄ - ABSOLWENCI UCZELNI TEATRALNO FILMOWYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

W przypadku uczelni muzycznych, poza wskazaniem na sukces czy
porażkę oraz typowość kariery, absolwenci twierdzili, że odnieśli sukces
bądź są na drodze do niego, ale poza branżą muzyczną:
Zmieniłem

branżę,

pracuje

w

międzynarodowej

firmie.

Dobrze

zarabiam i nie tęsknie za artystycznym światkiem.
Odnoszę sukcesy zawodowe w innej branży.
Dwie osoby podkreśliły, że pracują nad sukcesem w dziedzinie
artystycznej, ale jest to spore wyzwanie:
Ciągle pracuję nad tym, aby odnieść sukces zawodowy w sferze
artystycznej; natomiast jest bardzo trudno.
Inni badani stwierdzili, że znajdują się „na drodze do sukcesu”, choć
oceniały swoją sytuację bardziej optymistycznie, twierdząc jednocześnie,
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że nie można jeszcze jednoznacznie ocenić czy odnieśli sukces czy też nie.
Traktują obecną sytuację jako stan przejściowy, optymistycznie patrząc
w przyszłość:
Moja sytuacja zawodowa nie jest jeszcze sukcesem ale rozwija się
bardzo dobrze również w porównaniu do moich rówieśników. Proces ten
będzie jeszcze trwał kilka lat więc nie mogę określić jeszcze tej sytuacji jako
sukces.
Nie narzekam jestem muzykiem kompozytorem nagrywam płyty
tworze projekty muzyczne często dając pracę kolegom po fachu finansowo
z roku na rok jest coraz lepiej.
Moja sytuacja zawodowa wciąż trwa, nie mogę jej teraz oceniać. To
tak jakby w czasie rejsu Titanic’a zapytać pasażerów jak go oceniają – mam
nadzieję, że moja sytuacja zawodowa nie zakończy się katastrofą – na razie
rejs trwa…

RYSUNEK 50. WSKAZANIE NA SUKCES LUB PORAŻKĘ ZAWODOWĄ - ABSOLWENCI UCZELNI MUZYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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3.2 Studia na uczelni artystycznej
Absolwenci, którzy wzięli udział w badaniu, wypowiedzieli się na temat
motywów wyboru studiów na uczelniach artystycznych (rys. 51). Nie musieli
wybierać jednej motywacji – mogli wskazać aż cztery, w myśl założenia,
że

trudno

zdecydować

najistotniejsza,

się

natomiast

na

jedną,

znacznie

która

łatwiej

jest

wskazać

podczas
kilka

wyboru
różnych

motywatorów, stojących za procesem podejmowania decyzji. Dominująca
motywacja była jednak jedna – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań
artystycznych, na którą powołało się aż 83% badanych. Około 44%
badanych uznawała, że była zmotywowana zainteresowaniem zawodem,
do którego przygotowuje uczelnia.

RYSUNEK 51. MOTYWY WYBORU STUDIÓW - ABSOLWENCI OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Jedna czwarta badanych wskazała zarówno na interesujące kierunki
jak i prestiż uczelni, którą wybrali. 20% uważało, że kierowali się w wyborze
lokalizacją, 16% rekomendacją znajomych i nauczycieli. Niecałe 15%
badanych wskazało osobę pedagoga, przyciągającego na studia, 11 % na
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rodzinne tradycje, 9% na przypadek. Bardzo rzadko motywację stanowiło
zaplecze materialne i techniczne uczelni.
W

przypadku

uczelni

plastycznych,

konfiguracja

odpowiedzi

dotyczących motywacji była bardzo zbliżona do motywacji wszystkich
badanych (rys. 52). Dominowało także przekonanie o najważniejszym
powodzie wyboru studiów, czyli rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań
artystycznych,

nieco

słabiej

absolwenci

wskazywali

zainteresowanie

zawodem (42%), do którego przygotowują akademie sztuk pięknych, więcej
niż ogółem, bo około 27% badanych wskazało na prestiż tego typu uczelni
i interesujące kierunki, które posiadają w swojej ofercie. Co ciekawe,
zdecydowanie słabiej u plastyków uwidoczniła się motywacja związana
z kształceniem się u konkretnego pedagoga (słabiej od ogółu o 8 punktów
procentowych).

RYSUNEK 52. MOTYWY WYBORU STUDIÓW - ABSOLWENCI UCZELNI PLASTYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Tylko nieco ponad 1,5% badanych (10 osób) wskazało na inne
motywacje, często zbieżne z wymienionymi w badaniu, ale absolwenci
uczelni plastycznych uznali je jednak za warte opisania. Interesującymi
motywami wyboru studiów były te, które wskazywały na silne, wewnętrze
przekonanie, że studia artystyczne są pewnego rodzaju powołaniem, jak
również miłością i zaangażowaniem w sztukę:
Wiara w znaczenie sztuki.
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Kocham tę cholerną sztukę!
Ciekawość konstrukcji plakatów komunikatów reklamowych grafiki
w trakcie pobytu w Holandii oraz chęć realizowania własnych pomysłów
podpartych wiedzą naukową, którą chciałam zdobyć właśnie na ASP we
Wrocławiu.
Pojawiły się również wypowiedzi wskazujące, że wyborem studiów
rządziły inne, niezależne okoliczności, często związane z niewłaściwymi
wyborami z przeszłości:
Chęć zmiany wcześniejszych studiów.
Niezdanie egzaminu wstępnego na innym kierunku artystycznym.
Jedna z osób wskazała, że kierowała się rodzajem wydziału:
ASP we Wrocławiu jest jedyną uczelnią w kraju z wydziałem szkła
i tylko tam mogłam kontynuować kształcenie w tym kierunku (Ukończyłam
Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Dąbrowie Górniczej dyplom ze
szkła artystycznego).
Były także powody związane z reorganizacją uczelni czy brakiem
szans dostania się na inne.
Nieco

odmiennie

przedstawiały

się

powody

wyboru

studiów

absolwentów uczelni teatralno-filmowych. Także dominowało rozwijanie
uzdolnień artystycznych, ale aż 69% badanych podkreśliło zainteresowanie
zawodem, do którego przygotowują tego typu uczelnie (różnica prawie 25
punktów procentowych). Ważniejszy dla nich był też prestiż uczelni (17
punktów procentowych), podobnie jak plastycy podkreślali interesujące
kierunki

na

uczelni.

Pozostałe

motywacje

były

rzadziej

wybierane,

w szczególności osoba pedagoga, rekomendacje znajomych lub nauczycieli,
rzadko o wyborze kierunku teatralno-filmowego decydował przypadek,
lokalizacja,

śladowo

zaś

motywowani

byli

rodzinnymi

tradycjami

i zapleczem uczelni (rys.53).
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RYSUNEK 53. MOTYWY WYBORU STUDIÓW - ABSOLWENCI UCZELNI TEATRALNO -FILMOWYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Absolwenci uczelni muzycznych także posiadali nieco odmienne
motywacje

wyboru

studiów.

Za

wyjątkiem

głównej

motywacji,

czyli

rozwijania uzdolnień i zainteresowań artystycznych (85% badanych), jak
również podobnej dla ogółu badanych artystów motywacji związanej
z możliwością wykonywania zawodu, do którego przygotowuje uczelnia
(41%), wskazywali w sposób wyjątkowy na osobę pedagoga, u którego
chcieliby podjąć studia (różnica blisko 24 punktów procentowych). Ponad
jedna

czwarta

za

istotną

uznała

lokalizację

uczelni,

zaś

aż

22%

rekomendacje innych. Wysoko na tle innych artystów podkreślali także rolę
przypadku (rys. 54). Podobnie jak u innych, nie byli motywowani
zapleczem, słabiej też wskazywali na kierunki studiów. Kilka innych
motywacji dotyczyło presji rodziny i pedagogów, aby podjąć studia
muzyczne oraz zaproszenia na egzamin.
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RYSUNEK 54. MOTYWY WYBORU STUDIÓW - ABSOLWENCI UCZELNI MUZYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Absolwenci, którzy wzięli udział w badaniu, wypowiedzieli się także na
temat spełnienia ich oczekiwań artystycznych przez uczelnię. Co ważne,
ponad 66% uznało, że uczelnia spełniła ich oczekiwania, z tym, że blisko
52% wszystkich badanych absolwentów uczelni artystycznych uznało,
że uczelnia rozwinęła ich zdolności i spełniła artystyczne ambicje (rys. 55).
Prawie 28% uznało, że uczelnia nie spełniła ich oczekiwań, gdyż uznali
(nieco częściej), że nie są zadowoleni z rozwoju artystycznego na uczelni,
bądź też nie zostali przygotowani do zawodu artysty.

RYSUNEK 55. STUDIA I SPEŁNIENIE OCZEKIWAŃ ARTYSTYCZNYCH - ABSOLWENCI OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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W przypadku absolwentów uczelni plastycznych nieznacznie częściej
wskazywano na rozwój zdolności i spełnienie artystycznych ambicji,
natomiast odsetek absolwentów, którzy twierdzili, że uczelnie nie spełniły
ich oczekiwań był zbliżony, jak ogółu badanych absolwentów (rys. 56).

RYSUNEK 56. STUDIA I SPEŁNIENIE OCZEKIWAŃ ARTYSTYCZNYCH - ABSOLWENCI UCZELNI PLASTYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Wśród innych odpowiedzi absolwentów uczelni plastycznych, których
było stosunkowo dużo, wypowiedzi można pogrupować w pewne kategorie.
Pojawiły się tutaj odpowiedzi pośrednie, co oznacza, że badani wskazywali,
że są zadowoleni z poziomu nauczania oraz ze zdobytej wiedzy, ale
równocześnie

mają

świadomość,

że

uczelnia

nie

przygotowała

ich

do wykonywania zawodu i funkcjonowania na rynku pracy i sztuki,
odnajdywania się w relacjach biznesowych. Zwracano uwagę na braki
w podstawach koniecznych do wykonywania zawodu:
Jestem zadowolona z rozwoju artystycznego, aczkolwiek studia na
ASP nie przystosowują studentów – absolwentów do radzenia sobie po
studiach

(przygotowywania

portfolio,

strony

internetowej,

możliwości

współpracy z galeriami, wiedzy marketingowej i promocyjnej - brak).
I tak, i nie. Tak, bo rozwinęła moją indywidualność artystyczną. Nie,
bo nie przygotowała mnie do wykonywania zawodu artysty.
Niestety

by

przeżyć

nie

wystarczy

spełnić

swych

oczekiwań

artystycznych. Uczelnia nie zapewnia odpowiedniej edukacji związanej
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z biznesem w sztuce. Bez tego przetrwać na rynku artystycznym, który jest
przeludniony jest nie możliwym.
Studia są wartościowe ale kompletnie nie przygotowują absolwentów
do startu na rynku pracy. Tyczy się to zwłaszcza malarstwa.
Komentując

problem

nieprzystosowania

absolwentów

do funkcjonowania na rynku sztuki i pracy, respondenci podkreślali, że
wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu musieli zdobyć samodzielnie lub
od swoich kolegów:
Trudno powiedzieć, uczelnia pozwoliła mi na rozwój artystyczny,
ale umiejętności potrzebnych do zdobycia pracy musiałem nauczyć się
samodzielnie.
Jeśli chodzi o osadzone w realiach rynku przygotowanie do zawodu –
tego musiałam nauczyć się sama.
Najwięcej jednak nauczyłam się od innych studentów lub realizując na
własną rękę staż w agencji reklamowej.
Niektórzy absolwenci, mówiąc o nieprzygotowaniu do funkcjonowania
po studiach, podkreślali również zacofanie i przestarzałość programów
oferowanych na uczelniach plastycznych, materiałów dydaktycznych, często
podkreślano niski poziom nauczania, ale również skostniałość kadry
dydaktycznej i nieodpowiednie podejście do studenta:
Jeśli chodzi o poziom nauczania, nie podoba mi się, że na moim
kierunku nie promowano nas jako studentów. Mówię to w kontekście innych
kierunków. Było u nas wielu zdolnych studentów, traktowano nas jako
trędowatych. Dyskryminowano nasz wydział, co przekładało się na poziom.
Bardzo mało z zajęć prowadzonych na uczelni dawało faktyczną
możliwość rozwijania moich zdolności, jak również spełniania moich ambicji
artystycznych.
Nie, ponieważ środowisko akademickie jest hermetyczne i jedyne
do czego przygotowuje, to do podporządkowania się opiniom profesorów,
co pozwala prowadzącym wybrać odpowiednich doktorantów (takich, którzy
będą

przytakiwać).

prowadzących,

Inne

którzy

w

kwestie
żadnym

zdają

się

być

drugorzędne

wypadku

nie

rozwijają

dla

swoich

zainteresowań artystycznych i nie dbają o własną kulturę umysłową.
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Mogły by bardziej przygotować do zawodu grafika np. uczyć
programów graficznych lub dać zaplecze w postaci pracowni komputerowych
i programów np. multimediów. Wiele zajęć podczas remontu odbywało się na
podłodze w akurat wolnej sali, co uważam za skandal. Mało było pracowni
do wyboru i specjalności - tylko ilustracja typografia multimedia i fotografia.
Jestem zadowolony wybiórczo -– poziom nierówny, część przedmiotów
traktowana przez wykładowców po łebkach, brak indywidualnego podejścia
do studentów.
Kilku badanych absolwentów ASP przyznało, że nie tyle uczelnia
przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy i sztuki, ale główny ciężar
spoczywa

na

absolwencie

i

jego

determinacji.

Uczelnia

daje

tylko

możliwości:
Szkoda, że nie mogłam na pierwszym roku spotkać siebie z 2016 r.
Wtedy dokładnie wiedziałabym na co położyć nacisk, czym się interesować
i jak się dokształcać, tak, aby maksymalnie wykorzystać czas studiów, aby
po ich ukończeniu od razu żyć z malarstwa.
Nie chodzi o to, czy mnie przygotowały, czy nie. Jeśli ma się
wystarczająco dużo determinacji to samemu można się przygotować
i rozwijać. Uczelnia nie służy całkowitemu kształtowaniu, a dawaniu
możliwości.
Dwóch

absolwentów

stwierdziło,

że

nie

miało

oczekiwań

artystycznych wobec uczelni, wyrażając w ten sposób raczej obojętny
stosunek do problemu postawionego w pytaniu. Jedna osoba przyznała,
że sama nie potrafiła skorzystać z możliwości stwarzanych przez uczelnię.
Jedna osoba wskazała, że przeszkodą w realizacji ideałów artystycznych są
układy i koneksje:
Uczelnia pokazała mi, że twórczość jest dla mnie ważna, ale również
to, że liczą się układy i układziki, a ideały znikają w zderzeniu
z rzeczywistością.
W przypadku absolwentów uczelni teatralnych i filmowych podobnie
(jak ogół badanych artystów uczelni) wskazywano na rozwój zdolności
i

spełnienie

artystycznych

ambicji,

zdecydowanie

natomiast

częściej
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podkreślali, że studia pozwoliły wykonywać im zawód konkretnego artysty
(ponad 20%). Natomiast odsetek absolwentów, którzy twierdzili, że uczelnie
nie spełniły ich oczekiwań był niższy, jak ogółu absolwentów (21% przy 28%
dla ogółu badanych absolwentów). Wśród innych odpowiedzi, które
wskazało blisko 7% badanych (rys. 57), pojawiły się w szczególności
wypowiedzi wskazujących na postawę pośrednią, dotyczącą braku pracy
po studiach bądź niewystarczającego przygotowania do zawodu:
Nie, gdyż mimo przygotowania do zawodu nie ma pracy. Szczególnie
dla kogoś, kto nie ma znajomości.
Tak, jestem zadowolony z rozwoju artystycznego, ale szkoła w pełni
nie przygotowała mnie do zawodu.
Satysfakcja,

bo

mogłem

po

szkole

pracować

w

teatrze,

ale

równocześnie rozczarowanie, gdy uświadomiłem sobie, jak mało się w niej
nauczyłem.
Były także wypowiedzi wyrażające niezadowolenie z poziomu części
zajęć:
Nie wszystkie zajęcia były satysfakcjonujące i dały mi możliwość
pełnego rozwoju.
Jedna odpowiedź opisująca negatywny wpływ studiów na przekonanie
o swojej wartości:

Po studiach muszę odbudować poczucie własnej

wartości, żeby coś osiągnąć.

RYSUNEK 57. STUDIA I SPEŁNIENIE OCZEKIWAŃ ARTYSTYCZNYCH - ABSOLWENCI UCZELNI TEATRALNO FILMOWYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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Z kolei muzycy, którzy wzięli udział w badaniu wypowiadali się
w kwestii spełnienia artystycznego na studiach nieco inaczej. Najczęściej na
tle ogółu podkreślali spełnienie oczekiwań, gdyż dzięki ukończeniu studiów
wykonują swój zawód. Rzadziej jednakże na tle pozostałych artystów
podkreślali rozwój zdolności i ambicji artystycznych, częściej natomiast
niezadowolenie z rozwoju artystycznego w uczelni muzycznej. Wszystko to
jednak nie zmienia faktu, że blisko 69% badanych jest zadowolonych
i uznało, ze uczelnia spełniła ich oczekiwania (rys. 58).

RYSUNEK 58. STUDIA I SPEŁNIENIE OCZEKIWAŃ ARTYSTYCZNYCH - ABSOLWENCI UCZELNI MUZYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Wśród pojedynczych odpowiedzi w kategorii inne, dominowały znowu
odpowiedzi pośrednie, z jednej strony podkreślano, że uczelnia umożliwia
wszechstronny rozwój, ale z drugiej – zdobyte umiejętności są później
nieprzydatne w pracy, brakuje przedmiotów przygotowujących do zawodu,
pozwalających poradzić sobie w zawodzie muzyka:
Brakowało

mi

nacisku

na

pewne

przedmioty

przygotowujące

do zawodu, ale ogólnie poszerzyło to moje horyzonty i pozwoliło zawrzeć
wiele – ważnych także dla zawodu – znajomości.
Po części tak - wiele z uczelni wyniosłem, jednak rozwój artystyczny
był

często

blokowany

poprzez

zajęcia

jak

dla

mnie

nieprzydatne

w przyszłym życiu muzyka.
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Według badanych, na studiach zabrakło również przygotowania
do pracy w orkiestrze:
Uczelnia rozwinęła moje zdolności, jednak powinien być położony dużo
większy nacisk na przygotowanie do egzaminów do orkiestry i pracy w niej,
a nie na przygotowanie do bycia solistą ponieważ większość muzyków i tak
na koniec zatrudnia się w orkiestrze ze względu na brak pracy. Studenci
powinni odbywać praktyki w różnych orkiestrach.
Jedna
z

osoba

pedagogami,

podkreśliła,

ale

że

jest

uwarunkowania

zadowolona

strukturalne

ze

uczelni

współpracy
i

system

szkolnictwa wyższego są nie do przyjęcia:
I tak, i nie. TAK – pedagodzy robili co mogli, reszta to moje decyzje. NIE
- Uczelnia to twór systemowy, który przez swoje zagmatwanie strukturalne
raczej szkodził niż pomagał, ale to kwestia litery prawa, którą ustala
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego - Uczelnia niestety pod nie podlega.
Jeden absolwent wyraził całkowite niezadowolenie, manifestując
swoją postawę i opinię:
NIE, gdyż nie jestem zadowolony/a z rozwoju artystycznego, który
umożliwiono

mi

w

Uczelni.

NIE

–

gdyż

nie

przygotowały

mnie

do wykonywania zawodu artysty. Uczelnia nie daje możliwości rozwoju
artystycznego, skutecznie zabija kreatywność. Stawia na odtwórczość, a nie
na twórczość.
Tymczasem, pomimo stosunkowo wielu wątpliwości, które pojawiły
się w kwestii studiów i spełnienia w ich ramach oczekiwań artystycznych,
blisko 70% badanych absolwentów zadeklarowało podczas badań, że gdyby
mieli możliwość wybrać ponownie kierunek studiów, zdecydowaliby się na
ten sam. Co ważne, aż 33% absolwentów powiedziało, że zdecydowanie tak,
zaledwie 7% zdecydowanie nie. Ok. 21% raczej nie lub zdecydowanie nie
powtórzyłoby swojego wyboru (rys. 59). Około 10 % badanych nie ma na ten
temat zdania.
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RYSUNEK 59. DEKLARACJA PONOWNEGO WYBORU KIERUNKU STUDIÓW - ABSOLWENCI UCZELNI OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

W przypadku uczelni plastycznych, absolwenci wypowiadali się
tożsamo jak ogół badanych – blisko 67% badanych absolwentów studiów
plastycznych zadeklarowało podczas badań, że ponownie wybraliby ten sam
kierunek studiów (rys. 60), zaś około 23% raczej lub zdecydowanie nie. Ci
absolwenci, na tle ogółu, najsłabiej deklarowali podobny wybór kierunku
studiów.
RYSUNEK 60. DEKLARACJA PONOWNEGO WYBORU KIERUNKU STUDIÓW - ABSOLWENCI UCZELNI
PLASTYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Absolwenci uczelni teatralno-filmowych, aż w 76% deklarowali,
że powtórzyliby swój wybór, z czego aż prawie 41% twierdziło to w sposób
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zdecydowany. Poza tym, tylko ok. 13% absolwentów tego typu uczelni raczej
nie lub zdecydowanie nie dokonałoby wyboru tego samego kierunku
studiów (rys. 61). To bardzo istotny wskaźnik satysfakcji, podkreślający
zasadność decyzji edukacyjnej, jak również wysoki poziom satysfakcji
po zakończeniu studiów i podjęciu pracy zawodowej.

RYSUNEK 61. DEKLARACJA PONOWNEGO WYBORU KIERUNKU STUDIÓW - ABSOLWENCI UCZELNI TEATRALNO FILMOWYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Z kolei blisko 73% badanych absolwentów uczelni muzycznych
zadeklarowało podczas badań, że gdyby mieli możliwość wybrać ponownie
kierunek studiów, zdecydowaliby się na ten sam. Co ważne, aż 37%
absolwentów powiedziało, że zdecydowanie tak, zaledwie 6% zdecydowanie
nie. Ok. 18% raczej nie lub zdecydowanie nie powtórzyłoby swojego wyboru
(rys.

62).

We

wskazaniach

ponownego

wyboru,

absolwenci

uczelni

muzycznych deklarują większą satysfakcję niż ogół badanych artystów,
ustępują tylko absolwentom uczelni teatralno-filmowych. Około 9 %
badanych nie ma na ten temat zdania.
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RYSUNEK 62. DEKLARACJA PONOWNEGO WYBORU KIERUNKU STUDIÓW - ABSOLWENCI UCZELNI MUZYCZNYCH
(%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Uznaje się, że do sukcesu na rynku pracy czy ,w przypadku uczelni
artystycznych, sukcesu zawodowego i artystycznego, może przyczynić się
uczestnictwo w takich formach kształcenia organizowanych w ramach
studiów, które wzmacniają wiedzę i umiejętności studentów. Są to m.in.
praktyki zawodowe, staże, projekty z wykładowcami, kursy i warsztaty.
W większości wypadków uczestnictwo w nich jest stosunkowo łatwe
do zrealizowania, gdyż uczelnie oferują je w ramach programów studiów.
W przypadku absolwentów uczelni plastycznych, którzy wzięli udział
w badaniu, 80% uczestniczyło plenerze malarskim, 72% realizowało
projekty i zdania wraz z wykładowcami. Około 70% korzystało z warsztatów
artystycznych. Ponad połowa miała praktykę zawodową (55%) oraz prawie
52% brało też udział w konferencjach i sympozjach. Jednocześnie, jak
pokazało

badanie,

większość

absolwentów

uczelni

plastycznych

nie

korzystało z wymiany zagranicznej (tylko 18% deklarowało takowy wyjazd),
tylko 9% odbyło staż w firmach zagranicznych, zaś 26% korzystało ze staży
w firmach krajowych (rys. 63).
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RYSUNEK 63. AKTYWNOŚĆ W RAMACH FORMY KSZTAŁCENIA NA UCZELNI- ABSOLWENCI UCZELNI
PLASTYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

W przypadku uczelni teatralno-filmowych, sytuacja była nieco
odmienna niż w przypadku absolwentów uczelni plastycznych (rys. 64).
Niektóre formy kształcenia, oferowane przez ten profil uczelni, były
oczywiście odmienne od polskich akademii sztuk pięknych. Absolwenci
sztuk teatralnych i filmowych najczęściej korzystali z projektów i zadań
artystycznych (ok. 77%), realizowanych z wykładowcami, co jest dość
bezdyskusyjne, gdyż w przypadku studiów aktorskich, tego typu projekty są
bardzo istotną częścią programu studiów (rys. 64). Ważne dla badanych
były też praktyki zawodowe (68%), 36% uczestniczyło w konferencjach lub
sympozjach, blisko jedna czwarta brała udział w warsztatach muzycznych.
Tylko 16% badanych absolwentów korzystało ze staży krajowych. Ponad
90% badanych nie korzystało w czasie studiów z wymiany zagranicznej,
95% ze stażu z firmie czy instytucji zagranicznej. Można więc zauważyć, że
aktywność absolwentów uczelni teatralnych była bardziej skoncentrowana
na kilku rodzajach zajęć w ramach programów kształcenia, oferowanych
przez tego typu uczelnie.
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RYSUNEK 64. AKTYWNOŚĆ W RAMACH FORMY KSZTAŁCENIA NA UCZELNI - ABSOLWENCI UCZELNI TEATRALNO FILMOWYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Tymczasem w uczelniach muzycznych najważniejsze dla absolwentów
były kursy i warsztaty muzyczne (83%) i praktyka zawodowa (79%), Ponad
70% muzyków realizowało projekty i zadania artystyczne z wykładowcami
oraz uczestniczyła w warsztatach muzycznych i sympozjach. Podobnie jak
ich koledzy z innych szkół artystycznych rzadko korzystali z wymiany
zagranicznej (tylko 12%), rzadkie były także staże w instytucjach krajowych
i zagranicznych.
RYSUNEK 65. AKTYWNOŚĆ W RAMACH FORMY KSZTAŁCENIA NA UCZELNI - ABSOLWENCI UCZELNI
MUZYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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Jednym z istotnych elementów wzmacniających jakość kształcenia
w uczelni jest stwarzanie studentom dodatkowych, pozaprogramowych
możliwości rozwoju swych umiejętności i kompetencji. Każda uczelnia
przygotowuje własny zestaw działań i aktywności, które udostępnia swoim
studentom. W przypadku uczelni artystycznych mogą to być różnego
rodzaju konkursy, warsztaty, wystawy czy spotkania, pozwalające rozwijać
się studentom zarówno w sensie zawodowym, jak i artystycznym. Zależy to
także od aktywności studenta – uczelnie stwarzają określone możliwości,
z których może, ale nie musi skorzystać student.
Badania wykazały, że absolwenci uczelni plastycznych w Polsce,
korzystali w olbrzymiej większości przede wszystkim z wystaw i pokazów
prac. Ale także z artystycznych plenerów i sympozjów, konkursów
i stypendiów organizowanych na uczelniach, jak również brali udział w
artystycznych

szkoleniach

czy

warsztatach,

oferowanych

bezpłatnie

na uczelni (rys. 66). Nieco ponad 30% badanych korzystało także
z projektów malarskich i rzeźbiarskich czy projektów pozauczelnianych,
które rekomendowała uczelnia. Co ważne, większość jednak z nich nie
korzystała. Zdecydowana większość nie brała także udziału w płatnych
warsztatach czy szkoleniach, wolontariacie czy pozaartystycznych kursach
zawodowych oraz nie odbywała wizyt w rezydencjach artystycznych.
Absolwenci zwrócili uwagę, że na uczelniach nie odbywają się szkolenia
z zakresu sytuacji artystów na rynku pracy (ponad 44%), a także na brak
na uczelniach organizacji spotkań z agencjami artystycznymi (ponad 44%)
i doradcami zawodowymi (ponad 43% badanych).
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RYSUNEK 66. DZIAŁANIA I AKTYWNOŚĆ STUDENTÓW POZA PROGRAMEM STUDIÓW - ABSOLWENCI UCZELNI
PLASTYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

W przypadku absolwentów uczelni teatralno-filmowych, najczęściej
uczestniczono w spektaklach i filmach uczelnianych oraz bezpłatnych
artystycznych szkoleniach i warsztatach (odpowiednio około 83% i 72%
badanych); popularnością cieszyły się także projekty filmowe i teatralne
(około 65% wskazań - rys. 67). Ponad połowa badanych uczestniczyła
w stypendiach. Niewiele mniej, bo około 46% uczęszczała na organizowane
castingi, zaś niecałe 43% brało udział w projektach pozauczelnianych, które
rekomendowała uczelnia. Natomiast ponad 38% badanych korzystało
konkursów pozauczelnianych, a ponad 31% udzielało się w wolontariacie.
Co ważne, większość jednak z nich nie korzystała. Zdecydowana większość
nie

brała

także

udziału

w

płatnych

warsztatach

czy szkoleniach,

pozaartystycznych kursach zawodowych czy spotkaniach z doradcami
zawodowymi. Absolwenci zwrócili uwagę, że na uczelniach nie odbywają się
szkolenia z zakresu sytuacji artystów na rynku pracy (ponad 44%), a także
na brak na uczelniach organizacji spotkań z agencjami artystycznymi
(ponad 42%) i pozaartystycznych kursów zawodowych (ponad 39% - rys.
67).
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RYSUNEK 67. DZIAŁANIA I AKTYWNOŚĆ STUDENTÓW POZA PROGRAMEM STUDIÓW - ABSOLWENCI UCZELNI
TEATRALNO -FILMOWYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Absolwenci uczelni muzycznych w Polsce, korzystali w olbrzymiej
większości z koncertów zespołowych (ok. 84%), kursów i warsztatów
muzycznych (ok. 81%), jak również brali udział w zespołowych projektach
muzycznych (ok. 79%), bezpłatnych muzycznych szkoleniach (ok. 63%)
i koncertach indywidualnych (ok. 60%) (rys. 68). Około 45% badanych
korzystało ze stypendiów uczelnianych. Co ważne, większość jednak nie
korzystała z tej oferty, pomimo jej istnienia na uczelni. Nieco ponad 40%
badanych brało udział projektach pozauczelnianych, które rekomendowała
im uczelnia. Ponadto zdecydowana większość nie brała udziału w: płatnych
warsztatach

i

szkoleniach

pozaartystycznych

kursach

(ok.

60%),

zawodowych

wolontariacie
(ok.

55%),

(ok.

59%),

konkursach

ogólnopolskich i międzynarodowych (ok. 52%) oraz szkoleniach z zakresu
sytuacji artystów na rynku pracy (ok. 52%). Podobnie jak w przypadku
uczelni plastycznych i teatralno-filmowych, absolwenci uczelni muzycznych
twierdzili, że nie istnieje oferta spotkań z agencjami artystycznymi (ok.
53%).

90 | S t r o n a

RYSUNEK 68. DZIAŁANIA I AKTYWNOŚĆ STUDENTÓW POZA PROGRAMEM STUDIÓW - ABSOLWENCI UCZELNI
MUZYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Większość badanych absolwentów uczelni artystycznych (ok. 67%)
deklarowała, że podczas studiów, a także po ich zakończeniu, nie podjęła
żadnej dodatkowej formy kształcenia (rys. 69). Uczelnia artystyczna była ich
jedynym wyborem mającym pomóc w zdobyciu wiedzy i umiejętności,
przyczyniając się tym samym do ich rozwoju zawodowego. Pozostali badani
uczestnicy korzystali z innych form edukacji poza macierzystą uczelnią (ok.
33%).

RYSUNEK 69. PODJĘCIE DODATKOWEJ FORMY KSZTAŁCENIA POZA UCZELNIĄ ARTYSTYCZNĄ – ABSOLWENCI
OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Większość badanych absolwentów uczelni plastycznych (ok. 70%)
deklarowało, że podczas studiów, a także po ich zakończeniu, nie podjęli
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żadnej dodatkowej formy kształcenia (rys. 70). Pozostali badani uczestnicy
korzystali z innych form edukacji poza macierzystą uczelnią (ok. 30%).
Należy zauważyć, że absolwenci uczelni plastycznych spośród pozostałych
badanych

uczelni

–

teatralno-filmowych

i

muzycznych,

najczęściej

wskazywali, że nie zdecydowali się na żadną inną formę kształcenia.

RYSUNEK 70. PODJĘCIE DODATKOWEJ FORMY KSZTAŁCENIA POZA UCZELNIĄ ARTYSTYCZNĄ – ABSOLWENCI
UCZELNI PLASTYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Badani absolwenci uczelni teatralno-filmowych (ok. 63%) deklarowali,
że podczas studiów, a także po ich zakończeniu, nie podjęli żadnej
dodatkowej formy kształcenia (rys. 71). Uczelnia teatralno-filmowa była
ich jedynym wyborem mającym pomóc w zdobyciu wiedzy i umiejętności,
przyczyniając się tym samym do ich rozwoju zawodowego. Pozostali badani
uczestnicy korzystali z innych form kształcenia, pobieranych poza uczelnią
(ok. 37%).

RYSUNEK 71. PODJĘCIE DODATKOWEJ FORMY KSZTAŁCENIA POZA UCZELNIĄ ARTYSTYCZNĄ – ABSOLWENCI
UCZELNI TEATRALNO -FILMOWYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

92 | S t r o n a

Odpowiedzi absolwentów uczelni muzycznych w Polsce były bardzo
zbliżone do ogółu uczelni teatralno-filmowych. W ich przypadku na
dodatkową naukę zdecydowało się około 39% badanych, zaś około 61% nie
podjęło takiego wysiłku (rys. 72).

RYSUNEK 72. PODJĘCIE DODATKOWEJ FORMY KSZTAŁCENIA POZA UCZELNIĄ ARTYSTYCZNĄ – ABSOLWENCI
UCZELNI MUZYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Absolwenci, którzy zdecydowali się na dodatkową formę kształcenia
(rys. 73), najczęściej wybierali kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje
(ok. 54%). Pozostałe formy kształcenia były wybierane przez studentów
kierunków artystycznych rzadziej. Wymagające poświęcenia większej ilości
czasu i zaangażowania studia podyplomowe wybrało ok. 21%, studia
pierwszego stopnia ok. 15%, zaś kolejne studia drugiego stopnia ok. 14%
badanych. Była też grupa osób (ok. 12%), która deklarowała, że pobierała
kształcenie inne niż to, które zaproponowano do wyboru w badaniu.
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RYSUNEK 73. FORMY KSZTAŁCENIA POZA UCZELNIĄ ARTYSTYCZNĄ – ABSOLWENCI OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Absolwenci

uczelni

plastycznych,

którzy

zdecydowali

się

na dodatkową formę kształcenia (rys. 74), najczęściej wskazywali kursy
i szkolenia kwalifikacyjne (ok. 59%). Tak, jak w przypadku uczelni
artystycznych ogółem, pozostałe formy kształcenia były wybierane przez
studentów

kierunków

plastycznych

zdecydowanie

rzadziej.

Studia

podyplomowe wybrało 20%, studia pierwszego stopnia ok. 14%, zaś kolejne
studia drugiego stopnia ok. 10% badanych. Wśród innych, dodatkowych
form

kształcenia,

absolwenci

uczelni

plastycznych

wybierali

przede

wszystkim: warsztaty i kusy komputerowe i programistyczne, policealne
studium

(florystyczne,

informatyczne),

studium

pedagogiczne,

szkoły

i warsztaty wokalne i aktorskie, a także m.in. poligraficzne, fototechniczne
i teologiczne. Byli tacy absolwenci, którzy wskazywali na samokształcenie.
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RYSUNEK 74. FORMY KSZTAŁCENIA POZA UCZELNIĄ ARTYSTYCZNĄ – ABSOLWENCI UCZELNI PLASTYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

W przypadku uczelni teatralno-filmowych jeszcze większa liczba
badanych absolwentów wybrała kursy i szkolenia kwalifikacyjne (ok. 62%).
Pozostałe

wskazania

nieco

się

wyróżniały

na

tle

zarówno

uczelni

artystycznych ogółem, uczelni plastycznych, jak i uczelni muzycznych.
Studia jednolite magisterskie wybrało ok. 18%, zaś studia drugiego stopnia
ok. 15%, a studia podyplomowe jedynie 10%, podobnie jak studia
pierwszego stopnia (ok. 8%) (rys. 75). Wśród innych, dodatkowych form
kształcenia, absolwenci tego typu uczelni wybierali przede wszystkim:
różnego typu i poziomu szkoły muzyczne i wokalne, studium, prywatne
lekcje śpiewu i studia doktoranckie.

RYSUNEK 75. FORMY KSZTAŁCENIA POZA UCZELNIĄ ARTYSTYCZNĄ – ABSOLWENCI UCZELNI TEATRALNO FILMOWYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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Wśród absolwentów szkół muzycznych, którzy zdecydowali się
na dodatkową formę kształcenia (rys. 76), najczęściej były to wybory
kursów i szkoleń kwalifikacyjnych (ok. 41%). Warto zauważyć, że wybór ten
pomimo dużej liczby wskazań, na tle pozostałych uczelni był rzadziej
deklarowany. Natomiast studia podyplomowe wybrało 27%, studia drugiego
stopnia ok. 23%, zaś kolejne studia pierwszego stopnia ok. 21% badanych.
Pobieranie

kształcenia

innego

niż

to,

które

zostało

zaproponowane

do wyboru w badaniu, zadeklarowało około 15% osób. Wśród innych,
dodatkowych form kształcenia, absolwenci uczelni muzycznych wybierali
przede wszystkim: prywatne lekcje i nauki, policealne studium (m.in.
zawodowe,

teologiczne,

organistowskie),

szkoły

m.in.

muzyczne,

podoficerskie, inżynierskie. Byli też tacy absolwenci, którzy wskazywali na
samokształcenie.

RYSUNEK 76. FORMY KSZTAŁCENIA POZA UCZELNIĄ ARTYSTYCZNĄ – ABSOLWENCI UCZELNI MUZYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Blisko 48% absolwentów uczelni artystycznych, którzy wzięli udział
w badaniu, wybrało dodatkową formę kształcenia poza uczelnią z chęci
dalszego rozwoju (rys. 77). Około 26% uznało natomiast, że chciało zdobyć
dodatkowe wykształcenie w innej dziedzinie niż sztuka. Znaczny odsetek
badanych, bo aż 22% twierdził, że kierunek na uczelni artystycznej,
a właściwie wiedza i umiejętności, nie są wystarczające dla podjęcia pracy
zawodowej. Właściwie nieistotna była dla nich motywacja związana
z możliwością uzyskania wyższego wynagrodzenia w miejscu zatrudnienia.
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Zasadniczo, ten typ motywacji nie był znaczący także dla żadnej z grup
absolwentów.

RYSUNEK 77. PRZYCZYNY WYBORU DODATKOWEJ FORMY KSZTAŁCENIA POZA UCZELNIĄ ARTYSTYCZNĄ –
ABSOLWENCI OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Podobnie, jak w przypadku uczelni artystycznych ogółem, 49%
absolwentów uczelni plastycznych, którzy wzięli udział w badaniu wybrało
dodatkową formę kształcenia poza uczelnią z chęci dalszego rozwoju. Około
27%

natomiast

uznało,

że

zdobyte

na

uczelni

plastycznej,

wiedza

i umiejętności, są niewystarczające dla podjęcia pracy zawodowej. Również
znaczny

odsetek

badanych,

bo

22%

chciało

zdobyć

dodatkowe

wykształcenie w innej dziedzinie niż sztuka (rys. 78). Te dwie ostatnie
motywacje zamieniły się miejscami w porównaniu do uczelni artystycznych
ogółem.
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RYSUNEK 78. PRZYCZYNY WYBORU DODATKOWEJ FORMY KSZTAŁCENIA POZA UCZELNIĄ ARTYSTYCZNĄ –
ABSOLWENCI UCZELNI PLASTYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Blisko 54% absolwentów uczelni teatralno-filmowych biorących udział
w badaniu zdecydowało się na dodatkową formę kształcenia poza uczelnią
macierzystą, z chęci dalszego rozwoju. Ponadto aż 32% badanych chciało
zdobyć dodatkowe wykształcenie w innej dziedzinie niż sztuka. Około 15%
uznało natomiast, że zdobyte na uczelni teatralno-filmowej kompetencje
są niewystarczające dla podjęcia pracy zawodowej (rys. 79).

RYSUNEK 79. PRZYCZYNY WYBORU DODATKOWEJ FORMY KSZTAŁCENIA POZA UCZELNIĄ ARTYSTYCZNĄ –
ABSOLWENCI UCZELNI TEATRALNO -FILMOWYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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W przypadku uczelni muzycznych, nieco mniej, bo 43% absolwentów,
którzy

wzięli

udział

w badaniu,

z

powodu

chęci

dalszego

rozwoju

zdecydowało się na dodatkowe kształcenie (rys. 80). Znaczny odsetek
badanych, bo aż 32% chciało zdobyć dodatkowe wykształcenie w innej
dziedzinie niż sztuka. Co dobrze świadczy o badanych uczelniach
muzycznych, to jedynie 14% uznało natomiast, że kierunek na uczelni
muzycznej, a właściwie wiedza i umiejętności, nie są wystarczające dla
podjęcia pracy zawodowej.

RYSUNEK 80. PRZYCZYNY WYBORU DODATKOWEJ FORMY KSZTAŁCENIA POZA UCZELNIĄ ARTYSTYCZNĄ –
ABSOLWENCI UCZELNI MUZYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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3.3. Dostosowanie oferty studiów do potrzeb przyszłych absolwentów uczelni
artystycznych
W tej części raportu skupiono się na trzech kluczowych zagadnieniach
dotyczących dostosowania oferty studiów do potrzeb deklarowanych przez
absolwentów uczelni artystycznych. W związku z tym w ankiecie znalazły
się pytania, które pozwoliły absolwentom na:


ocenę tego czy wiedza i umiejętności zdobyte podczas kształcenia
spełniły ich oczekiwania (z perspektywy znalezienia pracy),



wskazanie propozycji zmian w ofercie uczelni, które pozwalałyby
zwiększyć szanse na znalezienie pracy przez obecnych studentów,



wskazanie kompetencji społecznych, na które uczelnie powinny
kłaść

szczególny

nacisk

by

zwiększyć

możliwość

swoich

absolwentów na rynku pracy.
W przypadku oceny satysfakcji wiedzy i umiejętności z perspektywy
znalezienia zatrudnienia co dziesiąty absolwent uznał, że okazały się one
zdecydowanie satysfakcjonujące. Wiedza i umiejętności pozyskane w trakcie
studiów zostały pozytywnie ocenione przez 44,72% ogółu ankietowanych
(odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Jednak równie wysoki odsetek
odpowiedzi negatywnych czyli niespełnienia oczekiwań (ok. 39% - raczej nie
i zdecydowanie nie), wskazuje na pewną polaryzację opinii w tej kwestii. Co
nie zmienia jednak faktu, że średnio 70% absolwentów deklarowało
ponowny wybór ukończonego kierunku (rys. 57-60). Ostatecznie ponad
16% z nich nie wyraziło zdania na temat wiedzy i umiejętności pozyskanych
podczas studiów (rys. 81).
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RYSUNEK 81. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI POZYSKANE PODCZAS KSZTAŁCENIA W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA OGÓŁEM DLA WSZYSTKICH BADANYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Z kolei rozkład odpowiedzi wśród absolwentów uczelni plastycznych
wskazuje na pewną przewagę w odpowiedziach odnoszącą się do braku
satysfakcji z wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów. Ponadto
otrzymano najwyższy odsetek odpowiedzi (ok. 43%), iż wiedza i umiejętności
rozwinięte podczas studiów nie są satysfakcjonujące dla absolwentów
uczelni plastycznych, w tym 13% osób odpowiedziało, że zdecydowanie
takie nie były (rys. 82).

RYSUNEK 82. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI POZYSKANE PODCZAS KSZTAŁCENIA W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA UCZELNIE PLASTYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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W

przypadku

absolwentów

uczelni

teatralno-filmowych

51%

badanych stwierdziło, że biorąc pod uwagę późniejszą szansę zatrudnienia,
ich

uczelnia

spełniła

oczekiwania

dotyczące

przekazywanej

wiedzy

i umiejętności. Pozytywną ocenę wyraziło o ok. 7 punktów procentowych
więcej absolwentów szkół teatralnych w porównaniu do ogółu uczestników
badania. Równocześnie udzielili oni najmniej odpowiedzi raczej nie (5%)
i zdecydowanie nie (23%) na tle pozostałych uczelni artystycznych. Jednak
wśród absolwentów uczelni teatralno-filmowych pojawiło się najwięcej osób
(21%), które nie miały zdania na temat wiedzy i umiejętności kształconych
w ramach ukończonego kierunku (rys. 83).

RYSUNEK 83. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI POZYSKANE PODCZAS KSZTAŁCENIA W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA UCZELNIE TEATRALNO - FILMOWE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Natomiast
zdecydowanie

łącznie
tak

najwięcej

(15%)

oraz

odpowiedzi
raczej

tak

pozytywnych
(37%)

–

(52%)

-

wskazujących

na satysfakcję z pozyskanej wiedzy i umiejętności w ramach studiów –
wskazali absolwenci uczelni muzycznych (rys. 84). Co przewyższało średnią
dla wszystkich uczelni artystycznych o ok. 8 punktów procentowych.
Dodatkowo

uwagę

zwraca

fakt,

że

absolwenci

uczelni

muzycznych

najczęściej podejmowali dodatkowe kształcenie (39%), z czego 32% osób
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odpowiadało, że powodem decyzji o dokształcaniu się było uzyskanie
dodatkowego wykształcenia w innej dziedzinie niż obszar sztuki.

RYSUNEK 84. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI POZYSKANE PODCZAS KSZTAŁCENIA W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA UCZELNIE MUZYCZNE

(%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Absolwenci, którzy wzięli udział w badaniu, odnieśli się także do
propozycji zmian w ofercie uczelni, które mogłyby zwiększyć możliwość
znalezienia zatrudnienia przez obecnych studentów po ukończeniu studiów.
Kluczowe z perspektywy absolwentów wszystkich uczelni artystycznych
okazują się: zwiększanie kontaktów z pracodawcami (81%), dostosowanie
programu studiów do praktyki zawodowej (69%) wraz z jego aktualizacją
i unowocześnieniem (50%) oraz wprowadzenie przedmiotów związanych
z prowadzeniem działalności artystycznej (51%). Kolejno wskazywano na
zwiększenie liczby zajęć praktycznych (32%). Co piąty respondent wybrał
potrzebę zintensyfikowania udziału studentów w projektach artystycznych
oraz wzrost liczby praktyk studenckich i staży krajowych (rys. 85).
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RYSUNEK 85. PROPONOWANE ZMIANY W OFERCIE UCZELNI W CELU ZWIĘKSZENIA MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
– OGÓŁEM UCZELNIE ARTYSTYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Z kolei wśród odpowiedzi inne pojawiały się przede wszystkim uwagi
dotyczące

kwalifikacji

oraz

aktywności

zawodowej

i

artystycznej

wykładowców (pedagogów) prowadzących zajęcia ze studentami. Jako
pożądane wskazywano wzmocnienie kadry o osoby mające doświadczenie
na

rynku

artystycznym,

posiadające

prestiż

i

wyrobioną

markę

w środowisku, a więc aktywnych artystów (twórców) mogących dzielić się
swoim pozauczelnianym doświadczeniem. Wśród propozycji dotyczących
programu studiów oraz wsparcia ze strony uczelni pojawiły się m.in.:
 finansowe wsparcie działalności artystycznej, w tym płatne staże oraz
odpłatność za pracę doktorantów – „staże płatne i gratyfikację
studentów doktorantów i absolwentów za pracę na rzecz uczelni”;
 wprowadzenie działań na rzecz ochrony praw autorskich oraz
doradztwo w tym obszarze poprzez „utworzenie komórki, która
zajmowałaby

się

promowaniem

ochroną

prawną

i

również

indywidualnym pośrednictwem/doradztwem w zawieraniu umów artysta – zleceniodawca. Uczelnia mogłaby pełnić funkcję agencji
artystycznej (...) Bezpłatne porady prawne i informacje o rynku pracy.
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Obecnie

organizowane

szkolenia

zawodowe

niewiele

wnoszą

w kwestii poradzenia sobie artysty na rynku pracy”;
 pośrednictwo oraz organizacja spotkań skierowanych dla studentów
i potencjalnych pracodawców.
Nie dostrzeżono większych różnic wśród wyboru proponowanych zmian
między poszczególnymi rocznikami ani uczelniami. Pewną różnicę można
natomiast odnotować między podziałem na roczniki 2011-2013 oraz 20142016 gdzie „starsze” roczniki kładą większy nacisk na zmiany związane
z

mobilnością,

w

tym

międzynarodową,

stażami

oraz

dyplomami

zamawianymi. Natomiast młodsze skupiały się głównie na kwestiach
związanych z programem studiów, liczbą zajęć, czy udziałem w projektach
skierowanych do studentów12.
Absolwenci
absolwenci

uczelni

wszystkich

plastycznych
uczelni

wskazali

artystycznych

te

same

zmiany,

a

procentowy

co

udział

odpowiedzi nieznacznie odbiegał od ogólnych statystyk (rys. 86). Ponadto
proponowane zmiany ze względu na kolejność wskazań pokrywają się
z wynikami ubiegłorocznych badań. To co wyróżnia absolwentów uczelni
plastycznych na tle pozostałych, to położenie większego nacisku na
wprowadzanie

tzw.

dyplomów

zamawianych

oddających

specyfikę

kierunków, zwłaszcza w obszarze tzw. sztuki użytkowej.

12

Dane dostępne w bazach przekazanych uczelniom.
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RYSUNEK 86. PROPONOWANE ZMIANY W OFERCIE UCZELNI W CELU ZWIĘKSZENIA MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
– UCZELNIE PLASTYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Z kolei absolwenci uczelni teatralno-filmowych proponowali zmiany
przede wszystkim w obszarze zwiększenia kontaktów z potencjalnymi
pracodawcami (90%), co stanowiło najwyższy odsetek wskazań wśród
wszystkich uczelni. Kolejno wybierano aktualizację i unowocześnienie
programu nauczania (59%). To, co odróżnia odpowiedzi absolwentów
uczelni teatralnych na tle wszystkich uczelni artystycznych, to kładzenie
zdecydowanie najmniejszego nacisku na kwestie technologii i zaplecza
technicznego uczelni – 3% w porównaniu do 19% dla ogółu. Natomiast
stosunkowo częściej absolwenci wskazywali na zwiększenie liczby staży
zagranicznych (ok. 17%) czy liczby staży krajowych i praktyk studenckich
(ok. 24%). Wśród propozycji absolwentów w kategorii inne wymieniono:
promowanie studentów i absolwentów przez uczelnię oraz zwiększenie
liczby praktyk i staży, również zagranicznych (rys. 87).
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RYSUNEK 87. PROPONOWANE ZMIANY W OFERCIE UCZELNI W CELU ZWIĘKSZENIA MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
–UCZELNIE TEATRALNO -FILMOWE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

W przypadku absolwentów uczelni muzycznych, oprócz zwiększenia
kontaktów z potencjalnymi pracodawcami (71%), lepszego dostosowania
programu do praktyki zawodowej (64%), w porównaniu do pozostałych
uczelni artystycznych wskazano zwłaszcza na zwiększenie liczby zajęć
praktycznych (53%), wprowadzenie do programu studiów przedmiotów
na temat działalności gospodarczej (47%), aktualizację i unowocześnienie
programów

nauczania

(37%)

oraz

zwiększenie

udziału

studentów

w projektach artystycznych (31%) (rys. 88). Również poprawa zaplecza
technicznego została wskazana przez co czwartą osobę. W przypadku
kategorii inne uwagi odnosiły się głównie do zmian w siatce programu.
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RYSUNEK 88. PROPONOWANE ZMIANY W OFERCIE UCZELNI W CELU ZWIĘKSZENIA MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
–UCZELNIE MUZYCZNE (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Dla

uczelni

nieartystycznych,

w

dyskursie

publicznym,

jedną

z najważniejszych kwestii jest posiadanie lub nie odpowiednich kompetencji
społecznych. Uznaje się je często jako kluczowe, dla osiągniecia sukcesu na
rynku pracy. Badani absolwenci uczelni artystycznych wypowiedzieli się
w

badaniu

na

poszczególnych

temat

konieczności

kompetencji

rozwoju

społecznych,

w
dla

ramach

kształcenia

zwiększenia

szans

na satysfakcjonujące zatrudnienie (rys. 89).
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RYSUNEK 89. POTRZEBY KSZTAŁCENIA W RAMACH KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – ABSOLWENCI OGÓŁEM (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Tak jak w raporcie pilotażowym, nie było w tym względzie jednomyślnej
zgody wśród badanych absolwentów uczelni artystycznych. Wszystkie
zaproponowane w badaniu rodzaje kompetencji wydają się być dla
uczestników

badania

ważne.

Żadna

z

proponowanych

kompetencji

społecznych nie była w opinii badanych kompetencją zbędną; jeśli były
takie głosy, to pozostały one w mniejszości (sytuowały się pomiędzy 2,4%
a 0,3% głosów). Co prawda, odpowiedzi badanych rozłożyły się w taki
sposób, że można wskazać najbardziej doceniane przez nich kompetencje
społeczne. Absolwenci szkół artystycznych w Polsce najczęściej wskazywali
na umiejętność autoprezentacji oraz rozwiązywania problemów zawodowych
(rys.89). Kolejno na liście sytuują się: zdolność poszukiwania nowych
rozwiązań,

samodzielność,

zdolność

komunikowania

się

oraz

samokształcenia. Następnie umiejętność pracy w grupie (ok. 46%), radzenie
sobie ze stresem (ok. 44%), umiejętność bycia asertywnym (ok. 40%)
i ostatecznie radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych (ok. 44%).
Podobny rozkład odpowiedzi dostrzegalny jest wśród absolwentów
uczelni plastycznych (rys. 90). Według nich najważniejszymi kompetencjami
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społecznymi,

które

należy

rozwijać

w

ramach

kształcenia

to:

autoprezentacja (66%), rozwiązywania problemów zawodowych (65%),
poszukiwanie nowych rozwiązań (56%) oraz komunikowanie się (50%).

RYSUNEK 90. POTRZEBY KSZTAŁCENIA W RAMACH KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – ABSOLWENCI UCZELNI
PLASTYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Wśród
wskazano:

absolwentów
poszukiwanie

uczelni
nowych

teatralno-filmowych
rozwiązań

(62%),

jako

pierwsze

rozwiązywanie

problemów zawodowych (60%), radzenie sobie ze stresem (59%) oraz
autoprezentację (53%) (rys. 91). Najmniejszy nacisk położono na radzenie
sobie w sytuacjach konfliktowych oraz asertywność (po 38% odpowiedzi
zdecydowanie istnieje taka potrzeba).
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RYSUNEK 91. POTRZEBY KSZTAŁCENIA W RAMACH KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – ABSOLWENCI UCZELNI
TEATRALNO -FILMOWYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.

Natomiast absolwenci uczelni muzycznych, oprócz autoprezentacji
(57%), rozwiązywania problemów zawodowych (56%) oraz poszukiwania
nowych

rozwiązań

(56%),

których rozwijanie

uważają

za

konieczne

wskazują także na radzenie sobie ze stresem oraz samokształcenie (po
51%). Są to także zagadnienia pojawiające się w trakcie wywiadów, na które
rozmówcy kładli nacisk, gdyż według nich są wpisane w specyfikę zawodów
związanych z muzyką (rys.92).
RYSUNEK 92. POTRZEBY KSZTAŁCENIA W RAMACH KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – ABSOLWENCI UCZELNI
MUZYCZNYCH (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 2016 roku.
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3.3 Rekomendacje absolwentów uczelni artystycznych
Na zakończenie rozważań, należy zaprezentować zestaw rekomendacji
zmian w uczelni, które przygotowali absolwenci uczelni artystycznych.
Poproszono ich bowiem w badaniu o to, żeby sformułowali podpowiedzi,
wcielając się w rolę rektora uczelni. Miały one odnieść się do propozycji
reorganizacji uczelni, jak również nauczania, które spowodują, że poprawi
się sytuacja artystów na rynku pracy lub zwiększą się ich możliwości
znalezienia satysfakcjonującej pracy.
Odpowiedzi na nie udzieliło 86% wszystkich osób biorących udział
w badaniu, a także odpowiednio 82% absolwentów uczelni muzycznych,
83% uczelni teatralno-filmowych oraz 88% uczelni plastycznych. Wskazuje
to na duże zainteresowanie możliwością wyrażenia własnej opinii w tym
temacie, co potwierdziły zresztą wywiady pogłębione, których wyniki
opracowano w raporcie z badań jakościowych13.
Paleta wskazanych zmian obejmowała zarówno hasła bardzo ogólne,
przez negatywne i emocjonalne opinie, w tym brak przekonania co do
realności i woli zmiany po stronie uczelni, po skonkretyzowane propozycje.
Można pogrupować je na te dotyczące studentów, rynku oraz stricte samej
uczelni. W niniejszej części raportu skupiono się na tych ostatnich, a więc
leżących w zasięgu wpływu osób zarządzających uczelniami.
Najwięcej odpowiedzi udzielili absolwenci uczelni plastycznych (ponad
600

osób),

dlatego

też

zdecydowano

się

na

prezentację

propozycji

pojawiających się najczęściej. Należą do nich m.in.:
 zajęcia z obsługi programów komputerowych zwłaszcza z zakresu
grafiki 3D, aplikacji mobilnych i stron internetowych (np. AutoCAD,
3DSmax, Illustrator, InDesign, Photoshop);
 warsztaty,

zajęcia

dotyczące

prowadzenia

działalności

z uwzględnieniem specyfiki branży, w tym pisania umów, wniosków
na dofinansowanie działalności i projektów, znajomości wyceny

Raport z badań jakościowych R. Batko, E. Bogacz-Wojtanowska, „Sukces czy porażka?
Ścieżki karier artystycznych i zawodowych absolwentów uczelni artystycznych w Polsce”,
Kraków 2016.
13
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projektów,

warunków

współpracy

z

klientami,

kontrahentami,

instytucjami;
 regularne zajęcia z psychologiem/trenerem z zakresu rozwijania
poszczególnych kompetencji społecznych oraz budowania pewności
siebie, zdolności interpersonalnych, autoprezentacji i własnych prac
z wykorzystaniem np. art coachingu, networkingu, metody design
thinking;
 odpowiadanie
i

przemysłów

na

zapotrzebowanie

kreatywnych,

a

rynku

także

artystycznego,

rozważenie

ale

otwierania

wyspecjalizowanych pracowni „stworzyłabym pracownie: Koncept
Artu, Mate paitingu, Digital Paintingu, Story boardów, kilka pracowni
3d z rozróżnieniem na tworzenie np. postaci enviromentu, pracownie
postprocessów, renderingu, animacji 2d, animacji 3d, level designu,
sheiderów i partickli. Podejrzewam, że przy odpowiednim rozeznaniu
można by stworzyć jeszcze wiele pracowni potrzebnych w branży
filmowej”;
 zwiększenie możliwości wyboru i pracy w różnych pracowniach
w trakcie studiów;
 zmiany w sposobie kształcenia poprzez wprowadzanie większej liczby
projektów, zamiast pojedynczych realizowanych przez cały semestr
oraz rozwijanie zdolności pracy pod presją czasu, godzenia wizji
artystycznej z użytkową stroną czy zdolnością ujmowania zdania
(klienta) zamawiającego dzieło, projekt;
 wprowadzanie studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem
w

kulturze,

reklamą,

grafiką,

ukierunkowane

na

zdobywanie

konkretnych umiejętności, uprawnień;
 zmiana

programów

studiów

ukierunkowana

na

włączenie

przedmiotów m.in. technicznych np. dotyczących projektowania
wnętrz z uwzględnieniem materiałów i technologii, projektowania
małych form z ujęciem specyfiki produkcji;
 wprowadzenie dyplomów zamawianych bądź projektów dyplomowych
związanych z konkretnymi tematami prac oraz oczekiwaniami firm
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zwłaszcza

w

przypadku

sztuk

użytkowych

wzornictwa,

–

projektowania, grafiki itp.;
 wspieranie,

zachęcanie

a

nawet

współorganizowanie

projektów

interdyscyplinarnych angażujących studentów z różnych kierunków,
specjalności czy uczelni;
 położenie

większego

nacisku

na

kompetencje

pedagogiczne

i dydaktyczne kadry oraz wprowadzenie systemu oceny jakości
kształcenia, w tym wykładowców; zatrudnianie osób aktywnych
artystycznie,

cenionych

w

środowisku

oraz

posiadających

doświadczenie w funkcjonowaniu na szeroko rozumianym „rynku
sztuki”;
 współpraca

z

firmami,

agencjami,

galeriami

działającymi

w wybranych branżach, dzięki czemu studenci mogliby podejmować
staże, praktyki, w trakcie których zapoznawaliby się z realiami rynku;
 wzmocnienie roli i aktywności biur karier, które spełniałyby swoją
rolę we wsparciu studentów np. poprzez pomoc w przygotowywaniu
profesjonalnego portfolio; wzmacnianie sieci partnerskich z innymi
ośrodkami akademickimi oraz instytucjami kultury, w tym muzeami,
galeriami, domami aukcyjnymi itp.
W przypadku uczelni teatralno-filmowych, rekomendacje skupiały się
wokół następujących zagadnień:
 poszerzanie

współpracy

z

teatrami,

reżyserami,

organizatorami

castingów, producentami filmowymi oraz organizatorami festiwali,
konkursów teatralnych, filmowych w celu angażowania studentów
poszczególnych kierunków, specjalizacji;
 zachęcanie do udziału w projektach pozauczelnianych, w tym
artystycznych i komercyjnych;
 zajęcia z zakresu pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności
artystycznej, przygotowania portfolio oraz showreel;
 zajęcia z zakresu prawa, w tym umów zawieranych między artystą a
organizatorem, producentem; zagadnienia z zakresu prawa własności
intelektualnej i praw autorskich oraz związanych z tym praktykami
w realnej działalności m.in. opłaty, tantiemy itp.
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 zwiększenie

liczby

projektów

i

intensyfikacja

współpracy

międzynarodowej;
 poprawa przygotowania pedagogicznego, zwłaszcza w przypadku
kadry

posiadającej

dorobek

artystyczny,

ale

niemającej

doświadczenia dydaktycznego;
 inicjatywy

angażujące

byłych

absolwentów,

a

także

czynnych

artystów, którzy prowadziliby prelekcje, wykłady, konwersatoria dla
studentów;
 realizacja

dyplomów

we

współpracy

z

instytucjami

kultury

np. teatrami;
 zapraszanie reżyserów, dyrektorów poszczególnych instytucji na
spektakle m.in. dyplomowe przygotowywane przez studentów w celu
promowania ich twórczości przed potencjalnymi pracodawcami.
Natomiast w przypadku uczelni muzycznych pojawiło się m.in.:
 wprowadzanie zajęć o charakterze interdyscyplinarnym, w tym m.in.
z zakresu improwizacji;
 ograniczenie zajęć czysto teoretycznych na rzecz zajęć praktycznych
oraz

wspomagających

rozwój

–

audience

development;

zajęcia

w studio nagraniowym;
 kształcenie warsztatu dydaktyczno-pedagogicznego, w tym podejścia
kadry do studentów, stosowanie kryteriów oceny pracy kadry, dbania
o relację mistrz – uczeń, które zdaniem części absolwentów ulegają
pogorszeniu;
 zmiany

dotyczące

form

zatrudnienia

wykładowców,

w

tym

odnawialnych kontraktów i wprowadzenia oceny jakości kształcenia,
a także transparentności zatrudniania i kryteriów wyboru na
stanowiska;
 kontakt z psychologiem, specjalistami wspierającymi możliwość
radzenia sobie z problemami wynikających z wykonywania zawodu
związanego z muzyką, w tym budowanie samooceny, zdolności
radzenia sobie ze stresem scenicznym, autoprezentacja itp.;
 więcej występów scenicznych, koncertów poza uczelnią;
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 wprowadzenie

zajęć

związanych

z

przygotowywaniem

wydarzeń

muzycznych, w formie kompleksowych projektów artystycznych
pozwalających oswoić się z podejmowaniem podobnych inicjatyw po
zakończeniu

kształcenia

na

uczelni;

propozycje

projektów

realizowanych wspólnie przez studentów z różnych kierunków,
a

nawet

uczelni;

specjalizacjami

zacieśnianie

np.

współpracy

instrumentalistami

między
a

kierunkami,

kompozytorami/

dyrygentami;
 zwiększenie nacisku na kameralistykę, „(...)podstawowym problemem
uczelni

muzycznych

w

Polsce

jest

fakt

kształcenia

muzyków

instrumentalistów na solistów zamiast muzyków orkiestrowych”;
 gratyfikacja

najzdolniejszych

studentów

poprzez

nawiązywanie

kontaktów z agencjami artystycznymi, wysyłaniem na szkolenia,
konkursy itp.
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4. Wnioski z badań
Przeprowadzone

badania

pozwalają

na

wyciągniecie

następujących

wniosków:
1. Przeprowadzone na absolwentach 15 uczelni artystycznych w Polsce
badanie

ankietowe

wykazało,

że

68%

absolwentów

realizuje

po otrzymaniu dyplomu zadania związane z wiedzą i umiejętnościami
pozyskanymi w uczelniach artystycznych. Tylko nieco ponad 8% nie
prowadzi po studiach żadnej działalności artystycznej, zaś 13%
prowadzi, ale niestety nie posiada stałego źródła utrzymania.
Zdecydowanie lepiej na tle uczelni artystycznych łącznie wypadają
uczelnie

teatralno-filmowe

utrzymujących

się

z

i

muzyczne

wykonywania

–

odsetek

bezpośrednio

absolwentów
i

pośrednio

działalności artystycznej był znacznie wyższy.
2. Badanie

dotyczące

form

zatrudnienia

absolwentów

uczelni

artystycznych wskazuje, odmiennie od badań pilotażowych, że
najwyższy

odsetek

badanych

absolwentów

ogółem

posiada

pracowniczą formę umowy (43%), zaś na umowy cywilno-prawne
zatrudnionych jest 35% badanych. Własną działalność prowadzi
około 21% badanych. Najczęściej umowy o prace zawierają muzycy
(powyżej

51%),

jednocześnie

najrzadziej

zakładają

własne

przedsięwzięcia (7%). Umowy zlecenia czy dzieło dominują wśród
absolwentów

uczelni

teatralno-filmowych

(56%),

zaś

plastycy

najczęściej decydują się na własną działalność gospodarczą (26%).
3. Przeprowadzone

badanie

wyraźnie

wskazało,

że

zdecydowana

większość absolwentów, bo blisko 70% nie była zainteresowana
zmianą podjętej pracy. Wyróżniają się tutaj w sposób szczególny
absolwenci uczelni muzycznych i teatralno-filmowych, gdzie ponad
75% badanych złożyło deklarację braku zainteresowania zmianą
pracy (przy 68% dla uczelni plastycznych). Wyniki dowodzą, że
uczelnie artystyczne kształcą na tyle dobrze, na tyle utalentowanych
i pracowitych artystów, że otrzymywane przez nich zatrudnienie jest
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bardzo

często

satysfakcjonujące.

Oczywiście

sytuacja

teorii

odniesienia może wyjaśniać także niski poziom satysfakcji, ale
wypowiedzi badanych absolwentów dowodzą zajmowania bardzo
interesujących miejsc pracy, często w międzynarodowych zespołach
czy za granicą.
4. W wypowiedziach badanych pojawiają się nowe artystyczne zawody
np. artysta ebru, asystent showroomu. Najczęstsze zawody plastyków
to projektant, grafik, malarz i architekt wnętrz. Mury uczelni
teatralno-filmowych opuszczają najczęściej aktorzy (90%), producenci
i scenarzyści. Po uczelniach muzycznych najczęściej podejmowana
praca to nauczyciel w szkole muzycznej, muzyk kameralista, solista
i muzyk orkiestrowy.
5. Absolwenci uczelni artystycznych wykazują się stosunkowo dużą
aktywnością w rożnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych.
Absolwenci

uczelni

zbiorowych

i

plastycznych

konkursach

indywidualnych

i

uczestniczą

artystycznych,

krajowych

projektach.

a
Są

w

wystawach

także

wystawach

też

aktywnymi

uczestnikami różnego rodzaju festiwali i targów. Z kolei aktywność
artystyczna absolwentów szkół teatralnych i filmowych realizowała się
przede wszystkim w takich przedsięwzięciach, jak projekty zbiorowe,
projekty artystyczne krajowe i projekty indywidualne. Z kolei muzycy
wskazywali projekty muzyczne i koncerty kameralne, a także
koncerty symfoniczne i recitale oraz koncerty chóralne. Należy
zauważyć, że aż 27% badanych absolwentów uczelni plastycznych nie
uczestniczyło w żadnych przedsięwzięciach artystycznych, przy blisko
5% w uczelniach teatralno-filmowych i 7% w muzycznych.
6. Badania wykazują dużą aktywność zawodową absolwentów już
podczas studiów (78% badanych), przy czym najczęściej wskazywali
na to absolwenci uczelni muzycznych (84%). Co ważne, aż 90% z nich
wykonywało

pracę

związaną

z

aktywnością

artystyczną

(89%

teatralno-filmowi, zaś 76% absolwenci uczelni plastycznych). Być
może ta aktywność już na studiach staje się powodem pozyskiwania
satysfakcjonującej pracy i wspomnianej wyżej niechęci do zmian.
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7. Badani są usatysfakcjonowani swoją sytuacją zawodową – około 55%
absolwentów

uczelni

plastycznych,

muzycznych

i

teatralno-

filmowych. Nieco niższe są wskaźniki satysfakcji artystycznej – 46%
badanych

było

zadowolonych

ze

swojej

sytuacji

artystycznej,

najbardziej muzycy, którzy na podobnym poziomie (56-54%) ocenili
sytuację zawodową i artystyczną. Najsłabiej zaś usatysfakcjonowani
są absolwenci uczelni plastycznych.
8. Określenie sukcesu czy porażki artystycznej było nieco zróżnicowane
między absolwentami. Najczęściej wskazywali na sukces badani
z uczelni teatralnych, najrzadziej muzycy. Oni także najczęściej
wymieniali, że ponieśli porażkę artystyczną w stosunku do własnych
marzeń. Typowość kariery najczęściej dotyczyła także opuszczających
mury uczelni muzycznych. Wiele wypowiedzi dotyczyło bycia w drodze
do sukcesu zawodowego i artystycznego.
9. Należy podkreślić, że uczelnie artystyczne w Polsce kształcą ludzi,
którzy przyszli na studia z powodów artystycznych – dominującą
motywacją wyboru kierunku studiów jest rozwijanie uzdolnień
i zainteresowań artystycznych (83% badanych). Tylko 44% uznawało,
że była zmotywowana zainteresowaniem zawodem, do którego
przygotowuje uczelnia. Specyficzne motywacje mieli absolwencie
rożnych typów uczelni: aż 69% badanych absolwentów studiów
teatralnych podkreśliło właśnie zainteresowanie zawodem, do którego
przygotowują tego typu uczelnie, z kolei muzycy wskazywali w sposób
wyjątkowy na osobę pedagoga, u którego chcieliby podjąć studia.
Natomiast u plastyków zdecydowanie słabiej uwidoczniła się ta
właśnie motywacja.
10.

Uczelnie w opiniach badanych spełniły oczekiwania artystyczne

– blisko 66% badanych wyraziło taką opinię w badaniach (warto

wskazać, że w badaniu pilotażowym wskaźnik ten był niższy o 4
punkty procentowe). W przypadku uczelni teatralnych spełnienie
oczekiwań zadeklarowało ponad 72% badanych, 69% muzyków,
najsłabiej zaś poczucie spełnienia artystycznego deklarowali plastycy
– 65%. Były to jednak dla wszystkich uczelni dość wysokie
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wskazania. Negatywne opinie reprezentowało bowiem 28% badanych,
wskazujących, że uczelnia nie spełniła ich oczekiwań, czyli albo nie
są zadowoleni z rozwoju artystycznego na uczelni, bądź też nie zostali
przygotowani
swobodnie

do

w

zawodu

zakresie

artysty.

Ci,

spełnienia

którzy

wypowiadali

oczekiwań

przez

się

uczelnie,

wypowiadali się w sposób pośredni, podkreślając zwykle, że są
zadowoleni z poziomu nauczania oraz ze zdobytej wiedzy, ale
równocześnie mają świadomość, że uczelnia nie przygotowała ich do
wykonywania zawodu i funkcjonowania na rynku pracy i sztuki czy
odnajdywania się w relacjach biznesowych. Niektórzy absolwenci
podkreślali

również

zacofanie

i

przestarzałość

programów

oferowanych na uczelniach plastycznych, materiałów dydaktycznych,
czasem podkreślano niski poziom nauczania.
11.

Stosunkowo

wysoka

satysfakcja

ze

studiów

większości

badanych absolwentów, pomimo wykazywanych słabości, przekładała
się także na deklaracje powtórnego wyboru. Blisko 70% badanych
absolwentów

zadeklarowało,

że

gdyby

mieli

możliwość wybrać

ponownie kierunek studiów, zdecydowaliby się na ten sam. Tylko
21% badanych raczej nie lub zdecydowanie nie powtórzyłoby swojego
wyboru.

Na

ponowny

wybór

zdecydowałoby

się

ponad

76%

absolwentów uczelni teatralnych i blisko 73% muzycznych (na tym tle
67% plastyków wypada nieco słabiej).
12.

Absolwenci podczas studiowania korzystali z różnych form

kształcenia organizowanych w ramach studiów, które wzmacniają
wiedzę

i

umiejętności

studentów,

w

szczególności

praktyk

zawodowych, projektów i zadań artystycznych, bezpłatnych kursów
i szkoleń. Wydaje się jednak, że w tym zakresie poziom aktywności
mógłby być wyższy, zwłaszcza w obszarze praktyk czy staży
zagranicznych.
13.

Większość badanych absolwentów uczelni artystycznych (ok.

69%) deklarowała, że podczas studiów, a także po ich zakończeniu,
nie

podjęło

żadnej

dodatkowej

formy

kształcenia.

Uczelnia

artystyczna była ich jedynym wyborem, mającym pomóc w zdobyciu
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wiedzy i umiejętności, przyczyniając się tym samym do ich rozwoju
zawodowego. W przypadku uczelni plastycznych było to 70%,
teatralnych

63%,

zaś

muzycznych

61%.

Absolwenci,

którzy

zdecydowali się na dodatkową formę kształcenia, najczęściej wybierali
kursy i szkolenia kwalifikacyjne.
14.

Podczas badań 82% absolwentów uczelni muzycznych, 83%

uczelni

teatralno-filmowych

oraz

88%

uczelni

plastycznych

zaproponowało zmiany w ofercie uczelni, które mogą podnieść
zatrudnialność absolwentów studiów artystycznych. Warto przy
okazji

podkreślić

absolwentów,

co

sukces
do

badania,

wyrażenia

pokazujący

opinii

na

oczekiwania

temat

uczelni

i proponowanych programów nauczania. I tak:
a) Badani uczestnicy studiów plastycznych w szczególności podkreślali
konieczność
studiów:

wprowadzenia

przedmiotów

odpowiednich

związanych

zmian

z

obsługą

programów

komputerowych;

zajęć

marketingu,

rynku

prowadzenia

artystycznej;

zajęć

sztuki
z

i

zakresu

w

z

odpowiednich

zakresu

psychologii.

programach
zarzadzania,

własnej

działalności

Proponowano

także

otwieranie nowych kierunków studiów, dopasowanych do potrzeb
rynkowych, otwieranie interdyscyplinarnych pracowni, jak również
wprowadzenie zmian w sposobach nauczania (warsztaty, projekty,
staże

i

praktyki).

Sugerowano

także

poprawę

jakości

pracy

dydaktycznej kadry.
b) Absolwenci

uczelni

teatralno-filmowych

sugerowali

większą

aktywność w relacjach z interesariuszami uczelni (teatry, festiwale,
instytucje
artystyczne

kultury);
i

dla

zaangażowania

rozszerzenia

sposobów

studentów
realizacji

w

projekty

dyplomów,

rekomendowali także zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej.
W

ramach

programów

studiów

proponowano

zajęcia

prawne,

dotyczące zawierania umów przez artystów, jak również zajęcia
pozwalające nabyć kompetencje w zakresie pozyskiwania środków
na działalność artystyczną.
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c) W uczelniach muzycznych z kolei absolwenci proponowali zmiany
sposobu i trybu kształcenia, w szczególności wprowadzenie zajęć
interdyscyplinarnych, wspomagających rozwój, zwiększenie nacisku
na kameralistykę, jak również zajęć związanych z przygotowywaniem
wydarzeń

muzycznych,

w

formie

kompleksowych

projektów

artystycznych pozwalających oswoić się z podejmowaniem podobnych
inicjatyw po zakończeniu kształcenia na uczelni. Podkreślano także
konieczność podniesienia jakości pracy kadry dydaktycznej oraz
uruchomienie szerokiej współpracy z psychologiem.
Na zakończenie, warto zauważyć kilka kwestii ogólnych. Po pierwsze,
wysoki poziom satysfakcji ze studiowania, w szczególności przejawiający się
wskazaniem powtórnego wyboru, nie przysłonił badanym absolwentom
także krytycznego spojrzenia na to, co można by zmienić w uczelniach, aby
uczynić je bardziej atrakcyjnymi dla studentów, z perspektywy podjęcia
satysfakcjonującego zatrudnienia. Propozycje rozwiązań są imponujące począwszy od drobnych korekt w programach studiów, po długofalowe
działania, także w sferze kształtowania polityki publicznej. Najważniejsze
jednak sugestie, które pojawiają się w badaniach dotyczą szeroko pojętej
współpracy. Jej deficyty dostrzegają zarówno w odniesieniu do partnerów
w środowisku uczelni, ale także wewnątrz nich samych. Tak więc jedna
z największych słabości społecznych, wykazywanych w badaniach nad
kondycją kapitału społecznego, jest też słabością organizacji w oczach
absolwentów uczelni artystycznych. Trudno o inny wniosek – instytucje
odwzorowują przecież relacje społeczne. Jednakże optymizmem napawa
fakt, że absolwenci dostrzegają tę słabość; może to więc pierwszy symptom
zmian w kierunku większej kooperacji.
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6. Spis tabel i rysunków
Spis tabel:
Tabela 1. Liczba absolwentów objętych badaniem w odniesieniu do ogólnej
liczby absolwentów
Tabela 2. Liczba absolwentów objętych badaniem w odniesieniu do ogólnej
liczby absolwentów w podziale na rodzaje uczelni artystycznych
Tabela

3.

Liczba

absolwentów

objętych

badaniem

w

podziale

na

poszczególne uczelnie.
Tabela 4. Liczba ankiet zakwalifikowanych do analizy dla poszczególnych
profili uczelni.
Spis rysunków:
Rysunek 1. Poziomy zwrotów ankiet dla poszczególnych uczelni (w %)
Rysunek 2. Poziom zwrotów ankiet dla poszczególnych profili uczelni (w %)
Rysunek 3. Objęcie badaniem populacji docelowej absolwentów (w %)
Rysunek 4. Udział ankiet dokończonych oraz niedokończonych przez
respondenta w ostatecznej bazie wyników (w %)
Rysunek 5. Sytuacja artystyczna i zawodowa – absolwenci ogółem (%).
Rysunek 6. Sytuacja artystyczna i zawodowa – absolwenci uczelni
plastycznych (%).
Rysunek 7. Sytuacja artystyczna i zawodowa – absolwenci uczelni
teatralno-filmowych (%).
Rysunek 8. Sytuacja artystyczna i zawodowa – absolwenci uczelni
muzycznych (%).
Rysunek 9. Formy zatrudnienia – absolwenci ogółem (%).
Rysunek 10. Formy zatrudnienia – absolwenci uczelni plastycznych (%).
Rysunek 11. Formy zatrudnienia – absolwenci uczelni teatralno-filmowych
(%).
Rysunek 12. Formy zatrudnienia – absolwenci uczelni muzycznych (%).
Rysunek

13.

Aktywność

absolwentów

poszukujących

stałego

źródła

utrzymania – absolwenci ogółem (%).
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Rysunek

14.

Aktywność

absolwentów

poszukujących

stałego

źródła

stałego

źródła

stałego

źródła

utrzymania – absolwenci uczelni plastycznych (%).
Rysunek

15.

Aktywność

absolwentów

poszukujących

utrzymania – absolwenci uczelni teatralno-filmowych (%).
Rysunek

16.

Aktywność

absolwentów

poszukujących

utrzymania – absolwenci uczelni muzycznych (%).
Rysunek 17. Plany dotyczące zmiany pracy – absolwenci ogółem (%).
Rysunek

18.

Plany

dotyczące

zmiany

pracy

–

absolwenci

uczelni

plastycznych (%).
Rysunek 19. Plany dotyczące zmiany pracy – absolwenci uczelni teatralnofilmowych (%).
Rysunek

20.

Plany

dotyczące

zmiany

pracy

–

absolwenci

uczelni

muzycznych (%).
Rysunek 21. Plany aktywności w kwestii zatrudnienia w najbliższych
sześciu miesiącach – uczelnie ogółem (%).
Rysunek 22. Plany aktywności w kwestii zatrudnienia w najbliższych
sześciu miesiącach – uczelnie plastyczne (%).
Rysunek 23. Plany aktywności w kwestii zatrudnienia w najbliższych
sześciu miesiącach – uczelnie teatralno-filmowe (%).
Rysunek 24. Plany aktywności w kwestii zatrudnienia w najbliższych
sześciu miesiącach – uczelnie muzyczne (%).
Rysunek 25. Wykonywany zawód artystyczny – uczelnie plastyczne (%).
Rysunek 26. Wykonywany zawód artystyczny – uczelnie teatralno-filmowe
(%).
Rysunek 27. Wykonywany zawód artystyczny – uczelnie muzyczne (%).
Rysunek 28. Udział w przedsięwzięciach artystycznych po ukończeniu
studiów – uczelnie plastyczne (%).
Rysunek 29. Udział w przedsięwzięciach artystycznych po ukończeniu
studiów – uczelnie teatralno-filmowe (%).
Rysunek 30. Udział w przedsięwzięciach artystycznych po ukończeniu
studiów – uczelnie muzyczne (%).
Rysunek 31. Praca podczas studiów – uczelnie ogółem (%).
Rysunek 32. Praca podczas studiów – uczelnie plastyczne (%).
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Rysunek 33. Praca podczas studiów – uczelnie teatralno-filmowe (%).
Rysunek 34. Praca podczas studiów – uczelnie muzyczne (%).
Rysunek 35. Rodzaj prac wykonywanej podczas studiów – uczelnie ogółem
(%).
Rysunek 36. Rodzaj prac wykonywanej podczas studiów – uczelnie
plastyczne (%).
Rysunek 37. Rodzaj prac wykonywanej podczas studiów – uczelnie
teatralno-filmowe (%).
Rysunek 38. Rodzaj prac wykonywanej podczas studiów – uczelnie
muzyczne (%).
Rysunek 39. Ogólna aktualna ocena sytuacji zawodowej – uczelnie ogółem
(%).
Rysunek 40. Ogólna aktualna ocena sytuacji zawodowej – uczelnie
plastyczne (%).
Rysunek 41. Ogólna aktualna ocena sytuacji zawodowej – uczelnie
teatralno-filmowe (%).
Rysunek 42. Ogólna aktualna ocena sytuacji zawodowej – uczelnie
muzyczne (%).
Rysunek 43. Ogólna aktualna ocena sytuacji artystycznej – uczelnie ogółem
(%).
Rysunek 44. Ogólna aktualna ocena sytuacji artystycznej – uczelnie
plastyczne (%).
Rysunek 45. Ogólna aktualna ocena sytuacji artystycznej – uczelnie
teatralno-filmowe (%).
Rysunek 46. Ogólna aktualna ocena sytuacji artystycznej – uczelnie
muzyczne (%).
Rysunek 47. Wskazanie na sukces lub porażkę zawodową – absolwenci
ogółem (%).
Rysunek 48. Wskazanie na sukces lub porażkę zawodową – absolwenci
uczelni plastycznych (%).
Rysunek 49. Wskazanie na sukces lub porażkę zawodową – absolwenci
uczelni teatralno-filmowych (%).
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Rysunek 50. Wskazanie na sukces lub porażkę zawodową – absolwenci
uczelni muzycznych (%).
Rysunek 51. Motywy wyboru studiów – absolwenci ogółem (%).
Rysunek 52. Motywy wyboru studiów – absolwenci uczelni plastycznych
(%).
Rysunek 53. Motywy wyboru studiów – absolwenci uczelni teatralnofilmowych (%).
Rysunek 54. Motywy wyboru studiów – absolwenci uczelni muzycznych (%).
Rysunek 55. Studia i spełnienie oczekiwań artystycznych – absolwenci
ogółem (%).
Rysunek 56. Studia i spełnienie oczekiwań artystycznych – absolwenci
uczelni plastycznych (%).
Rysunek 57. Studia i spełnienie oczekiwań artystycznych – absolwenci
uczelni teatralno-filmowych (%).
Rysunek 58. Studia i spełnienie oczekiwań artystycznych – absolwenci
uczelni muzycznych (%).
Rysunek 59. Deklaracja ponownego wyboru kierunku studiów – absolwenci
uczelni ogółem (%).
Rysunek 60. Deklaracja ponownego wyboru kierunku studiów – absolwenci
uczelni plastycznych (%).
Rysunek 61. Deklaracja ponownego wyboru kierunku studiów – absolwenci
uczelni teatralno-filmowych (%).
Rysunek 62. Deklaracja ponownego wyboru kierunku studiów – absolwenci
uczelni muzycznych (%).
Rysunek 63. Aktywność w ramach formy kształcenia na uczelni –
absolwenci uczelni plastycznych (%).
Rysunek 64. Aktywność w ramach formy kształcenia na uczelni –
absolwenci uczelni teatralno-filmowych (%).
Rysunek 65. Aktywność w ramach formy kształcenia na uczelni –
absolwenci uczelni muzycznych (%).
Rysunek 66. Działania i aktywność studentów poza programem studiów –
absolwenci uczelni plastycznych (%).
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Rysunek 67. Działania i aktywność studentów poza programem studiów absolwenci uczelni teatralno-filmowych (%).
Rysunek 68. Działania i aktywność studentów poza programem studiów absolwenci uczelni muzycznych (%).
Rysunek

69.

Podjęcie

dodatkowej

formy

kształcenia

poza

uczelnią

formy

kształcenia

poza

uczelnią

poza

uczelnią

poza

uczelnią

artystyczną – absolwenci ogółem (%).
Rysunek

70.

Podjęcie

dodatkowej

artystyczną – absolwenci uczelni plastycznych (%).
Rysunek

71.

Podjęcie

dodatkowej

formy

kształcenia

artystyczną – absolwenci uczelni teatralno-filmowych (%).
Rysunek

72.

Podjęcie

dodatkowej

formy

kształcenia

artystyczną – absolwenci muzycznych (%).
Rysunek 73. Formy kształcenia poza uczelnią artystyczną – absolwenci
ogółem (%).
Rysunek 74. Formy kształcenia poza uczelnią artystyczną – absolwenci
uczelni plastycznych (%).
Rysunek 75. Formy kształcenia poza uczelnią artystyczną – absolwenci
uczelni teatralno-filmowych (%).
Rysunek 76. Formy kształcenia poza uczelnią artystyczną – absolwenci
uczelni muzycznych (%).
Rysunek 77. Przyczyny wyboru dodatkowej formy kształcenia poza uczelnią
artystyczną – absolwenci ogółem(%).
Rysunek 78. Przyczyny wyboru dodatkowej formy kształcenia poza uczelnią
artystyczną – absolwenci uczelni plastycznych (%).
Rysunek 79. Przyczyny wyboru dodatkowej formy kształcenia poza uczelnią
artystyczną – absolwenci uczelni teatralno-filmowych (%).
Rysunek 80. Przyczyny wyboru dodatkowej formy kształcenia poza uczelnią
artystyczną – absolwenci uczelni muzycznych (%).
Rysunek 81. Wiedza i umiejętności pozyskane podczas kształcenia
w perspektywie zatrudnienia – ogółem dla wszystkich badanych (%).
Rysunek 82. Wiedza i umiejętności pozyskane podczas kształcenia
w perspektywie zatrudnienia –uczelnie plastyczne (%).
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Rysunek 83. Wiedza i umiejętności pozyskane podczas kształcenia
w perspektywie zatrudnienia – uczelnie teatralno-filmowe (%).
Rysunek 84. Wiedza i umiejętności pozyskane podczas kształcenia
w perspektywie zatrudnienia – uczelnie muzyczne (%).
Rysunek 85. Proponowane zmiany w ofercie uczelni w celu zwiększenia
możliwości zatrudnienia – ogółem uczelnie artystyczne (%).
Rysunek 86. Proponowane zmiany w ofercie uczelni w celu zwiększenia
możliwości zatrudnienia – uczelnie plastyczne (%).
Rysunek 87. Proponowane zmiany w ofercie uczelni w celu zwiększenia
możliwości zatrudnienia – uczelnie teatralno-filmowe (%).
Rysunek 88. Proponowane zmiany w ofercie uczelni w celu zwiększenia
możliwości zatrudnienia – uczelnie muzyczne (%).
Rysunek 89. Potrzeby kształcenia w ramach kompetencji społecznych –
absolwenci ogółem (%).
Rysunek 90. Potrzeby kształcenia w ramach kompetencji społecznych –
absolwenci uczelni plastycznych (%).
Rysunek 91. Potrzeby kształcenia w ramach kompetencji społecznych –
absolwenci uczelni teatralno-filmowych (%).
Rysunek 92. Potrzeby kształcenia w ramach kompetencji społecznych –
absolwenci uczelni muzycznych (%).
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7. Informacja o autorach
Koordynator projektu:
Barbara Siorek – absolwentka kierunku zarządzanie i marketing
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (lic) oraz studiów
podyplomowych doradztwa zawodowego Wyższej Szkoły Europejskiej im.
Ks. Józefa Tischnera; kierownik Akademickiego Biura Karier Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie; przedstawicielka biur karier uczelni
artystycznych w Komisji ds. Biur Karier przy KRASP. Uzyskała Dyplom
Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Członek Rady Fundacji Ukryte Skrzydła w Krakowie.
Specjalista ds. wdrażania projektów, pozyskiwania funduszy i zarządzania
organizacjami
pozarządowymi.
Certyfikowany
Trener
Zarządzania.
Działania zawodowe koncentruje wokół realizowania współpracy
instytucjonalnej i międzysektorowej w praktyce, głównie poprzez projekty
edukacyjne. Wraz z Ewą Bogacz-Wojtanowską pomysłodawczyni projektu
i autorka koncepcji badań.
Kierownik naukowy projektu:
Ewa Bogacz-Wojtanowska – doktor habilitowany nauk humanistycznych w
dyscyplinie nauki o zarządzaniu, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych
Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Prowadzi
międzynarodowe
badania
organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, jak również
różnorodnych form i struktur kształtujących się społeczeństwie
obywatelskim.
Zajmuje
się
także
projektami
wdrożeniowymi
i poprawiającymi jakość zarządzania, dla instytucji krajowych
i międzynarodowych. Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami
Polskiej Akademii Umiejętności. Wraz z Barbarą Siorek pomysłodawczyni
projektu, autorka koncepcji badań i narzędzi badawczych.

Pozostali autorzy:
Roman Batko – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie
nauki o zarządzanie, dyrektor Instytutu Kultury Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej
Akademii Umiejętności, Rady Programowej Narodowego Instytutu
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, European Institute for Advanced Studies
in Management, The European Media Management Association. Prowadzi
badania w humanistycznym nurcie w zarządzaniu, interesują go
filozoficzne, etyczne i estetyczne aspekty organizacji, a także zagadnienia
związane z tzw. organizacją przyszłości, nowymi mediami i cyborgizacją
w kontekście zarządzania.
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Paulina Hojda – absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz
studiów podyplomowych Badania społeczne i marketingowe w Wyższej
Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Zawodowo związana z
Uniwersytetem Jagiellońskim. Uczestniczyła w przygotowaniu metodologii
oraz współrealizowała cztery edycje badania Losy zawodowe absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizuje również projekty badawcze wśród
pracodawców, głównie w zakresie wymaganych kompetencji absolwentów
uczelni wyższych. W swojej pracy zawodowej wykorzystuje zarówno
ilościowe, jak i jakościowe metody badawcze. Szczególnie interesuje się
zagadnieniem funkcjonowania absolwentów szkół wyższych na rynku pracy.

Małgorzata Lendzion – doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brała udział w
projektach
naukowo-dydaktycznych
(Obserwatorium
Dialogu
Obywatelskiego) oraz badawczych realizowanych m.in. przez Instytut Spraw
Publicznych UJ, Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
na rzecz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundację
Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się głównie
na funkcjonowaniu organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii
społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania przedsiębiorstwami
społecznymi.
Sylwia Wrona – doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień magistra uzyskała
w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie
zarządzania
organizacjami
publicznymi
i
obywatelskimi.
Jej
zainteresowania badawcze koncentrują na wiejskich organizacjach
pozarządowych i metodologii badań jakościowych. Zajmuje się także
prezentacją graficzną i analizą danych ilościowych.
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