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OPÓħNIENIA W PRZECHODZENIU ABSOLWENTÓW
SZKÓà WYĩSZYCH NA RYNEK PRACY:
PRZYCZYNY, TYPOLOGIA, NASTĉPSTWA
Streszczenie: Przechodzenie absolwentów poszczególnych szczebli ksztaácenia na rynek
pracy przebiega w róĪnym tempie i charakteryzuje siĊ szerokim wachlarzem strategii
przyjmowanych przez máodych ludzi w trakcie tych dziaáaĔ. Studia literatury dowodzą,
Īe najwiĊksze zróĪnicowanie tranzycji prezentują osoby koĔczące edukacjĊ wyĪszą.
Dzieje siĊ tak przede wszystkim dlatego, Īe z jednej strony w wiĊkszoĞci krajów rozwiniĊtych narastaáy trudnoĞci tej populacji w pozyskaniu satysfakcjonującego ją zatrudnienia, a z drugiej zasób wiedzy o Ğwiecie i poszerzone horyzonty pozwalają jej na kreowanie nowych alternatyw dla klasycznego, linearnego wejĞcia w dorosáoĞü. W zaistniaáych
warunkach granica miĊdzy etapem edukacji wyĪszej a etapem zatrudnienia wykazuje
tendencje do rozmywania siĊ, a proces tranzycji ulega tzw. prolongowaniu.
Celem artykuáu jest analiza przyczyn opóĨniania tranzycji absolwentów uczelni wyĪszych wraz z typologią oraz refleksjami dotyczącymi konsekwencji tego zjawiska.
Sáowa kluczowe: absolwent, prolongowana tranzycja, rozmyta tranzycja, rynek pracy,
szkoáa wyĪsza.

Wprowadzenie
Obecnie droga do peánej dorosáoĞci jest o wiele trudniejsza: jej pokonanie trwa dáuĪej, w nawierzchni jest znacznie wiĊcej dziur,
a ulice są gáównie jednokierunkowe i peáne Ğlepych zauáków1.

[Symonds i in., 2011, s. 11]
1

Today, the journey from adolescence to adulthood is far more daunting. It takes much longer,
and the roadway is filled with far more potholes, one-way streets and dead ends (táum. wáasne).
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Zmiany ekonomiczne, spoáeczno-kulturowe oraz demograficzne, które dokonują siĊ z róĪnym nasileniem w wiĊkszoĞci krajów powodują, Īe przejĞcie do
peánej dorosáoĞci staje siĊ coraz bardziej záoĪone i przyjmuje róĪnorodne oblicza
[BrzeziĔska i in., 2011]. W rozwaĪaniach poĞwiĊconych osiągniĊciu dorosáoĞci
weryfikacjĊ, czy proces ten siĊ dokonaá, przeprowadza siĊ na podstawie trzech
grup kryteriów: profesjonalnej (professional), mieszkaniowej (residential) i relacyjnej (relationship). Aspekt profesjonalny dotyczy posiadania staáego zatrudnienia, umoĪliwiającego samodzielnoĞü i páynnoĞü finansową. Kryterium mieszkaniowe rozumiane jest jako trwaáe wyprowadzenie siĊ z domu rodzinnego,
samodzielne zamieszkiwanie w domu/mieszkaniu. Kwestia relacyjna oznacza
emocjonalną i materialną emancypacjĊ wobec rodziców/krewnych, zaáoĪenie
wáasnej rodziny, podjĊcie decyzji o posiadaniu potomstwa, branie peánej odpowiedzialnoĞci za siebie i najbliĪszych [Coles i in., 1999; Calvert, 2010].
W klasycznym, linearnym modelu przejĞcia do dorosáoĞci zakáadano, Īe
oznacza ono zrealizowanie tzw. wielkiej czwórki (edukacji, pracy, rodziny,
oddzielnego gospodarstwa domowego) w okreĞlonej kolejnoĞci, czyli zakoĔczenie edukacji, zdobycie pracy lub rozpoczĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej,
zaáoĪenie rodziny poáączone z nabyciem mieszkania lub domu. Osoby, które
urodziáy siĊ w pierwszej poáowie XX w., w zdecydowanej wiĊkszoĞci doĞwiadczyáy tzw. skompresowanej tranzycji, w krótkim czasie koĔcząc edukacjĊ, podejmując pracĊ, zakáadając rodzinĊ i doĞwiadczając narodzin pierwszego dziecka. Niedáugo potem standard ten zostaá przerwany, a przejĞcie w kaĪdym
obszarze – pracy, mieszkania i relacji miĊdzyludzkich – stawaáo siĊ coraz bardziej
rozciągniĊte w czasie, rozmyte i wielopostaciowe.
PoniewaĪ za fundament stania siĊ samodzielnym, dorosáym czáonkiem spoáeczeĔstwa uznaje siĊ rozpoczĊcie aktywnoĞci zawodowej [Beaujot, 2004; Piróg,
2015], ten wáaĞnie aspekt jest przedmiotem rozwaĪaĔ zawartych w niniejszym
artykule.
Celem opracowania jest:
– przedstawienie przyczyn opóĨnieĔ przechodzenia absolwentów uczelni wyĪszych na rynek pracy wraz z typologią tego procesu,
– identyfikacja i namysá nad konsekwencjami (spoáecznymi, ekonomicznymi
i psychologicznymi) opóĨnieĔ tranzycyjnych.
Badaniami objĊto absolwentów szkóá wyĪszych. Tworzą oni szczególną
populacjĊ osób wchodzących na rynek pracy, bo zbudowanie kapitaáu umoĪliwiającego pozyskanie atrakcyjnego zatrudnienia wymagaáo od nich lub od ich
rodzin najwiĊkszych inwestycji prywatnych (edukacja páatna) lub publicznych
(edukacja bezpáatna). Tymczasem w wiĊkszoĞci krajów spada odsetek osób za-
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trudnionych na stanowiskach wykorzystujących kompetencje nabyte na danym
kierunku czy szczeblu edukacji, a niekiedy i pracujących w ogóle [OECD,
2014]. Te narastające trudnoĞci absolwentów posiadających dyplom uczelni
wyĪszej w pozyskaniu satysfakcjonującego ich zatrudnienia oraz zasób wiedzy
o Ğwiecie i poszerzone horyzonty pozwalają im na kreowanie nowych alternatyw
dla linearnego wejĞcia w dorosáoĞü. W zaistniaáej sytuacji granica miĊdzy etapem edukacji a etapem zatrudnienia tej zbiorowoĞci wykazuje szczególnie nasilone tendencje do rozmywania siĊ, a proces ich tranzycji na rynek pracy ulega
odsuwaniu w czasie.

1. Przyczyny i oblicza
WejĞcie na rynek pracy to jedna z najtrudniejszych tranzycji rozwojowych
[Nicolson, 1984; Arnett, 2000]. Obecnie coraz czĊĞciej jest ono rozumiane nie
jako jednorazowy akt podjĊcia pracy, lecz jako dáugi i rozciągniĊty w czasie
(trwający nierzadko do 30. roku Īycia) proces transformacji od máodzieĔczej
zaleĪnoĞci do dorosáej niezaleĪnoĞci finansowej i rodzinnej [Roberts, 1997].
Z tego powodu tranzycja bywa okreĞlana sekwencją procesów akumulacji kompetencji Īyciowych, czyli gromadzenia tzw. kapitaáu kariery, umoĪliwiającego
samodzielne Īycie w czasach permanentnych zmian spoáecznych [BaĔka, 2006].
Ta opóĨniana tranzycja do dorosáoĞci bywa nazywana nową dorosáoĞcią (new
adulthood), cechującą siĊ minimalizowaniem powaĪnych zobowiązaĔ (rodzinnych i zawodowych) i wydáuĪaniem beztroskiego okresu máodoĞci.

1.1. Uwarunkowania rynku pracy i coraz áatwiejszy dostĊp
do edukacji akademickiej
Studia literatury dowodzą, Īe najwiĊksze zróĪnicowanie zarówno ĞcieĪek
tranzycji, jak i strategii jej odraczania prezentują osoby koĔczące uczelnie wyĪsze [m.in. Roberts, 1997; Beaujot, 2004; Bradley i Devadason, 2008; Calvert,
2010]. Wskazuje siĊ wiele powodów tej sytuacji, w tym za gáówną przyczynĊ
opóĨniania tranzycji przez absolwentów tego szczebla ksztaácenia uznawane są
uwarunkowania rynku pracy i coraz áatwiejszy dostĊp do edukacji akademickiej.
Wraz z intensywnym upowszechnianiem siĊ szkolnictwa wyĪszego wzrastaáa
niepewnoĞü pozyskania pracy przez osoby je koĔczące. Na Ğwiecie juĪ w latach
80. XX w. (a w Polsce pod koniec lat 90.) wzmagaáy siĊ trudnoĞci z przechodzeniem na rynek pracy nowo promowanych absolwentów szkolnictwa wyĪszego.
Populacja ta zaczĊáa doĞwiadczaü (z róĪnym natĊĪeniem) problemów krótko- lub
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dáugookresowego bezrobocia, pozyskiwania pracy niekorelującej najpierw
z ukoĔczonym kierunkiem, a potem i poziomem wyksztaácenia, zatrudniania na
bardzo krótkie okresy i w ramach niestabilnych umów o pracĊ [Piróg, 2013].
I tak zatrudnienie, które w zamyĞle máodych ludzi miaáo byü dla nich swoistą
nagrodą za trafne zainwestowanie w swoją przyszáoĞü przez podjĊty trud ksztaácenia, nierzadko okazaáo siĊ maáo satysfakcjonujące merytorycznie lub/i materialnie. Taka sytuacja skáania máodych ludzi do nadmiernego wydáuĪania okresu
studiowania. Wcieleniu w Īycie pomysáu przedáuĪenia bycia studentem sprzyja
obecnie bardzo áatwy dostĊp do ksztaácenia akademickiego, w którym z racji
spadku potencjalnych kandydatów do studiowania (uwarunkowanego gáównie
sytuacją demograficzną) procesy rekrutacyjne są wiĊcej niĪ przyjazne kaĪdemu
zainteresowanemu podjĊciem ksztaácenia.
Dla czĊĞci osób to strategia przeczekania niekorzystnej dla nich sytuacji na
rynku pracy. Dla innych uáatwiona droga do pozyskania zatrudnienia (pracownik
– student jest taĔszy dla pracodawcy, a wiĊc chĊtniej zatrudniany) oraz swoiste
alibi dla decyzji o podjĊciu pracy odlegáej od poziomu wyksztaácenia, co ujawnia
siĊ w stwierdzeniach typu: to tylko praca na czas studiów; dorabiam tu, ale oczywiĞcie poszukam czegoĞ innego po studiach itp. Dla jeszcze innych wydáuĪanie
okresu edukacji wyĪszej to efekt nadziei, Īe kolejne studia, kursy wyposaĪą ich
w kwalifikacje i kompetencje umoĪliwiające zdobycie satysfakcjonującej posady.
WydáuĪanie etapu edukacji wyĪszej nadaje tranzycji oblicze tzw. tranzycji
wraĪliwej (fragile transition). W trakcie studiów (zwáaszcza stacjonarnych) nierzadko máodzi ludzie są czĊĞciowo lub caákowicie zaleĪni finansowo od rodziny.
Wówczas, jeĪeli student ma pracĊ, moĪe byü w peáni materialnie samowystarczalny, ale kiedy albo ją straci, albo z niej zrezygnuje np. z powodu nasilających siĊ
obowiązków na uczelni, rodzina zapewnia mu Ğrodki do utrzymania. CzĊstym
zjawiskiem jest równieĪ przechodzenie na peáne utrzymanie rodziców w czasie
kilkunastotygodniowych pobytów wakacyjnych [Kerckhoff i Macrae, 1992].

1.2. Dziaáania uczelni wyĪszych
Za kolejną przyczynĊ opóĨnieĔ we wkroczeniu na rynek pracy uznawane
jest niewystarczające zaangaĪowanie uczelni wyĪszych w pomoc absolwentom
w tych dziaáaniach. Wspieranie najpierw studentów, a potem absolwentów
w tranzycji jest obecnie jednym z waĪnych elementów budowania wysokiej
jakoĞci ksztaácenia, podnoszenia konkurencyjnoĞci danego kierunku studiów na
rynku usáug edukacyjnych i odpowiedzią na zalecenia zawarte w Deklaracji
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BoloĔskiej. W tym zakresie mogą byü realizowane trzy modele: ewolucyjny,
profesjonalny lub zachowawczy.
JeĞli uczelnie prezentują tzw. model ewolucyjny lub profesjonalny, to mogą
skutecznie zapobiegaü spowalnianiu tranzycji. Model ewolucyjny dotyczy tych
uniwersytetów, na których odbywa siĊ (w róĪnym tempie) transformacja programów ksztaácenia w kierunku priorytetyzacji efektów ksztaácenia, poszerzania
i pogáĊbiania kompetencji absolwentów, ale uczelnia nie projektuje tych dziaáaĔ
dla jasno okreĞlonych obszarów zatrudnienia i profesji, a wspóápraca ze Ğwiatem
biznesu odbywa siĊ w sposób tradycyjny, tj. w toku kursowych praktyk zawodowych. Model profesjonalny jest moĪliwy do zastosowania i praktycznie wykorzystywany, gáównie na uczelniach przygotowujących do wykonywania ustanowionych zawodów, np. lekarz, nauczyciel, inĪynier, prawnik. Wówczas wizja
ksztaácenia skoncentrowana jest na profesjonalnym transferze wiedzy i umiejĊtnoĞci do konkretnych miejsc (stanowisk) pracy. Stale rozwijana jest wspóápraca
z pracodawcami, zarówno w obszarze projektowania, realizacji i oceny efektów
ksztaácenia, jak i praktycznego nabywania umiejĊtnoĞci (praktyki zawodowe,
staĪe). WaĪne w obu modelach, w dziaáaniach ze strony uczelni mających na
celu zapobieganie niepowodzeniom i opóĨnieniom w rozwaĪanym procesie, jest
takĪe wyposaĪenie studentów w wiedzĊ, umiejĊtnoĞci i kompetencje spoáeczne
z zakresu przedsiĊbiorczoĞci. To pozwoli na podniesienie ich pozycji na rynku
pracy, uczyni bardziej prawdopodobnym podjĊcie decyzji o samozatrudnieniu
[Páaziak i Rachwaá, 2014a, 2014b]. JeĪeli zaĞ przyjĊty jest model zachowawczy,
czyli polegający na tym, Īe uczelnia ksztaáci studentów, nie nawiązując w koncepcjach ksztaácenia do diagnoz rynku pracy, nie bada losów swoich absolwentów w celu modernizacji wáasnej wizji ksztaácenia ani nie rozwija kompetencji
wyróĪniających swoich absolwentów, moĪe przyczyniaü siĊ do nasilania opóĨnieĔ tranzycyjnych [Piróg, 2015].
Tranzycja opóĨniona ze wzglĊdu na zachowawcze dziaáania uczelni w scharakteryzowanych zakresach moĪe przyjmowaü oblicze tranzycji niepewnej
(precarious), czyli charakteryzującej siĊ dáugim okresem poszukiwania zatrudnienia i obarczonej ryzykiem pozyskania pracy niesatysfakcjonującej w zakresie
materialnym i pozamaterialnym, bĊdącej w gáównej mierze skutkiem niedopasowania kwalifikacyjno-kompetencyjnego absolwenta do potrzeb rynku pracy
[Walther i Stauber, 1992].
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1.3. Filozofia Īyciowa przedstawicieli i zmiany spoáeczno-kulturowe
Istotne znaczenie dla opóĨniania przechodzenia absolwentów na rynek pracy
mają: filozofia Īyciowa przedstawicieli tej populacji i zmiany spoáeczno-kulturowe. Obserwuje siĊ dynamiczne zmiany w priorytetach i celach Īyciowych,
stawianych sobie przez pokolenie obecnie koĔczące edukacjĊ wyĪszą. Znaczna
zbiorowoĞü coraz ostroĪniej podchodzi do kariery i poĞwiĊceĔ z nią związanych,
a nawet marginalizuje znaczenie pracy zawodowej w swoim Īyciu (tzw. pokolenie
good enough). Nasila siĊ zjawisko odsuwania w czasie poszukiwania staáej i satysfakcjonującej pracy poprzez decyzjĊ o dáugiej podróĪy (tzw. gap year), odbywanej
po formalnym zakoĔczeniu studiów [Piróg, 2015].
W zakresie zmian spoáeczno-kulturowych za te, które opóĨniają wejĞcie na
rynek pracy, uwaĪa siĊ upowszechnianie siĊ nowych form Īycia spoáecznego,
zwáaszcza Īycie w pojedynkĊ (solo living)2. Proces ten najczĊĞciej obserwuje siĊ
wĞród ludzi w wieku 25-43, którzy czĊsto dzielą dom (poprzez wspólny wynajem) z innymi osobami znajdującymi siĊ w podobnym Īyciowym poáoĪeniu.
Brak zobowiązaĔ emocjonalnych i rodzinnych, poáączonych z dzieleniem kosztów bytowo-mieszkaniowych, tworzy sprzyjające okolicznoĞci najpierw do wyboru, a potem do nawyku okresowego, nierzadko nieformalnego podejmowania
pracy. Zatrudnienie w tym wypadku tych osób bywa traktowane jako konieczna,
wzglĊdnie krótka aktywnoĞü, doraĨny sposób na zgromadzenie pieniĊdzy. Po
osiągniĊciu tego celu uwaga i czas przeznaczany jest na realizacjĊ hobby czy
Īycia towarzyskiego. Proces ten nazywany jest w literaturze tranzycyjnym
efektem jo-jo lub tranzycjami wahadáowymi [Pais, 2003; Biggart i Walther,
2006]. W pierwszym z typów zachowania czáowieka na rynku pracy porównano
do diety, która ma doprowadziü, poprzez w miarĊ krótki i peáen wyrzeczeĔ
okres, do osiągniĊcia planowanej wagi, czyli zgromadzenia funduszy. Po zrealizowaniu zamierzenia nastĊpuje powrót do wczeĞniejszego stylu Īycia. Kiedy
zasoby finansowe koĔczą siĊ, konieczny jest powrót na rynek pracy. W drugim
obliczu absolwent zostaá zwizualizowany jako wahadáo poruszające siĊ miarowo
pomiĊdzy momentem pracy i pozostawania bez zatrudnienia.

2

Najbardziej lansowany wzorzec funkcjonowania singli na ryku pracy dotyczy tych, którzy osiągnĊli na nim sukces, speániają siĊ w pracy zawodowej, bĊdącej dla nich Ĩródáem godnych dochodów. Ta subpopulacja z oczywistych wzglĊdów nie egzemplifikuje odkáadania w czasie
tranzycji w sensie zawodowym.
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1.4. Przyczyny natury psychologicznej
Kolejną waĪną grupĊ stanowią przyczyny natury psychologicznej. W niej
podkreĞla siĊ zachowania absolwentów wynikające z obawy przed niepowodzeniem tranzycyjnym, a powstaáe poprzez obserwowanie trudnoĞci innych osób
z pozyskaniem zatrudnienia lub doznane w trakcie wáasnych niekorzystnych
doĞwiadczeĔ w tym zakresie. LĊk przed zmierzeniem siĊ z nowymi wyzwaniami, które niewątpliwie pojawią siĊ wraz z wkroczeniem w etap poszukiwania
zatrudnienia (lub zaáoĪenia wáasnej dziaáalnoĞci gospodarczej), przed ewentualnymi niepoĪądanymi emocjami (poczucie zawodu, zranienia uczuü, krzywdzącej
– zdaniem absolwenta – oceny jego potencjaáu itp.) skáaniają do zachowania
status quo. Rezultatem moĪe byü podjĊcie decyzji o kontynuowaniu ksztaácenia,
np. na drugim kierunku albo nawet na studiach doktoranckich, jako strategii
ucieczki od konfrontowania siĊ z realiami rynku pracy. Tym samym moment
zakoĔczenia etapu edukacji i wkroczenie na rynek pracy jest odsuwane w czasie,
a tranzycja przyjmuje postaü tzw. tranzycji prolongowanej.
Do tej grupy zalicza siĊ takĪe dziaáania wynikające ze wzmoĪonej potrzeby
eksperymentowania, takĪe na rynku pracy. Przybierają one oblicza bardzo czĊstych zmian planów zawodowych, uwidaczniające siĊ w podejmowaniu rozmaitych prac zarobkowych, którym przyĞwiecają diametralnie róĪne motywy (od
oczekiwania szybkiego wzbogacenia siĊ po chĊü zmiany Ğrodowiska i samopoznania czy podjĊcia dziaáaĔ charytatywnych) [Arnett, 2000]. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe ta koncepcja zmian pracy jako wyrazu wewnĊtrznej potrzeby poszukiwania wáasnej drogi Īyciowej oraz zawodowej spotyka siĊ z krytyką. W niej
najczĊĞciej uĪywanym argumentem przez oponentów takiego podejĞcia jest to,
Īe w ten sposób wiĊkszoĞü máodych ludzi kamufluje swój konformizm, opieszaáoĞü i niechĊü do wejĞcia w peáni w okres dorosáoĞci. Do tej grupy zalicza siĊ
takĪe tzw. dorosáe dzieci (kidults), które wybierają studiowanie przez dáugi czas
nie po to, aby rozwijaü siĊ intelektualnie czy optymalizowaü w przyszáoĞci swoje szanse na rynku, ale by wydáuĪaü okres beztroski, poczucia bycia máodym.
Strategia ta wiąĪe siĊ z dáugotrwaáą zaleĪnoĞcią od rodziny i sprzyja bezrobociu
[Cote i Bynner, 2008].

1.5. Wzorce wkraczania na rynek pracy
Na charakter tranzycji wpáyw mają takĪe dominujące w danym regionie
Ğwiata wzorce wkraczania na rynek pracy. W niektórych krajach, takich jak wiĊkszoĞü krajów Europy ĝrodkowej i Wschodniej, máodzi ludzie najpierw koĔczą
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edukacjĊ, a potem rozpoczynają poszukiwania pracy (study first when work). Wynika to najczĊĞciej z podejĞcia rodziców (zbudowanego na bazie ich wáasnych
doĞwiadczeĔ), Īe najefektywniejszą strategią w tym zakresie jest skupienie siĊ na
zakoĔczeniu edukacji, a dopiero potem zajĊcie siĊ szukaniem zatrudnienia.
W innych krajach te dwie aktywnoĞci tradycyjnie siĊ przenikają (study while working), czego przykáadem moĪe byü m.in. Wielka Brytania i Irlandia.
Wówczas studenci równolegáe (obok edukacji) pracują. Jedni z nich w tej sytuacji priorytetyzują proces edukacji akademickiej i wykonują prace w czĊĞciowym wymiarze godzin lub prace dorywcze. Inni poĞwiĊcają pracy zasadniczą
czĊĞü uwagi, a studia starają siĊ godziü z obowiązkami zawodowymi. Jeszcze
inni wybierają tzw. zastĊpowalnoĞü, oznaczającą okresową rezygnacjĊ z edukacji w momencie pozyskania w toku studiów atrakcyjnej pracy i powrót na studia,
jeĞli utracą pracĊ.
W niektórych krajach (kraje skandynawskie i Sáowenia) studia czĊsto są podejmowane póĨniej niĪ praca i wynikają wtedy albo z potrzeby nabycia konkretnych kompetencji przydatnych w rozwijaniu rozpoczĊtej juĪ ĞcieĪki zawodowej,
albo wyáącznie z chĊci rozwoju intelektualnego (study late while working).
Jeszcze inny wzorzec tranzycji odnotowuje siĊ w Austrii i Niemczech,
gdzie czĊsto spotykane jest odbywanie (po szkole, przed decyzją o studiach)
swoistych staĪy (apprenticeship), które sprzyjają krystalizowaniu siĊ planów
zawodowych máodych ludzi [Eurofound, 2014; OECD, 2014].
Obliczem nakáadania siĊ w czasie obu aktywnoĞci, tj. wykonywania pracy
zarobkowej lub niezarobkowej oraz studiowania, są tzw. tranzycje rozmyte.
Nakáadanie siĊ i zastĊpowanie w czasie pracy zarobkowej (najczĊĞciej w niepeánym wymiarze godzin, odlegáej od profilu wyksztaácenia, dorywczej) oraz studiowania powoduje, Īe absolwent sam nie potrafi wskazaü momentu, który byá
dla niego prawdziwym wejĞciem na rynek pracy. Subiektywnie dla czĊĞci osób
moĪe to byü samodzielnoĞü finansowa, a dla innych – pierwsze doĞwiadczenie
wáasnego wkáadu w zgromadzenie Ğrodków na realizowanie marzeĔ itp. [Jacob
i Weiss, 2008].

2. Typologia
ĝcieĪki opóĨnionych tranzycji, mimo swej wielopostaciowoĞci, charakteryzują siĊ tendencją do powtarzalnoĞci, dlatego ujĊto je w typologiĊ. WyróĪniono
w niej cztery strategie zachowaĔ ludzkich w toku wkraczania na rynek pracy
i tylko jedna z nich nie dotyczy odraczania tego procesu [Bradley i Devadason,
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2008]3. Jest to typ absolwentów zwanych naklejkami (stickers), czyli osób,
które jasno okreĞliáy swoje cele zawodowe w trakcie lub tuĪ po zakoĔczeniu
edukacji i które szybko znalazáy pracĊ (przykleiáy siĊ) w jednej profesji lub
w jednej firmie, gdzie sukcesywnie przechodzą kolejne szczeble awansu. Strategie dziaáaĔ naklejek na rynku pracy obejmują i dopuszczają wczeĞniejsze nawet
przypadkowe epizody zawodowe, ale tego typu zachowania nie zdarzają siĊ im
po obraniu konkretnej ĞcieĪki zawodowego rozwoju.
Pozostaáe strategie w mniejszym lub wiĊkszym stopniu dotyczą prolongowania i rozmywania siĊ momentu peánej tranzycji. Pierwsza to tzw. manetki
(shifters), charakteryzujące siĊ dynamicznymi dziaáaniami na rynku pracy. Osoby te aktywnie poszukują zatrudnienia, pozyskują je, lecz czĊsto nie ze swojej
winy lub woli doĞü szybko je tracą. Podejmują wiĊc kolejne aktywnoĞci prowadzące do nabycia nowych kompetencji, niekiedy przekwalifikowania siĊ. NajwaĪniejszą charakterystyką tej zbiorowoĞci osób jest to, Īe ciągáe zmiany zatrudnienia i przerwy pomiĊdzy nimi są konsekwencją niemoĪnoĞci znalezienia
pracy rokującej podpisanie umowy na dáuĪszy okres albo braku jasno okreĞlonej
ĞcieĪki kariery, która byáaby realizowana.
Druga to osadnicy (settlers), którzy co prawda po skoĔczeniu edukacji znajdują pracĊ, ale jest ona na tyle nisko páatna, Īe uniemoĪliwia im peáną samodzielnoĞü finansową. Ich praca cechuje siĊ niskim wynagrodzeniem, dáugimi godzinami pracy, róĪnym poziomem stabilizacji (w zaleĪnoĞci od firmy). Zdecydowali siĊ
na takie zatrudnienie w przeĞwiadczeniu, Īe to konieczne poĞwiĊcenie i nieunikniony krok ku lepszym warunkom pracy na aktualnym, trudnym rynku pracy.
Sytuacja nie ulega jednak poprawie, a towarzysząca im obawa przed zmianą, swoista nadzieja na tĊ poprawĊ paradoksalnie poáączona z rezygnacją powoduje, Īe
sami nie podejmują decyzji o zwolnieniu siĊ. Ciągle planują poszukiwanie innej
pracy, pozostając na dáugo w tej, która nie pozwala im – z uwagi na zbyt niską
páacĊ – prowadziü w peáni dorosáego Īycia.
Ostatnia grupa to tzw. przeáączniki (switchers), czyli osoby, które ze
wzglĊdu na róĪnego typu znaczące Īyciowe zmiany lub podjĊte pozazawodowe
decyzje odkáadają wejĞcie na rynek pracy. Prolongowanie to wynika najczĊĞciej
z charakteryzowanych w tym artykule celów Īyciowych (np. dáuga podróĪ, kolejne studia) [Bradley i Devadason, 2008]. Sprzyjają temu ich wysokie oczeki3

Typologia zachowaĔ tranzycyjnych Bradley i Devadasona jest poszerzeniem typologii zaproponowanej przez Wallace’a [1987], która wyróĪniaáa dwa sposoby zachowaĔ ludzkich w sytuacji
niepowodzenia na rynku pracy i wymuszonej prolongaty tranzycyjnej. Wallace pisaá wówczas
o páywakach (swimmers) i topielcach (sinkers). Páywacy najczĊĞciej rozwinĊli strategie przetrwania, organizując sobie czas wtedy, gdy są bez pracy albo gdy warunki pracy są niestabilne,
topielcy nie robią tego, poddają siĊ i czĊsto stają siĊ bezrobotni.
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wania pozycji spoáecznej, ambicje zawodowe, dobre wyksztaácenie. To czĊsto
kategoria ludzi, którzy mieszkają z rodzicami, duĪo oczekują od pracy juĪ od
początku wejĞcia na rynek, mają za sobą epizody pracy satysfakcjonującej
i dlatego od tzw. staáej posady oczekują rozwoju, wspinania siĊ po szczeblach
kariery. Pozostają w rodzinnym domu, czĊsto podejmują kolejne studia. Ich
dziaáania są efektem zarówno zdawania sobie sprawy z koniecznoĞci mierzenia
siĊ ze zmiennym i trudno przewidywalnym rynkiem pracy, jak i silnym pragnieniem sukcesu personalnego (osiąganego dziĊki doksztaácaniu, doskonaleniu siĊ
w strategiach funkcjonowania na rynku pracy, zapewnianiu/budowaniu kapitaáu
umoĪliwiającego mobilnoĞü na rynku pracy).

3. NastĊpstwa prolongowania tranzycji
Prolongowanie tranzycji powoduje wiele, gáównie niepoĪądanych, konsekwencji, które sprzyjają spadkowi przyrostu naturalnego, zuboĪeniu spoáeczeĔstwa, spowolnieniu tempa wzrostu gospodarczego, nasilaniu siĊ sceptycyzmu
wobec instytucji uczelni wyĪszej.
OpóĨnione przejĞcie na rynek pracy czĊsto powoduje odraczanie decyzji
o zawarciu maáĪeĔstwa czy o posiadaniu potomstwa, co zmniejsza szansĊ na
macierzyĔstwo/ojcostwo oraz na rodzeĔstwo dla dziecka, które juĪ przyszáo na
Ğwiat. Niska dzietnoĞü pozostaje w bezpoĞrednim związku ze starzeniem siĊ
spoáeczeĔstwa, którego demograficzne i ekonomiczne skutki są powszechnie
znane i dyskutowane. Z drugiej strony, odnosząc siĊ takĪe do korzyĞci wynikających z takiej sytuacji naleĪy stwierdziü, iĪ starsi rodzice są bardziej dojrzali,
dysponują wiĊkszym ludzkim i finansowym kapitaáem i tym samym mogą swoje
potomstwo jak najlepiej przygotowaü do dorosáego Īycia.
Skutkiem opóĨnionej tranzycji jest odroczenie uzyskania samodzielnoĞci, realnej dorosáoĞci i emancypacji od rodziny przez tzw. gniazdowanie. Polega ono na
odsuwaniu w czasie opuszczenia domu rodzinnego (gniazda). Dotychczasowe
badania tego zjawiska wskazują, Īe jest ono spowodowane przede wszystkim
wydáuĪającym siĊ okresem ksztaácenia, ale nie mniej istotną przyczyną są trudnoĞci z podjĊciem pracy zawodowej, pozwalającej na niezaleĪnoĞü finansową [Piszczatowska-Oleksiewicz, 2014]. Pozostawanie w domu rodzinnym z jednej strony
moĪe sprzyjaü zbudowaniu lepszego kapitaáu kompetencji do dalszych dziaáaĔ na
rynku pracy, inwestowaniu w siebie. Z drugiej zaĞ strony rodzi ryzyko dáugotrwaáej mentalnej lub finansowej zaleĪnoĞci pozostających pod kuratelą rodziców máo-
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dych ludzi. Osoby takie, nie wkraczając w dorosáoĞü, obciąĪają rodziców, czym
mogą obniĪaü ich standard Īycia i uszczuplaü zasoby pieniĊĪne.
Kolejnym skutkiem jest opóĨnienie stania siĊ produktywnym i inwestującym czáonkiem spoáeczeĔstwa. Nadto, jak pokazują badania, póĨne wejĞcie na
rynek pracy pozwala na osiągniĊcie mniejszego skumulowanego dochodu przed
35. rokiem Īycia, czyli do czasu, gdy siáy zdrowotne są najwiĊksze. PóĨna tranzycja zmniejsza szansĊ na zgromadzenie oszczĊdnoĞci na czas emerytury. Ocenia siĊ równieĪ, Īe tranzycje opóĨnione – ze wzglĊdu na nadmierne przedáuĪanie
okresu studiów – pociągają za sobą karĊ páacową, która jest równa ok. 7% Ğredniego wynagrodzenia [Aina i Casalone, 2011] i która nierzadko nie znika w ciągu kariery zawodowej pracy [Holmlund i in., 2008].
TrudnoĞci w pozyskaniu i utrzymaniu pracy podnoszą ryzyko deterioracji
kapitaáu edukacyjnego, zbudowanego na danym szczeblu ksztaácenia oraz
zwiĊkszają prawdopodobieĔstwa znalezienia zatrudnienia niezgodnego z poziomem wyksztaácenia. To z kolei moĪe skutkowaü w przyszáoĞci niĪszą wydajnoĞcią pracy, bo jak pokazują badania, praca poniĪej kwalifikacji zmniejsza wydajnoĞü pracownika [Kiersztyn, 2011].
Niepokojącą konsekwencją przedáuĪającego siĊ przejĞcia na rynek pracy
jest obserwowany w kaĪdym niemal regionie Ğwiata wzrost liczby osób z wyĪszym wyksztaáceniem, zaliczanych do tzw. pokolenia NEET (generation NEET
Not in Education, Employment, or Training) [Maguire i Thompson, 2007],
w Polsce nazwanego „pokoleniem ani-ani”, którego przedstawiciele ani siĊ nie
uczą, ani nie pracują. Przyczyny tego niepoĪądanego zjawiska są záoĪone. Zalicza siĊ do nich m.in. instrumentalne podejĞcie uczniów/studentów do edukacji
i traktowanie jej wyáącznie w kategorii Ğrodka do zdobycia formalnych kwalifikacji, koniecznych do wykonywania wymarzonej pracy. W sytuacji trudnoĞci
w pozyskaniu takiej pracy máodzi ludzie stają siĊ pasywni, szybko siĊ poddają
i nie szukają twórczych alternatyw. Innym powodem jest kryzys ekonomiczny,
który mocno dotyka osoby wchodzące na rynek pracy i, dotkliwie doĞwiadczając
je w procesie poszukiwania zatrudnienia, trwale zniechĊca do dalszego wysiáku
w tym zakresie [SzczeĞniak i Rondon, 2011].

Podsumowanie
Podsumowując, naleĪy stwierdziü, Īe posiadanie dyplomu ukoĔczenia wyĪszej uczelni przestaáo byü kluczem do zdobycia atrakcyjnej pracy i skuteczną
ochroną przez problemem bezrobocia, co powoduje, Īe prolongowanie tranzycji
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przez absolwentów tego szczebla edukacji bĊdzie coraz powszechniejsze. Jak
wskazują badania, zjawisko nasila percepcja swojej sytuacji na rynku pracy
przez tĊ populacjĊ. Wielu absolwentów szkóá wyĪszych widzi siebie jako bardzo
liczną grupĊ osób stojących w dáugiej kolejce po pracĊ zgodną z wyksztaáceniem, ustawioną w niej w tym samym miejscu, co ludzie z wyksztaáceniem zawodowym. Godząc siĊ na to, ich zdaniem, zasilają szeregi osób skazanych na
niestabilne zatrudnienie na turbulentnym rynku pracy, co powoduje, Īe czują
presjĊ budowania przyszáoĞci, wejĞcia w peáną dorosáoĞü wbrew wielkim niepewnoĞciom, wiĊc próbują jej uniknąü4 [Casal i in., 2006]. Zadają sobie pytanie:
czy warto spieszyü siĊ do tego momentu? OdpowiedĨ jest coraz czĊĞciej przecząca, co niesie ze sobą ryzyko nasilania siĊ skali i nastĊpstw prolongowania
tranzycji absolwenckich, które moĪe staü siĊ jednym z powaĪniejszych problemów na rynku pracy w róĪnych skalach ukáadów przestrzennych.
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DELAYED ENTRY OF HIGHER EDUCATION GRADUATES
INTO THE LABOUR MARKET: CAUSES, TYPOLOGY, CONSEQUENCES
Summary: Graduates of several education levels enter the labour market at a different
pace and use a broad variety of strategies. Results of literature studies show that labour
market transition is the most diverse among higher education graduates. This is mostly
because, on the one hand, in most developed countries it has been increasingly difficult
for people representing that population to find a satisfying job and, on the other hand,
their knowledge resources and broad horizons allow them to develop new creative solutions, alternative to the traditional linear transition into adulthood. In the current circumstances, the borderline between education and employment is becoming blurred, and the
transition process is becoming prolonged.
This article presents an analysis of the causes of delayed entry of higher education graduates into the labour market, a typology of this phenomenon, and some reflections on its
consequences.
Keywords: blurred transition, graduate, higher education, labour market, prolonged
transition.

