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OPÓ NIENIA W PRZECHODZENIU ABSOLWENTÓW 
SZKÓ  WY SZYCH NA RYNEK PRACY: 

PRZYCZYNY, TYPOLOGIA, NAST PSTWA 

Streszczenie: Przechodzenie absolwentów poszczególnych szczebli kszta cenia na rynek 

pracy przebiega w ró nym tempie i charakteryzuje si  szerokim wachlarzem strategii 

przyjmowanych przez m odych ludzi w trakcie tych dzia a . Studia literatury dowodz ,

e najwi ksze zró nicowanie tranzycji prezentuj  osoby ko cz ce edukacj  wy sz .

Dzieje si  tak przede wszystkim dlatego, e z jednej strony w wi kszo ci krajów rozwi-

ni tych narasta y trudno ci tej populacji w pozyskaniu satysfakcjonuj cego j  zatrudnie-

nia, a z drugiej zasób wiedzy o wiecie i poszerzone horyzonty pozwalaj  jej na kreowa-

nie nowych alternatyw dla klasycznego, linearnego wej cia w doros o . W zaistnia ych 

warunkach granica mi dzy etapem edukacji wy szej a etapem zatrudnienia wykazuje 

tendencje do rozmywania si , a proces tranzycji ulega tzw. prolongowaniu.  

Celem artyku u jest analiza przyczyn opó niania tranzycji absolwentów uczelni wy -

szych wraz z typologi  oraz refleksjami dotycz cymi konsekwencji tego zjawiska.  

S owa kluczowe: absolwent, prolongowana tranzycja, rozmyta tranzycja, rynek pracy, 

szko a wy sza.

Wprowadzenie  

Obecnie droga do pe nej doros o ci jest o wiele trudniejsza: jej po-

konanie trwa d u ej, w nawierzchni jest znacznie wi cej dziur,  

a ulice s  g ównie jednokierunkowe i pe ne lepych zau ków1.

[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 (t um. w asne).



Opó nienia w przechodzeniu absolwentów szkó  wy szych… 145 

Zmiany ekonomiczne, spo eczno-kulturowe oraz demograficzne, które do-

konuj  si  z ró nym nasileniem w wi kszo ci krajów powoduj , e przej cie do 

pe nej doros o ci staje si  coraz bardziej z o one i przyjmuje ró norodne oblicza 

[Brzezi ska i in., 2011]. W rozwa aniach po wi conych osi gni ciu doros o ci

weryfikacj , czy proces ten si  dokona , przeprowadza si  na podstawie trzech 

grup kryteriów: profesjonalnej (professional), mieszkaniowej (residential) i rela-

cyjnej (relationship). Aspekt profesjonalny dotyczy posiadania sta ego zatrud-

nienia, umo liwiaj cego samodzielno  i p ynno  finansow . Kryterium miesz-

kaniowe rozumiane jest jako trwa e wyprowadzenie si  z domu rodzinnego, 

samodzielne zamieszkiwanie w domu/mieszkaniu. Kwestia relacyjna oznacza 

emocjonaln  i materialn  emancypacj  wobec rodziców/krewnych, za o enie

w asnej rodziny, podj cie decyzji o posiadaniu potomstwa, branie pe nej odpo-

wiedzialno ci za siebie i najbli szych [Coles i in., 1999; Calvert, 2010].  

W klasycznym, linearnym modelu przej cia do doros o ci zak adano, e

oznacza ono zrealizowanie tzw. wielkiej czwórki (edukacji, pracy, rodziny, 

oddzielnego gospodarstwa domowego) w okre lonej kolejno ci, czyli zako -

czenie edukacji, zdobycie pracy lub rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, 

za o enie rodziny po czone z nabyciem mieszkania lub domu. Osoby, które 

urodzi y si  w pierwszej po owie XX w., w zdecydowanej wi kszo ci do-

wiadczy y tzw. skompresowanej tranzycji, w krótkim czasie ko cz c eduka-

cj , podejmuj c prac , zak adaj c rodzin  i do wiadczaj c narodzin pierwsze-

go dziecka. Nied ugo potem standard ten zosta  przerwany, a przej cie w ka dym 

obszarze – pracy, mieszkania i relacji mi dzyludzkich – stawa o si  coraz bardziej 

rozci gni te w czasie, rozmyte i wielopostaciowe.  

Poniewa  za fundament stania si  samodzielnym, doros ym cz onkiem spo-

ecze stwa uznaje si  rozpocz cie aktywno ci zawodowej [Beaujot, 2004; Piróg, 

2015], ten w a nie aspekt jest przedmiotem rozwa a  zawartych w niniejszym 

artykule.  

Celem opracowania jest: 

– przedstawienie przyczyn opó nie  przechodzenia absolwentów uczelni wy -

szych na rynek pracy wraz z typologi  tego procesu,  

– identyfikacja i namys  nad konsekwencjami (spo ecznymi, ekonomicznymi  

i psychologicznymi) opó nie  tranzycyjnych. 

Badaniami obj to absolwentów szkó  wy szych. Tworz  oni szczególn

populacj  osób wchodz cych na rynek pracy, bo zbudowanie kapita u umo li-

wiaj cego pozyskanie atrakcyjnego zatrudnienia wymaga o od nich lub od ich 

rodzin najwi kszych inwestycji prywatnych (edukacja p atna) lub publicznych 

(edukacja bezp atna). Tymczasem w wi kszo ci krajów spada odsetek osób za-
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trudnionych na stanowiskach wykorzystuj cych kompetencje nabyte na danym 

kierunku czy szczeblu edukacji, a niekiedy i pracuj cych w ogóle [OECD, 

2014]. Te narastaj ce trudno ci absolwentów posiadaj cych dyplom uczelni 

wy szej w pozyskaniu satysfakcjonuj cego ich zatrudnienia oraz zasób wiedzy  

o wiecie i poszerzone horyzonty pozwalaj  im na kreowanie nowych alternatyw 

dla linearnego wej cia w doros o . W zaistnia ej sytuacji granica mi dzy eta-

pem edukacji a etapem zatrudnienia tej zbiorowo ci wykazuje szczególnie nasi-

lone tendencje do rozmywania si , a proces ich tranzycji na rynek pracy ulega 

odsuwaniu w czasie.  

1. Przyczyny i oblicza 

Wej cie na rynek pracy to jedna z najtrudniejszych tranzycji rozwojowych 

[Nicolson, 1984; Arnett, 2000]. Obecnie coraz cz ciej jest ono rozumiane nie 

jako jednorazowy akt podj cia pracy, lecz jako d ugi i rozci gni ty w czasie 

(trwaj cy nierzadko do 30. roku ycia) proces transformacji od m odzie czej 

zale no ci do doros ej niezale no ci finansowej i rodzinnej [Roberts, 1997].  

Z tego powodu tranzycja bywa okre lana sekwencj  procesów akumulacji kom-

petencji yciowych, czyli gromadzenia tzw. kapita u kariery, umo liwiaj cego 

samodzielne ycie w czasach permanentnych zmian spo ecznych [Ba ka, 2006]. 

Ta opó niana tranzycja do doros o ci bywa nazywana now  doros o ci  (new 

adulthood), cechuj c  si  minimalizowaniem powa nych zobowi za  (rodzin-

nych i zawodowych) i wyd u aniem beztroskiego okresu m odo ci.

1.1.  Uwarunkowania rynku pracy i coraz atwiejszy dost p
do edukacji akademickiej 

Studia literatury dowodz , e najwi ksze zró nicowanie zarówno cie ek 

tranzycji, jak i strategii jej odraczania prezentuj  osoby ko cz ce uczelnie wy -

sze [m.in. Roberts, 1997; Beaujot, 2004; Bradley i Devadason, 2008; Calvert, 

2010]. Wskazuje si  wiele powodów tej sytuacji, w tym za g ówn  przyczyn

opó niania tranzycji przez absolwentów tego szczebla kszta cenia uznawane s

uwarunkowania rynku pracy i coraz atwiejszy dost p do edukacji akademickiej.

Wraz z intensywnym upowszechnianiem si  szkolnictwa wy szego wzrasta a

niepewno  pozyskania pracy przez osoby je ko cz ce. Na wiecie ju  w latach 

80. XX w. (a w Polsce pod koniec lat 90.) wzmaga y si  trudno ci z przechodze-

niem na rynek pracy nowo promowanych absolwentów szkolnictwa wy szego. 

Populacja ta zacz a do wiadcza  (z ró nym nat eniem) problemów krótko- lub 
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d ugookresowego bezrobocia, pozyskiwania pracy niekoreluj cej najpierw  

z uko czonym kierunkiem, a potem i poziomem wykszta cenia, zatrudniania na 

bardzo krótkie okresy i w ramach niestabilnych umów o prac  [Piróg, 2013].  

I tak zatrudnienie, które w zamy le m odych ludzi mia o by  dla nich swoist

nagrod  za trafne zainwestowanie w swoj  przysz o  przez podj ty trud kszta -

cenia, nierzadko okaza o si  ma o satysfakcjonuj ce merytorycznie lub/i mate-

rialnie. Taka sytuacja sk ania m odych ludzi do nadmiernego wyd u ania okresu 

studiowania. Wcieleniu w ycie pomys u przed u enia bycia studentem sprzyja 

obecnie bardzo atwy dost p do kszta cenia akademickiego, w którym z racji 

spadku potencjalnych kandydatów do studiowania (uwarunkowanego g ównie 

sytuacj  demograficzn ) procesy rekrutacyjne s  wi cej ni  przyjazne ka demu 

zainteresowanemu podj ciem kszta cenia.  

Dla cz ci osób to strategia przeczekania niekorzystnej dla nich sytuacji na 

rynku pracy. Dla innych u atwiona droga do pozyskania zatrudnienia (pracownik  

– student jest ta szy dla pracodawcy, a wi c ch tniej zatrudniany) oraz swoiste 

alibi dla decyzji o podj ciu pracy odleg ej od poziomu wykszta cenia, co ujawnia 

si  w stwierdzeniach typu: to tylko praca na czas studiów; dorabiam tu, ale oczy-

wi cie poszukam czego  innego po studiach itp. Dla jeszcze innych wyd u anie 

okresu edukacji wy szej to efekt nadziei, e kolejne studia, kursy wyposa  ich  

w kwalifikacje i kompetencje umo liwiaj ce zdobycie satysfakcjonuj cej posady.  

Wyd u anie etapu edukacji wy szej nadaje tranzycji oblicze tzw. tranzycji 
wra liwej (fragile transition). W trakcie studiów (zw aszcza stacjonarnych) nie-

rzadko m odzi ludzie s  cz ciowo lub ca kowicie zale ni finansowo od rodziny. 

Wówczas, je eli student ma prac , mo e by  w pe ni materialnie samowystarczal-

ny, ale kiedy albo j  straci, albo z niej zrezygnuje np. z powodu nasilaj cych si

obowi zków na uczelni, rodzina zapewnia mu rodki do utrzymania. Cz stym 

zjawiskiem jest równie  przechodzenie na pe ne utrzymanie rodziców w czasie 

kilkunastotygodniowych pobytów wakacyjnych [Kerckhoff i Macrae, 1992].  

1.2. Dzia ania uczelni wy szych  

Za kolejn  przyczyn  opó nie  we wkroczeniu na rynek pracy uznawane 

jest niewystarczaj ce zaanga owanie uczelni wy szych w pomoc absolwentom 

w tych dzia aniach. Wspieranie najpierw studentów, a potem absolwentów  

w tranzycji jest obecnie jednym z wa nych elementów budowania wysokiej 

jako ci kszta cenia, podnoszenia konkurencyjno ci danego kierunku studiów na 

rynku us ug edukacyjnych i odpowiedzi  na zalecenia zawarte w Deklaracji 
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Bolo skiej. W tym zakresie mog  by  realizowane trzy modele: ewolucyjny, 

profesjonalny lub zachowawczy.  

Je li uczelnie prezentuj  tzw. model ewolucyjny lub profesjonalny, to mog

skutecznie zapobiega  spowalnianiu tranzycji. Model ewolucyjny dotyczy tych 

uniwersytetów, na których odbywa si  (w ró nym tempie) transformacja pro-

gramów kszta cenia w kierunku priorytetyzacji efektów kszta cenia, poszerzania 

i pog biania kompetencji absolwentów, ale uczelnia nie projektuje tych dzia a

dla jasno okre lonych obszarów zatrudnienia i profesji, a wspó praca ze wiatem 

biznesu odbywa si  w sposób tradycyjny, tj. w toku kursowych praktyk zawo-

dowych. Model profesjonalny jest mo liwy do zastosowania i praktycznie wy-

korzystywany, g ównie na uczelniach przygotowuj cych do wykonywania usta-

nowionych zawodów, np. lekarz, nauczyciel, in ynier, prawnik. Wówczas wizja 

kszta cenia skoncentrowana jest na profesjonalnym transferze wiedzy i umiej t-

no ci do konkretnych miejsc (stanowisk) pracy. Stale rozwijana jest wspó praca

z pracodawcami, zarówno w obszarze projektowania, realizacji i oceny efektów 

kszta cenia, jak i praktycznego nabywania umiej tno ci (praktyki zawodowe, 

sta e). Wa ne w obu modelach, w dzia aniach ze strony uczelni maj cych na 

celu zapobieganie niepowodzeniom i opó nieniom w rozwa anym procesie, jest 

tak e wyposa enie studentów w wiedz , umiej tno ci i kompetencje spo eczne  

z zakresu przedsi biorczo ci. To pozwoli na podniesienie ich pozycji na rynku 

pracy, uczyni bardziej prawdopodobnym podj cie decyzji o samozatrudnieniu 

[P aziak i  Rachwa , 2014a, 2014b]. Je eli za  przyj ty jest model zachowawczy, 

czyli polegaj cy na tym, e uczelnia kszta ci studentów, nie nawi zuj c w kon-

cepcjach kszta cenia do diagnoz rynku pracy, nie bada losów swoich absolwen-

tów w celu modernizacji w asnej wizji kszta cenia ani nie rozwija kompetencji 

wyró niaj cych swoich absolwentów, mo e przyczynia  si  do nasilania opó -

nie  tranzycyjnych [Piróg, 2015].  

Tranzycja opó niona ze wzgl du na zachowawcze dzia ania uczelni w scha-

rakteryzowanych zakresach mo e przyjmowa  oblicze tranzycji niepewnej
(precarious), czyli charakteryzuj cej si  d ugim okresem poszukiwania zatrud-

nienia i obarczonej ryzykiem pozyskania pracy niesatysfakcjonuj cej w zakresie 

materialnym i pozamaterialnym, b d cej w g ównej mierze skutkiem niedopa-

sowania kwalifikacyjno-kompetencyjnego absolwenta do potrzeb rynku pracy 

[Walther i Stauber, 1992].  
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1.3. Filozofia yciowa przedstawicieli i zmiany spo eczno-kulturowe 

Istotne znaczenie dla opó niania przechodzenia absolwentów na rynek pracy 

maj : filozofia yciowa przedstawicieli tej populacji i zmiany spo eczno- 

-kulturowe. Obserwuje si  dynamiczne zmiany w priorytetach i celach yciowych, 

stawianych sobie przez pokolenie obecnie ko cz ce edukacj  wy sz . Znaczna 

zbiorowo  coraz ostro niej podchodzi do kariery i po wi ce  z ni  zwi zanych,  

a nawet marginalizuje znaczenie pracy zawodowej w swoim yciu (tzw. pokolenie 

good enough). Nasila si  zjawisko odsuwania w czasie poszukiwania sta ej i satys-

fakcjonuj cej pracy poprzez decyzj  o d ugiej podró y (tzw. gap year), odbywanej 

po formalnym zako czeniu studiów [Piróg, 2015].  

W zakresie zmian spo eczno-kulturowych za te, które opó niaj  wej cie na 

rynek pracy, uwa a si  upowszechnianie si  nowych form ycia spo ecznego,

zw aszcza ycie w pojedynk  (solo living)2. Proces ten najcz ciej obserwuje si

w ród ludzi w wieku 25-43, którzy cz sto dziel  dom (poprzez wspólny wyna-

jem) z innymi osobami znajduj cymi si  w podobnym yciowym po o eniu.

Brak zobowi za  emocjonalnych i rodzinnych, po czonych z dzieleniem kosz-

tów bytowo-mieszkaniowych, tworzy sprzyjaj ce okoliczno ci najpierw do wy-

boru, a potem do nawyku okresowego, nierzadko nieformalnego podejmowania 

pracy. Zatrudnienie w tym wypadku tych osób bywa traktowane jako konieczna, 

wzgl dnie krótka aktywno , dora ny sposób na zgromadzenie pieni dzy. Po 

osi gni ciu tego celu uwaga i czas przeznaczany jest na realizacj  hobby czy 

ycia towarzyskiego. Proces ten nazywany jest w literaturze tranzycyjnym 
efektem jo-jo lub tranzycjami wahad owymi [Pais, 2003; Biggart  i Walther, 

2006]. W pierwszym z typów zachowania cz owieka na rynku pracy porównano 

do diety, która ma doprowadzi , poprzez w miar  krótki i pe en wyrzecze

okres, do osi gni cia planowanej wagi, czyli zgromadzenia funduszy. Po zreali-

zowaniu zamierzenia nast puje powrót do wcze niejszego stylu ycia. Kiedy 

zasoby finansowe ko cz  si , konieczny jest powrót na rynek pracy. W drugim 

obliczu absolwent zosta  zwizualizowany jako wahad o poruszaj ce si  miarowo 

pomi dzy momentem pracy i pozostawania bez zatrudnienia.  

2  Najbardziej lansowany wzorzec funkcjonowania singli na ryku pracy dotyczy tych, którzy osi -

gn li na nim sukces, spe niaj  si  w pracy zawodowej, b d cej dla nich ród em godnych do-

chodów. Ta subpopulacja z oczywistych wzgl dów nie egzemplifikuje odk adania w czasie 

tranzycji w sensie zawodowym. 
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1.4. Przyczyny natury psychologicznej 

Kolejn  wa n  grup  stanowi  przyczyny natury psychologicznej. W niej 

podkre la si  zachowania absolwentów wynikaj ce z obawy przed niepowodze-

niem tranzycyjnym, a powsta e poprzez obserwowanie trudno ci innych osób 

z pozyskaniem zatrudnienia lub doznane w trakcie w asnych niekorzystnych 

do wiadcze  w tym zakresie. L k przed zmierzeniem si  z nowymi wyzwania-

mi, które niew tpliwie pojawi  si  wraz z wkroczeniem w etap poszukiwania 

zatrudnienia (lub za o enia w asnej dzia alno ci gospodarczej), przed ewentual-

nymi niepo danymi emocjami (poczucie zawodu, zranienia uczu , krzywdz cej 

– zdaniem absolwenta – oceny jego potencja u itp.) sk aniaj  do zachowania 

status quo. Rezultatem mo e by  podj cie decyzji o kontynuowaniu kszta cenia, 

np. na drugim kierunku albo nawet na studiach doktoranckich, jako strategii 

ucieczki od konfrontowania si  z realiami rynku pracy. Tym samym moment 

zako czenia etapu edukacji i wkroczenie na rynek pracy jest odsuwane w czasie, 

a tranzycja przyjmuje posta  tzw. tranzycji prolongowanej.
Do tej grupy zalicza si  tak e dzia ania wynikaj ce ze wzmo onej potrzeby 

eksperymentowania, tak e na rynku pracy. Przybieraj  one oblicza bardzo cz -

stych zmian planów zawodowych, uwidaczniaj ce si  w podejmowaniu rozma-

itych prac zarobkowych, którym przy wiecaj  diametralnie ró ne motywy (od 

oczekiwania szybkiego wzbogacenia si  po ch  zmiany rodowiska i samopo-

znania czy podj cia dzia a  charytatywnych) [Arnett, 2000]. Nale y jednak pod-

kre li , e ta koncepcja zmian pracy jako wyrazu wewn trznej potrzeby poszu-

kiwania w asnej drogi yciowej oraz zawodowej spotyka si  z krytyk . W niej 

najcz ciej u ywanym argumentem przez oponentów takiego podej cia jest to, 

e w ten sposób wi kszo  m odych ludzi kamufluje swój konformizm, opiesza-

o  i niech  do wej cia w pe ni w okres doros o ci. Do tej grupy zalicza si

tak e tzw. doros e dzieci (kidults), które wybieraj  studiowanie przez d ugi czas 

nie po to, aby rozwija  si  intelektualnie czy optymalizowa  w przysz o ci swo-

je szanse na rynku, ale by wyd u a  okres beztroski, poczucia bycia m odym. 

Strategia ta wi e si  z d ugotrwa  zale no ci  od rodziny i sprzyja bezrobociu 

[Cote i Bynner, 2008].  

1.5. Wzorce wkraczania na rynek pracy 

Na charakter tranzycji wp yw maj  tak e dominuj ce w danym regionie 

wiata wzorce wkraczania na rynek pracy. W niektórych krajach, takich jak wi k-

szo  krajów Europy rodkowej i Wschodniej, m odzi ludzie najpierw ko cz
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edukacj , a potem rozpoczynaj  poszukiwania pracy (study first when work). Wy-

nika to najcz ciej z podej cia rodziców (zbudowanego na bazie ich w asnych 

do wiadcze ), e najefektywniejsz  strategi  w tym zakresie jest skupienie si  na 

zako czeniu edukacji, a dopiero potem zaj cie si  szukaniem zatrudnienia.  

W innych krajach te dwie aktywno ci tradycyjnie si  przenikaj  (study whi-

le working), czego przyk adem mo e by  m.in. Wielka Brytania i Irlandia. 

Wówczas studenci równoleg e (obok edukacji) pracuj . Jedni z nich w tej sytu-

acji priorytetyzuj  proces edukacji akademickiej i wykonuj  prace w cz cio-

wym wymiarze godzin lub prace dorywcze. Inni po wi caj  pracy zasadnicz

cz  uwagi, a studia staraj  si  godzi  z obowi zkami zawodowymi. Jeszcze 

inni wybieraj  tzw. zast powalno , oznaczaj c  okresow  rezygnacj  z eduka-

cji w momencie pozyskania w toku studiów atrakcyjnej pracy i powrót na studia, 

je li utrac  prac .

W niektórych krajach (kraje skandynawskie i S owenia) studia cz sto s  po-

dejmowane pó niej ni  praca i wynikaj  wtedy albo z potrzeby nabycia konkret-

nych kompetencji przydatnych w rozwijaniu rozpocz tej ju cie ki zawodowej, 

albo wy cznie z ch ci rozwoju intelektualnego (study late while working).  

Jeszcze inny wzorzec tranzycji odnotowuje si  w Austrii i Niemczech, 

gdzie cz sto spotykane jest odbywanie (po szkole, przed decyzj  o studiach) 

swoistych sta y (apprenticeship), które sprzyjaj  krystalizowaniu si  planów 

zawodowych m odych ludzi [Eurofound, 2014; OECD, 2014].  

Obliczem nak adania si  w czasie obu aktywno ci, tj. wykonywania pracy 

zarobkowej lub niezarobkowej oraz studiowania, s  tzw. tranzycje rozmyte.

Nak adanie si  i zast powanie w czasie pracy zarobkowej (najcz ciej w niepe -

nym wymiarze godzin, odleg ej od profilu wykszta cenia, dorywczej) oraz stu-

diowania powoduje, e absolwent sam nie potrafi wskaza  momentu, który by

dla niego prawdziwym wej ciem na rynek pracy. Subiektywnie dla cz ci osób 

mo e to by  samodzielno  finansowa, a dla innych – pierwsze do wiadczenie 

w asnego wk adu w zgromadzenie rodków na realizowanie marze  itp. [Jacob  

i Weiss, 2008].  

2. Typologia

cie ki opó nionych tranzycji, mimo swej wielopostaciowo ci, charaktery-

zuj  si  tendencj  do powtarzalno ci, dlatego uj to je w typologi . Wyró niono 

w niej cztery strategie zachowa  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 okre li y swoje cele zawodowe w trakcie lub tu  po zako czeniu

edukacji i które szybko znalaz y prac  (przyklei y si ) w jednej profesji lub  

w jednej firmie, gdzie sukcesywnie przechodz  kolejne szczeble awansu. Strate-

gie dzia a naklejek na rynku pracy obejmuj  i dopuszczaj  wcze niejsze nawet 

przypadkowe epizody zawodowe, ale tego typu zachowania nie zdarzaj  si  im 

po obraniu konkretnej cie ki zawodowego rozwoju.  

Pozosta e strategie w mniejszym lub wi kszym stopniu dotycz  prolongo-

wania i rozmywania si  momentu pe nej tranzycji. Pierwsza to tzw. manetki
(shifters), charakteryzuj ce si  dynamicznymi dzia aniami na rynku pracy. Oso-

by te aktywnie poszukuj  zatrudnienia, pozyskuj  je, lecz cz sto nie ze swojej 

winy lub woli do  szybko je trac . Podejmuj  wi c kolejne aktywno ci prowa-

dz ce do nabycia nowych kompetencji, niekiedy przekwalifikowania si . Naj-

wa niejsz  charakterystyk  tej zbiorowo ci osób jest to, e ci g e zmiany za-

trudnienia i przerwy pomi dzy nimi s  konsekwencj  niemo no ci znalezienia 

pracy rokuj cej podpisanie umowy na d u szy okres albo braku jasno okre lonej

cie ki kariery, która by aby realizowana.  

Druga to osadnicy (settlers), którzy co prawda po sko czeniu edukacji znaj-

duj  prac , ale jest ona na tyle nisko p atna, e uniemo liwia im pe n  samodziel-

no  finansow . Ich praca cechuje si  niskim wynagrodzeniem, d ugimi godzina-

mi pracy, ró nym poziomem stabilizacji (w zale no ci od firmy). Zdecydowali si

na takie zatrudnienie w prze wiadczeniu, e to konieczne po wi cenie i nieunik-

niony krok ku lepszym warunkom pracy na aktualnym, trudnym rynku pracy. 

Sytuacja nie ulega jednak poprawie, a towarzysz ca im obawa przed zmian , swo-

ista nadzieja na t  popraw  paradoksalnie po czona z rezygnacj  powoduje, e

sami nie podejmuj  decyzji o zwolnieniu si . Ci gle planuj  poszukiwanie innej 

pracy, pozostaj c na d ugo w tej, która nie pozwala im – z uwagi na zbyt nisk

p ac  – prowadzi  w pe ni doros ego ycia.  

Ostatnia grupa to tzw. prze czniki (switchers), czyli osoby, które ze 

wzgl du na ró nego typu znacz ce yciowe zmiany lub podj te pozazawodowe 

decyzje odk adaj  wej cie na rynek pracy. Prolongowanie to wynika najcz ciej 

z charakteryzowanych w tym artykule celów yciowych (np. d uga podró , ko-

lejne studia) [Bradley i Devadason, 2008]. Sprzyjaj  temu ich wysokie oczeki-

3  Typologia zachowa  tranzycyjnych Bradley i Devadasona jest poszerzeniem typologii zapropo-

nowanej przez Wallace’a [1987], która wyró nia a dwa sposoby zachowa  ludzkich w sytuacji 

niepowodzenia na rynku pracy i wymuszonej prolongaty tranzycyjnej. Wallace pisa  wówczas  

o p ywakach (swimmers) i topielcach (sinkers). P ywacy najcz ciej rozwin li strategie prze-

trwania, organizuj c sobie czas wtedy, gdy s  bez pracy albo gdy warunki pracy s  niestabilne, 

topielcy nie robi  tego, poddaj  si  i cz sto staj  si  bezrobotni. 
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wania pozycji spo ecznej, ambicje zawodowe, dobre wykszta cenie. To cz sto 

kategoria ludzi, którzy mieszkaj  z rodzicami, du o oczekuj  od pracy ju  od 

pocz tku wej cia na rynek, maj  za sob  epizody pracy satysfakcjonuj cej  

i dlatego od tzw. sta ej posady oczekuj  rozwoju, wspinania si  po szczeblach 

kariery. Pozostaj  w rodzinnym domu, cz sto podejmuj  kolejne studia. Ich 

dzia ania s  efektem zarówno zdawania sobie sprawy z konieczno ci mierzenia 

si  ze zmiennym i trudno przewidywalnym rynkiem pracy, jak i silnym pragnie-

niem sukcesu personalnego (osi ganego dzi ki dokszta caniu, doskonaleniu si

w strategiach funkcjonowania na rynku pracy, zapewnianiu/budowaniu kapita u

umo liwiaj cego mobilno  na rynku pracy).  

3. Nast pstwa prolongowania tranzycji  

Prolongowanie tranzycji powoduje wiele, g ównie niepo danych, konse-

kwencji, które sprzyjaj  spadkowi przyrostu naturalnego, zubo eniu spo ecze -

stwa, spowolnieniu tempa wzrostu gospodarczego, nasilaniu si  sceptycyzmu 

wobec instytucji uczelni wy szej.

Opó nione przej cie na rynek pracy cz sto powoduje odraczanie decyzji  

o zawarciu ma e stwa czy o posiadaniu potomstwa, co zmniejsza szans  na 

macierzy stwo/ojcostwo oraz na rodze stwo dla dziecka, które ju  przysz o na 

wiat. Niska dzietno  pozostaje w bezpo rednim zwi zku ze starzeniem si

spo ecze stwa, którego demograficzne i ekonomiczne skutki s  powszechnie 

znane i dyskutowane. Z drugiej strony, odnosz c si  tak e do korzy ci wynika-

j cych z takiej sytuacji nale y stwierdzi , i  starsi rodzice s  bardziej dojrzali, 

dysponuj  wi kszym ludzkim i finansowym kapita em i tym samym mog  swoje 

potomstwo jak najlepiej przygotowa  do doros ego ycia.

Skutkiem opó nionej tranzycji jest odroczenie uzyskania samodzielno ci, re-

alnej doros o ci i emancypacji od rodziny przez tzw. gniazdowanie. Polega ono na 

odsuwaniu w czasie opuszczenia domu rodzinnego (gniazda). Dotychczasowe 

badania tego zjawiska wskazuj , e jest ono spowodowane przede wszystkim 

wyd u aj cym si  okresem kszta cenia, ale nie mniej istotn  przyczyn  s  trudno-

ci z podj ciem pracy zawodowej, pozwalaj cej na niezale no  finansow  [Pisz-

czatowska-Oleksiewicz, 2014]. Pozostawanie w domu rodzinnym z jednej strony 

mo e sprzyja  zbudowaniu lepszego kapita u kompetencji do dalszych dzia a  na 

rynku pracy, inwestowaniu w siebie. Z drugiej za  strony rodzi ryzyko d ugotrwa-

ej mentalnej lub finansowej zale no ci pozostaj cych pod kuratel  rodziców m o-
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dych ludzi. Osoby takie, nie wkraczaj c w doros o , obci aj  rodziców, czym 

mog  obni a  ich standard ycia i uszczupla  zasoby pieni ne.

Kolejnym skutkiem jest opó nienie stania si  produktywnym i inwestuj -

cym cz onkiem spo ecze stwa. Nadto, jak pokazuj  badania, pó ne wej cie na 

rynek pracy pozwala na osi gni cie mniejszego skumulowanego dochodu przed 

35. rokiem ycia, czyli do czasu, gdy si y zdrowotne s  najwi ksze. Pó na tran-

zycja zmniejsza szans  na zgromadzenie oszcz dno ci na czas emerytury. Oce-

nia si  równie , e tranzycje opó nione – ze wzgl du na nadmierne przed u anie

okresu studiów – poci gaj  za sob  kar  p acow , która jest równa ok. 7% red-

niego wynagrodzenia [Aina i Casalone, 2011] i która nierzadko nie znika w ci -

gu kariery zawodowej pracy [Holmlund i in., 2008].  

Trudno ci w pozyskaniu i utrzymaniu pracy podnosz  ryzyko deterioracji 

kapita u edukacyjnego, zbudowanego na danym szczeblu kszta cenia oraz 

zwi kszaj  prawdopodobie stwa znalezienia zatrudnienia niezgodnego z pozio-

mem wykszta cenia. To z kolei mo e skutkowa  w przysz o ci ni sz  wydajno-

ci  pracy, bo jak pokazuj  badania, praca poni ej kwalifikacji zmniejsza wy-

dajno  pracownika [Kiersztyn, 2011].  

Niepokoj c  konsekwencj  przed u aj cego si  przej cia na rynek pracy 

jest obserwowany w ka dym niemal regionie wiata wzrost liczby osób z wy -

szym wykszta ceniem, 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 si  nie 

ucz , ani nie pracuj . Przyczyny tego niepo danego zjawiska s  z o one. Zali-

cza si  do nich m.in. instrumentalne podej cie uczniów/studentów do edukacji  

i traktowanie jej wy cznie w kategorii rodka do zdobycia formalnych kwalifi-

kacji, koniecznych do wykonywania wymarzonej pracy. W sytuacji trudno ci  

w pozyskaniu takiej pracy m odzi ludzie staj  si  pasywni, szybko si  poddaj

i nie szukaj  twórczych alternatyw. Innym powodem jest kryzys ekonomiczny, 

który mocno dotyka osoby wchodz ce na rynek pracy i, dotkliwie do wiadczaj c

je w procesie poszukiwania zatrudnienia, trwale zniech ca do dalszego wysi ku

w tym zakresie [Szcze niak i Rondon, 2011]. 

Podsumowanie

Podsumowuj c, nale y stwierdzi , e posiadanie dyplomu uko czenia wy -

szej uczelni przesta o by  kluczem do zdobycia atrakcyjnej pracy i skuteczn

ochron  przez problemem bezrobocia, co powoduje, e prolongowanie tranzycji 
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przez absolwentów tego szczebla edukacji b dzie coraz powszechniejsze. Jak 

wskazuj  badania, zjawisko nasila percepcja swojej sytuacji na rynku pracy 

przez t  populacj . Wielu absolwentów szkó  wy szych widzi siebie jako bardzo 

liczn  grup  osób stoj cych w d ugiej kolejce po prac  zgodn  z wykszta ce-

niem, ustawion  w niej w tym samym miejscu, co ludzie z wykszta ceniem za-

wodowym. Godz c si  na to, ich zdaniem, zasilaj  szeregi osób skazanych na 

niestabilne zatrudnienie na turbulentnym rynku pracy, co powoduje, e czuj

presj  budowania przysz o ci, wej cia w pe n  doros o  wbrew wielkim nie-

pewno ciom, wi c próbuj  jej unikn 4 [Casal i in., 2006]. Zadaj  sobie pytanie: 

czy warto spieszy  si  do tego momentu? Odpowied  jest coraz cz ciej prze-

cz ca, co niesie ze sob  ryzyko nasilania si  skali i nast pstw prolongowania 

tranzycji absolwenckich, które mo e sta  si  jednym z powa niejszych proble-

mów na rynku pracy w ró nych skalach uk adów 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 solu-

tions, alternative to the traditional linear transition into adulthood. In the current circum-

stances, 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 grad-

uates 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. 


