
Analiza wyników monitoringu losu absolwentów Centrum Europejskiego kończących studia w roku 2014 
(na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 

 
 
Uwaga 
Jest to pierwsze opracowanie badające losy absolwentów na rok po ukończeniu studiów. Z ostatecznymi wnioskami należy poczekać do 
opublikowania raportów po 3 i 5 latach po ukończeniu studiów. 
 
 
Porównanie wyników Centrum Europejskiego z wynikami krajowymi i ogólnymi dla Uniwersytetu Warszawskiego 
 
 

studia I stopnia Polska Uniwersytet Warszawski 
Centrum Europejskie 

(stacjonarne i niestacjonarne)1 

Liczba absolwentów 188214 4622 87 

Procent absolwentów zarejestrowanych w ZUS 65.8 41.5 40.2 

Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy po 
uzyskaniu dyplomu 

3.34 3.16 3.20 

Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy na 
umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu 

3.58 3.30 3.17 

Ryzyko bezrobocia wśród absolwentów od uzyskania dyplomu do 30.09.2015 6.23% 1.43% 1.60% 

Średni iloraz ryzyka bezrobocia wśród absolwentów do stopy rejestrowanego 
bezrobocia w ich powiatach zamieszkania od uzyskania dyplomu do 30.09.2015 

0.53 0.17 0.15 

Średnie miesięczne wynagrodzenie wśród pracujących (w zł) w okresie od uzyskania 
dyplomu do 30.09.2015 

2161.78 2570.99 2480.09 

Średni iloraz średniego miesięcznego wynagrodzenia absolwenta do średniego 
miesięcznego wynagrodzenia w jego powiecie zamieszkania w okresie od uzyskania 
dyplomu do 30.09.2015 

0.61 0.60 0.55 

 
 

                                                        
1 Studenci studiów przed wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji. 



Wnioski 

Na tle wyników Uniwersytetu Warszawskiego i wyników dla całego kraju i biorąc pod uwagę, że jest to kierunek humanistyczno-społeczny 

można powiedzieć, że studenci Centrum Europejskiego plasują się bardzo dobrze. 

 

studia II stopnia Polska Uniwersytet Warszawski 
Centrum Europejskie 
(studia stacjonarne) 

Liczba absolwentów 138012 4398 54 

Procent absolwentów zarejestrowanych w ZUS 92.1 86.6 83.3 

Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy po 
uzyskaniu dyplomu 

2.01 2.01 3.72 

Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy na 
umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu 

2.44 2.38 3.83 

Ryzyko bezrobocia wśród absolwentów od uzyskania dyplomu do 30.09.2015 10.57% 5.56% 7.51% 

Średni iloraz ryzyka bezrobocia wśród absolwentów do stopy rejestrowanego 
bezrobocia w ich powiatach zamieszkania od uzyskania dyplomu do 30.09.2015 

0.97 0,70 1.03 

Średnie miesięczne wynagrodzenie wśród pracujących (w zł) w okresie od uzyskania 
dyplomu do 30.09.2015 

2524.42 3074.09 2539.51 

Średni iloraz średniego miesięcznego wynagrodzenia absolwenta do średniego 
miesięcznego wynagrodzenia w jego powiecie zamieszkania w okresie od uzyskania 
dyplomu do 30.09.2015 

0.70 0.73 0.57 

 
 
Wnioski 

Na tle wyników Uniwersytetu Warszawskiego i wyników dla całego kraju i biorąc pod uwagę, że jest to kierunek humanistyczno-społeczny 

można powiedzieć, że studenci Centrum Europejskiego plasują się bardzo dobrze. 

Zwraca uwagę, że średnie zarobki absolwenta studiów II stopnia Uniwersytetu Warszawskiego są znacznie wyższe w pierwszym roku po 

opuszczeniu uczelni. Wynika to z wiodącej pozycji Uniwersytetu Warszawskiego w ogólnokrajowych rankingach.  



Porównanie wyników Centrum Europejskiego do wyników innych jednostek oferujących w Warszawie studia na kierunku europeistyka 
 
 

studia I stopnia2 Centrum Europejskie  
Instytut Europeistyki 

UW 
Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego  

Akademia Obrony 
Narodowej 

Akademia Leona 
Koźmińskiego 

Liczba absolwentów 87 84 76 40 16 

Procent absolwentów zarejestrowanych w ZUS 40.2 32.1 60.5 65.0 68.8 

Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu 
do podjęcia pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu 

3.20 4.64 2.53 2.96 2.18 

Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu 
do podjęcia pierwszej pracy na umowę o pracę po 
uzyskaniu dyplomu 

3.17 4.17 2.80 2.95 3.50 

Ryzyko bezrobocia wśród absolwentów od 
uzyskania dyplomu do 30.09.2015 

1.60% 0.40% 2.40% 6.64% 2.60 

Średni iloraz ryzyka bezrobocia wśród 
absolwentów do stopy rejestrowanego bezrobocia 
w ich powiatach zamieszkania od uzyskania 
dyplomu do 30.09.2015 

0.15 0.05 0.29 0.68 0.64 

Średnie miesięczne wynagrodzenie wśród 
pracujących (w zł) w okresie od uzyskania dyplomu 
do 30.09.2015 

2480.09 2297.21 2117.93 2315.23 3517.01 

Średni iloraz średniego miesięcznego 
wynagrodzenia absolwenta do średniego 
miesięcznego wynagrodzenia w jego powiecie 
zamieszkania w okresie od uzyskania dyplomu do 
30.09.2015 

0.55 0.53 0.54 0.61 0.78 

 
Wnioski 

Absolwenci studiów I stopnia Centrum Europejskiego trochę dłużej szukają pracy niż ich koledzy z innych jednostek, ale po jej znalezieniu 

otrzymują wyższe wynagrodzenie. Wyższe wynagrodzenie wykazują tylko absolwenci Akademii Leona Koźmińskiego. Należy wziąć pod uwagę, 

że liczba absolwentów tego kierunku jest raczej mała.    

                                                        
2 We wszystkich przypadkach studenci studiów przed wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji. 



 

studia II stopnia 
Centrum 

Europejskie 
(stacjonarne) 

Instytut 
Europeistyki UW 

 (stacjonarne) 

UKSW 
(stacjonarne) 

Centrum Europejskie 
(stacjonarne i 

niestacjonarne)3 

Instytut Europeistyki 
UW (stacjonarne i 

niestacjonarne) 

Centrum 
Europejskie 

(niestacjonarne) 

Liczba absolwentów 54 44 10 31 10 16 

Procent absolwentów 
zarejestrowanych w ZUS 

83.3 75.0 100 93.5 80.0 87.5 

Średni czas (w miesiącach) od 
uzyskania dyplomu do podjęcia 
pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu 

3.72 3.67 3.44 0.72 0.00 1.62 

Średni czas (w miesiącach) od 
uzyskania dyplomu do podjęcia 
pierwszej pracy na umowę o pracę po 
uzyskaniu dyplomu 

3.83 4.95 5.29 0.84 0.00 2.00 

Ryzyko bezrobocia wśród 
absolwentów od uzyskania dyplomu 
do 30.09.2015 

7.51% 6.17% 17.53% 2.93% 0.00 5.68% 

Średni iloraz ryzyka bezrobocia wśród 
absolwentów do stopy rejestrowanego 
bezrobocia w ich powiatach 
zamieszkania od uzyskania dyplomu do 
30.09.2015 

1.03 0.54 3.58 0.56 0.00 1.21 

Średnie miesięczne wynagrodzenie 
wśród pracujących (w zł) w okresie od 
uzyskania dyplomu do 30.09.2015 

2539.51 2545.62 2448.56 3180.14 5457.12 2560.38 

Średni iloraz średniego miesięcznego 
wynagrodzenia absolwenta do 
średniego miesięcznego 
wynagrodzenia w jego powiecie 
zamieszkania w okresie od uzyskania 
dyplomu do 30.09.2015 

0.57 0.59 0.59 0.71 1.10 0.58 

 
 

                                                        
3 Studenci studiów przed wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji. 



Wnioski 
Absolwenci stacjonarnych studiów II stopnia Centrum Europejskiego znajdują pracę szybciej niż ich koledzy z innych jednostek, ale ich zarobki są 
porównywalne.  
Uwagę zwraca fakt, że studenci studiów stacjonarnych po roku od ukończenia studiów mają niższe dochody niż studenci, 
stacjonarni/niestacjonarni. Ta druga kategoria oznacza studentów, którym studia z różnych powodów się przeciągnęły. Część z nich 
prawdopodobnie godziła studia z pracą zawodową. Mogła więc wykazać się większym doświadczeniem zawodowym, stąd lepsze wyniki w 
porównaniu. 


