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Wst p 

W Strategii na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu 
spo ecznemu EUROPA 2020 w charakterze nadrz dnego celu przyj to, e w roku 2020 
wska nik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosi  75%, a co najmniej 40% 
osób z m odego pokolenia w wieku 30-34 powinno zdobywa  wy sze wykszta cenie1. 
Mo liwo ci realizacji tak ambitnie wytyczonych celów mo na i trzeba poszukiwa  nie tylko 
na poziomie konkretnego kraju UE, lecz tak e w wymiarze mi dzynarodowym – w tym 
rozpoznaj c przestrzenne, kulturowe, komunikacyjne, a przede wszystkim wynikaj ce 
z posiadanej wiedzy i umiej tno ci ograniczenia rozwoju transgranicznego rynku pracy. 
Niew tpliwie w procesie prze amywania tych e ogranicze  istotn  rol  powinny odgrywa  
uczelnie wy sze – jako jednostki uprawnione do prowadzenia prac badawczych 
i wykorzystywania wyników tych prac w nowoczesnym procesie dydaktycznym, polegaj cym 
na przekazie wiedzy i umiej tno ci oraz na kszta towaniu kompetencji spo ecznych 
uczestnicz cych w nim studentów. Warunkiem osi gni cia sukcesu na tym polu jest w a ciwe 
rozpoznanie lokalnych potrzeb rozwojowych transgranicznego rynku pracy i dostosowania 
do nich oferty edukacyjnej wspó pracuj cych ze sob  na poziomie mi dzynarodowym uczelni 
wy szych dzia aj cych w rejonach przygranicznych.  

Wychodz c naprzeciw temu zadaniu Wy sza Szko a Finansów i Prawa w Bielsku-Bia ej 
i Uniwersytet w ylinie powo a y mi dzynarodowy zespó  badawczy w sk ad którego weszli 
pracownicy naukowi obu, od lat wspó pracuj cych ze sob , uczelni. Celem ujawnienia 
najbardziej perspektywicznych kierunków doskonalenia oferty dydaktycznej z punktu 
widzenia potrzeb polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy, przeprowadzono badanie 
czterech grup respondentów – polskich i s owackich studentów oraz polskich i s owackich 
pracodawców. W badaniu uwzgl dniono dominuj cy w rodowiskach respondentów poziom 
wa no ci problematyki transgranicznego rynku pracy oraz ich do wiadczenie zwi zane z tym 
rynkiem. Wiele uwagi po wi cono ocenie wiedzy i umiej tno ci oraz postaw spo ecznych 
pracowników transgranicznych posiadaj cych wy sze wykszta cenie. Uzyskane informacje 
potraktowano jako punkt wyj cia dalszego doskonalenia profilu kszta cenia akademickiego 
w Euroregionie Beskidy. Nast pnie rozpoznano opinie na temat barier i czynników rozwoju 
polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy, w szczególno ci tych, które mog yby by  
zredukowane, b d  wykorzystane w ramach prerogatyw dzia alno ci uczelni wy szych. 
Ponadto podj to prób  ustalenia preferowanych przez studentów form kszta cenia 
oferowanego przez lokalne uczelnie wy sze (tym kszta cenia transgranicznego) i ich 
u yteczno ci dla rozwoju transgranicznego rynku pracy.  

Jednak centralnym punktem podj tych bada  by o ujawnienie opinii respondentów dotycz cej 
oferowanych przedmiotów oraz tre ci programowych w kwestii oceny ich przydatno ci dla 
pracowników uczestnicz cych w polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy. Uzyskane 
ogólne oceny oraz analiza odr bnych, charakterystycznych wypowiedzi respondentów 
                                                 
1 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf - Komunikat Komisji  Europa 2020,  
s. 12 i 35. 
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pobudza do wielu przemy le , wa nych z punktu widzenia celów rozwojowych 
sformu owanych w przytoczonej na wst pie Strategii Europa 2020 w kontek cie rozwoju 
wspó pracy transgranicznej.  

Badania, których wyniki zawiera niniejsza publikacja, nie tylko pozwoli y uzyska  rzadk  
i u yteczn  wiedz  warunkuj c  efektywne uczestnictwo uczelni wy szych w rozwoju 
transgranicznego rynku pracy. W ich trakcie zainicjowano jeszcze wiele innych po ytecznych 
procesów. Prowadzone prace spe ni y funkcj  edukacyjn  przybli aj c respondentom 
problematyk  zwi zan  z funkcjonowaniem transgranicznego rynku pracy w trakcie 
wype niania kwestionariuszy ankietowych. Ponadto badania ankietowe sk oni y m odych 
ludzi rozpoczynaj cych swoj  karier  zawodow  – w tym przede wszystkim studentów 
pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia do przemy le  nad mo liwo ciami jakie dla 
nich tworzy transgraniczny rynek pracy. Nie ulega tak e w tpliwo ci, e przeprowadzona 
ankietyzacja w pewnym stopniu zainspirowa a pracodawców do g bszego zastanowienia si  
nad szansami jakie daje ich firmom transgraniczny rynek pracy. Oprócz tego wymienione 
wy ej prace badawcze pozytywnie wp yn y na dzia alno  Biura Karier w Wy szej Szko y 
Finansów i Prawa w Bielsku-Bia ej oraz na aktywno  wydzia owych komisji programowych 
uczelni, motywuj c te jednostki do szerszego uwzgl dniania w swoich pracach problematyki 
zwi zanej z funkcjonowaniem transgranicznego rynku pracy.  

Oczywi cie korzy ci stanowi cych swoist  warto  dodan  zrealizowanego projektu jest 
znacznie wi cej – tutaj ograniczy em si  jedynie do wymienienia najwa niejszych z punktu 
widzenia instytucji partnerskich prowadz cych niniejsze badanie.  

Maj c na uwadze skomplikowan  logistyk  i pracoch onno  prowadzonych bada  chcia bym 
z o y  serdeczne podzi kowania za zaanga owanie i wk ad pracy w realizacj  niniejszego 
badania cz onkom mi dzynarodowego zespo u badawczego, którym mia em zaszczyt 
kierowa : Panu Prof. Jackowi Bindzie oraz Pani dr El biecie Rak-M ynarskiej, a tak e – 
naszym s owackim partnerom z Uniwersytetu w ilinie: Pani Prof. Annie Kri anovej – 
wiceprzewodnicz cej zespo u, Panu doc. Martinovi Bugajovi oraz Panu doc. Radovanovi 
Madlenakovi. 

 

 

Jan Ostoj 
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1. Budowa i za o enia projektu badawczego 

1.1. Ogólna charakterystyka projektu 

Badanie przeprowadzono w pa dzierniku (studenci) i w grudniu (pracodawcy) 2013 r. 
Zgodnie z za o eniami projektu przebadano cznie 60 przedsi biorców (30 po stronie 
polskiej i 30 po stronie s owackiej) oraz 90 studentów (60 po stronie polskiej i 30 po stronie 
s owackiej). Z uwagi na ograniczon  liczb  respondentów oraz wobec braku szerszych 
opracowa  charakterze naukowym zawieraj cych klarown  klasyfikacj  podstawowych poj  
i charakterystyk kompletnie opisuj cych funkcjonowanie transgranicznego rynku pracy, 
przeprowadzone badanie mog o mie  jedynie charakter pilota u.  

Dzi ki przeprowadzonym badaniom uda o si  uzyska  opini  respondentów w kontek cie 
potrzeb edukacyjnych w nast puj cych kwestiach: 

1. wa no ci dla badanych pracodawców transgranicznego rynku pracy i mo liwo ci jego 
wykorzystania w punktu widzenia zatrudnienia cudzoziemców (odpowiednio 
pracowników s owackich/polskich); 

2. wa no ci dla badanych studentów transgranicznego rynku pracy i mo liwo ci jego 
wykorzystania w punktu widzenia znalezienia pracy - odpowiednio na S owacji/w 
Polsce; 

3. ujawnienia rodzajów i stopnia wa no ci problemów zwi zanych z przep ywami na 
transgranicznym rynku pracy; 

4. barier i czynników warunkuj cych szersze uruchomienie transgranicznego rynku 
pracy, w tym - wynikaj cych z braków w wiedzy, w umiej tno ciach i le cych 
w postawach spo ecznych potencjalnych zagranicznych pracobiorców; 

5. ogólnego potencja u uruchomienia transgranicznego rynku pracy. 

 

Przeprowadzone badania ujawni y du  przydatno  pyta  zawartych w kwestionariuszu, 
trafno ci odpowiedzi, kompletno ci poruszanych problemów w badanych obszarach o czym 
wiadczy niewielki odsetek dodatkowych wskaza  respondentów w pytaniach otwartych. 

Udzielone odpowiedzi daj  podstaw  do zwi kszenia precyzji i g bi pyta  w ewentualnych 
dalszych badaniach ankietowych przy jednoczesnym zwi kszeniu komfortu respondentów 
w wype nianiu arkusza. 

Ponadto badanie spe ni o tak e edukacyjn  funkcj  w wymiarze badanego rodowiska 
studentów i pracodawców poprzez sk onienie ich w mniejszym lub wi kszym stopniu 
do zastanowienia si  nad mo liwo ciami, jakie potencjalnie wynikaj  dla ich firm z istnienia 
polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy. 

Badaniami obj to, jak ju  wspomniano wy szej 4 grupy respondentów: studentów polskich, 
studentów s owackich, polskich pracodawców i pracodawców s owackich. Dla ka dej badanej 
grupy zastosowano odpowiednio zmodyfikowane kwestionariusze ankiety, tak aby badanie 
dotyczy o w ten sam sposób tych samych problemów postrzeganych z perspektywy 
krajowego (Polaka) i zagranicznego (S owaka) respondenta. 
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1.2. Podstawowe definicje i za o enia 

Wspó czesna gospodarka wiatowa charakteryzuje si  rosn c  rol  rozwoju regionalnego – co 
oznacza równocze nie „integrowanie si  subregionów, czyli przylegaj cych do siebie 
geograficznie regionów a nie ca ych terytoriów dwóch czy wi cej pa stw. Jest to zjawisko 
o charakterze mi dzynarodowym, a jego istota wynika z blisko ci geograficznej, historycznej 
czy kulturowej”2.  

Integracyjne procesy subregionów znajduj  swój wyraz w rozwoju szeregu zjawisk 
posiadaj cych wymiar transgraniczny, w ród których szczególne miejsce zajmuje wspó praca 
transgraniczna3. Stanowi ona odmian  wspó pracy terytorialnej i jest to „…potencjalna 
sposobno  poszerzenia kontaktów spo eczno- gospodarczych, w tym mo liwo  pog bienia 
kontaktów, pozyskania inwestorów zagranicznych, a tak e wykorzystania do wiadcze  
mi dzynarodowych organizacji wspó pracy regionalnej dla przyspieszenia procesów 
rozwojowych na danym obszarze”4. Wed ug Leksykonu polityki regionalnej UE „wspó praca 
transgraniczna (cross-border cooperation), to wspó praca w regionach przygranicznych UE”5.  

O roli i znaczeniu wspó pracy transgranicznej mo e wiadczy  zaanga owanie Unii 
Europejskiej w podejmowaniu dzia a  na rzecz wspó pracy mi dzyregionalnej w ramach 
Inicjatyw Wspólnotowych Interreg II i Interreg III wdra anych w latach 2004-2006 oraz 
Programów Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej w latach 2013-20146. Równie  kolejna 
Perspektywa Finansowa, na lata 2014-2020 przewiduje, i  na dalszy rozwój Europejskiej 
Wspó pracy Terytorialnej zostanie przeznaczone wsparcie finansowe w wysoko ci 11,7 mld 
Euro (ok. 3% bud etu) z czego – dla wspó pracy transgranicznej – 73% rodków, 
transnarodowej (21%) i mi dzyregionalnej (6%)7. Wspó praca transgraniczna jest elementem 
polityki regionalnej Unii Europejskiej, a zasady, na których opiera si  ta wspó praca, s  
zgodne z zasadami polityki regionalnej pa stwa8. Wg K. Szmigiel-Rawskiej i S. Do zb asz: 
                                                 
2 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce wiatowej. Pr. zb. pod red. R. Or owskiej i K. o dkiewicz, PWE 
Warszawa 2012, s. 173. 
3 Por.: Wspó praca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne. Pr. zb. pod red. nauk.  
M. Perkowskiego. Fundacja Prawo i Partnerstwo, Bia ystok 2010. 
4 Por.: M. Proniewski: „Zewn trzna granica Unii Europejskiej – Bia oru  – mo liwo  wykorzystania dla 
dynamizacji procesów rozwojowych. Wspó praca transgraniczna. W: Ekspertyzy do strategii rozwoju spo eczno- 
gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, tom II, MRR, Warszawa 2007, s. 111. 
5 Por.: Kundera J., Szmyt W.: Leksykon  polityki regionalnej Unii Europejskiej. Oficyna Wolters Kluwer 
Business, Kraków 2008, S. 106. 
6 Por.: S ugocki W.: Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów - studium 
przypadku. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013 oraz Sm tkowski M.: 
Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy rodkowo – Wschodniej w okresie transformacji  
i globalizacji. Wydawnictwo naukowe Scholar , Warszawa 2013. 
7 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_ 
leaflet_pl.pdf. 
8 Klasyfikacja zasad polityki regionalnej i ich przegl d szeroko zosta  omówiony  w Ekspertyzie dla 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny 
/ekspertyzy/Documents/Grosse_ekspertyza_Cele%20i_zasady_MRR_02042009_1.pdf, oraz. Kutkowska B., 
Stru  M., Ratuszniak I., ab dzki H., :Podstawy polityki regionalnej wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc awiu 2013, ISBN: 978-83-7717-147-9 
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”wspó praca transgraniczna mo e by  postrzegana jako instytucja definiowana w trzech 
wymiarach: partnerstwa, organizacji oraz regionu transgranicznego”9. Partnerstwo traktowane 
jest jako forma organizacyjna kszta tuj ca instytucj  wspó pracy, organizacje to podmioty 
zaanga owane we wspó prac  w konkretnej przestrzeni geograficznej a region transgraniczny 
to „region z o ony z jednostek podzielonych administracyjn  granic  pa stw, które w wyniku 
wspó pracy organizacji terytorialnego systemu spo ecznego przywróci y przerwane, 
a istniej ce wcze niej powi zania funkcjonalne lub/i wytworzy y nowe”10. 

Problem transgraniczno ci podejmowany jest równie  przez socjologów, którzy definiuj  
transgranicze jako „miejsce przenikania warto ci i wzorów, mo liwe do zaistnienia dzi ki 
otwartym i przepuszczalnym granicom, w wyniku wahad owych i sta ych przemieszcze  
ludno ci o masowym charakterze, przemieszcze  ywio owych zaistnia ych na drodze 
do zaspokojenia jednostkowych potrzeb i przemieszcze  zorganizowanych przez instytucje, 
których celem jest kszta towanie przekraczaj cej granice wspólnoty”11. Analizuj c 
europejskie transgranicza, mo na zauwa y , i  charakteryzuj  si  one bardzo zró nicowanym 
poziomem dojrza o ci, rozumianej jako istnienie wi zi oddolnej pomi dzy mieszka cami 
pograniczy, a nie tylko opartej na wspó pracy instytucji i organizacji. Do tych najbardziej 
dojrza ych zaliczy  mo na Luksemburg, który zatrudnia wi cej obywateli innych krajów ni  
w asnych, a w asnych obywateli kszta ci na zagranicznych uczelniach oraz Euroregion Saar-
Lor-Lux-Nadrenia/Palatynat Walonia12. Wed ug Z. Kurcza „za wska niki kszta towania si  
transgranicza nale y uzna  m.in. j zykowe zapo yczenia, wp ywy kulturowe, stosunki 
w pracy i biznesie, zawieranie mieszanych ma e stw i wiadomo  udzia u w nowej 
wspólnocie”13. 

Jednak w dost pnej literaturze daje si  zauwa y  brak szerszych opracowa  naukowych 
dotycz cych rynków transgranicznych, a w tym, w szczególno ci transgranicznego rynku 
pracy. W tej sytuacji na potrzeby niniejszego badania, przyj to za o enie, e rynek 
transgraniczny tworz  rynki przyleg ych pa stw postrzegane przez pryzmat transakcji kupna-
sprzeda y realizuj cych przep ywy mi dzynarodowe.  

Odpowiednio zak ada si , e transgraniczny rynek pracy tworz  rynki pracy przyleg ych 
pa stw postrzegane przez pryzmat transakcji kupna-sprzeda y realizuj cych mi dzynarodowe 
przep ywy us ug pracy14. Pozosta e cechy rynku pracy rozumiane s  tradycyjnie – obejmuje 

                                                 
9 Szmigiel-Rawska K., Do zb asz S.: Trwa o  wspó pracy przygranicznej, CeDeWu 2012, s.10 i dalsze. 
10 Ibidem s. 47. 
11 Polskie transgranicza. Praca zbiorowa pod red. Z. Kurcza i A. Saksona. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wroc awskiego, Wroc aw 2009, s.15. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Poj cie transgranicznego rynku pracy na chwil  obecn  nie doczeka o si  jeszcze jednoznacznego uj cia  
w literaturze fachowej. W rocznikach statystycznych tak e nie mo na odnale  jednoznacznej definicji. 
Wed ug s ownika j zyka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2578512 ) poj cie ‘transgraniczny’ jest 
opisywane jako «przekraczaj cy granice pa stw, istniej cy ponad granicami pa stw». Wed ug S ownika 
wyrazów obcych i zwrotów obcoj zycznych (W. Kopali ski, Warszawa 1985, s. 430 has o „TRANS-„) 
przedrostek TRANS- w z o eniach oznacza przez, poprzez; poza-, za; [ponadto szereg wyrazów z przyrostkiem 
trans- oznacza przej cie jednego stanu czy miejsca w drugie: transfiguracja, transfokator, transformacja, 
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on ca okszta t zagadnie  zwi zanych z kszta towaniem poda y pracy i popytu na prac . Popyt 
reprezentowany jest przez pracodawców oferuj cych miejsca pracy, a poda  reprezentowana 
jest przez poszukuj cych pracy”15.  

Transgraniczny rynek pracy opiera si  na dwóch podstawowych elementach: partnerstwie 
i wymianie. Partnerstwa, rozumiane jako organizacyjne formy wspó pracy, u atwiaj  
przezwyci anie problemów administracyjnych, prawnych, organizacyjnych w zakresie 
podejmowania pracy oraz zatrudniania pracowników na terenach przygranicznych16. Z kolei 
wymiana obejmuje dzia ania w obszarze: 

- mo liwo ci korzystania z ofert pracy pa stw granicz cych, 

- stworzenia systemów wspó pracy i wymiany informacji, 

- wymiany do wiadcze , 

- stworzenia systemów edukacji, 

- integracji spo eczno – zawodowej17. 

Jak ju  wskazano wy ej, w niniejszej pracy przyj to, e transgraniczny rynek pracy tworz  
rynki pracy przyleg ych pa stw postrzegane przez pryzmat transakcji kupna-sprzeda y 
realizuj cych mi dzynarodowe przep ywy us ug pracy. 

Oznacza to, e oferty podj cia pracy zg aszane na rynku pracy przez osoby zamieszkuj ce na 
terenie danego kraju stanowi  potencja  mog cy realnie zaspokoi  zapotrzebowanie na prac  
zg aszanego przez firmy zlokalizowane w krajach o ciennych i vice versa. Z racji tego, 
e w gospodarce przewa a tradycyjny model wiadczenia us ugi pracy zak adaj cy fizyczn  

obecno  pracownika na stanowisku stworzonym u pracodawcy, w chwili obecnej g ówny 
potencja  transgranicznego rynku pracy jest skupiony w przygranicznych rynkach pracy.  

Dzi ki blisko ci miejsca zamieszkania i miejsca pracy, mieszka cy jednego kraju mog  
podejmowa  prac  na terenie innego pa stwa, a po sko czonej dniówce wraca  z powrotem. 
Mo na wi c wst pnie za o y , e na transgranicznym rynku pracy przewa a profil „A” 
wiadczenia us ugi pracy, zak adaj cy codzienne lub okresowe przekroczenia granicy 

w zwi zku z dojazdami do pracy (rys. 1). 

                                                                                                                                                         

transfuzja, transkrypcja, itd. [tam e, s. 431]. Kieruj c si  powy szymi stwierdzeniami mo emy powiedzie , e 
transgraniczny rynek pracy to w najogólniejszym znaczeniu rozpatrywane cznie po obu stronach granicy 
rynki pracy w kontek cie realizowanych na nich transakcji i przep ywów mi dzynarodowych . 
15 Leksykon rynku pracy, Wydawnictwo Krajowego Urz du Pracy, Warszawa 1997, s. 21. Przegl d definicji 
rynku znale  mo na m.in. w Brzychcy K.: Regionalny rynek pracy- relacje ekonomiczne, organizacyjne  
i spo eczne. CeDeWu Warszawa 2013.  
16 www.eures.praca.gov.pl/index.php?option=com_content...id...   Wed ug definicji Ministerstwa Pracy i Polityki 
Spo ecznej partnerstwo to wspó praca pomi dzy ró norodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób 
systematyczny, trwa y i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz rodków planuj , projektuj , wdra aj   
i realizuj  okre lone dzia ania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego rodowiska spo eczno-
gospodarczego i budowa to samo ci lokalnej w ród cz onków danej spo eczno ci. Por.: Przez Wspó prac  do 
Sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy. Warszawa, 2007.  http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/ 
Departament%20Rynku%20Pracy/Podrecznik.pdf. 
17 Obserwatorium.comsiko.pl/download.php?file pobieranie 2014-02-26-10-41-11.pdf. 
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Rys. 1. Model transgranicznego rynku pracy 

ród o: opracowanie w asne  

Patrz c na sytuacj  na polsko–s owackim pograniczu, wyra nie zauwa alny jest rozwój 
transgranicznego rynku pracy w obszarze drugiego, trzeciego i pi tego sektora gospodarki18– 
obejmuje on redni  ilo  wakatów, przy czym najcz ciej s  to stanowiska wymagaj ce 
niskiego wykszta cenia, ale i fachowych, specjalistycznych umiej tno ci, kwalifikacji 
i uprawnie . Podobne zjawisko wyst puje na pograniczu polsko-czeskim, gdzie 
przeprowadzone badania wskazuj , e wyje d aj cy do pracy w Czechach to g ównie osoby 
z wykszta ceniem zawodowym (23%) i rednim ogólnym (18%), a spo ród badanych nikt 
z wykszta ceniem wy szym nie deklarowa  wyjazdu do Czech19. 

Jednym z poj , które zosta y zdefiniowane w ustawodawstwie unijnym jest kategoria 
„pracowników transgranicznych”: jako pracownika transgranicznego uznaje si  ka dego 
„pracownika najemnego lub osoby prowadz cej dzia alno  na w asny rachunek, prowadz cej 
swoj  dzia alno  zawodow  na terytorium jednego pa stwa cz onkowskiego 

                                                 
18 Gospodarka na poziomie krajowym tradycyjnie dzielona jest na 3 sektory: rolnictwo  
(sektor I), przemys  (sektor II) i us ugi (sektor III). Jednak e obecnie mo na cz sto spotka  si  z jej podzia em 
na  pi  sektorów: 

Sektor pierwszy – zalicza si  do niego: rolnictwo, le nictwo, rybo ówstwo. 

Sektor drugi – zalicza si  do niego: przemys  wydobywczy górnictwo i przetwórczy oraz budownictwo. 

Sektor trzeci – zalicza si  do niego: transport, czno , gospodark  komunaln  i mieszkaniow  oraz handel. 

Sektor czwarty – zalicza si  do niego: finanse, ubezpieczenia, marketing i reklam  oraz obrót nieruchomo ciami. 

Sektor pi ty – obejmuje: ochron  zdrowia, opiek  spo eczn , edukacj , badania naukowe, turystyk  i rekreacj , 
administracj  pa stwow , wymiar sprawiedliwo ci, policj  i wojsko.  
19 Raport  bada  rynku pracy w powiecie k odzkim, zespó  badaj cy pod opiek  naukow  
M. Surmaczy skiego, Wroc aw 2006, za: „Polskie transgranicza”. op. cit. s. 64. 
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i zamieszkuj cej na terytorium innego pa stwa cz onkowskiego, do którego powraca ka dego 
dnia lub przynajmniej raz w tygodniu”20. Wydaje si , tak sformu owana urz dowa definicja 
nie mo e by  bezkrytycznie wykorzystana w badaniu o charakterze naukowym, poniewa  
wystarczaj co nie ujmuje istoty zjawiska jakim jest pracownik transgraniczny21.  

Warto tu zauwa y , e pomimo pojawienia si  w oficjalnej nomenklaturze okre lenia 
„pracownik transgraniczny” nie istniej  dok adne statystyki opisuj ce skal  tego zjawiska, 
poza danymi szacunkowymi: w latach 2006–2007 liczba pracowników transgranicznych 
w UE (w tym EOG/EFTA) wynios a 780 tys. osób. Dla UE-15/EOG/EFTA, mi dzy rokiem 
2000 a latami 2006–2007, ca kowita liczba pracowników transgranicznych wzros a o 26 %22.  
Transgraniczny rynek pracy mo e rozwija  si  w wielu wymiarach. Przyk adowo wraz 
z umasowieniem rodków indywidualnego transportu samochodowego ro nie terytorialny 
zasi g i potencja  przygranicznych rynków pracy uczestnicz cych w transgranicznym rynku 
pracy. Rozwój technologii teleinformatycznych powoduje, e wiadczenie niektórych us ug 
pracy (np. t umaczenia, tworzenie i serwis oprogramowania, itd.) nie wymaga ci g ej 
fizycznej obecno ci pracownika za granic  w pomieszczeniach zatrudniaj cej go firmy, 
mimo, e mo e korzysta  ze znajduj cych si  tam urz dze . St d transgraniczny rynek pracy 
mo e wykracza  poza ramy przygranicznych rynków pracy krajów o ciennych (profil B 
wiadczenia us ug pracy – rys. 1). Jednak patrz c z innej strony, uci liwo ci zwi zane 

z dojazdami oraz negatywne oddzia ywanie innych czynników mo e skutkowa  sta ym 
przesiedleniem podmiotu funkcjonuj cego na transgranicznym rynku pracy. Pracownik 
transgraniczny wychodzi wtedy poza transgraniczny rynek pracy i rozpoczyna 
funkcjonowanie na krajowym rynku pracy innego pa stwa (sytuacja C – rys.1).  

Istotn  cech  zwi zan  z funkcjonowaniem transgranicznego rynku pracy jest „transgraniczna 
mobilno  pracy” okre lana jako zdolno  do zmiany miejsca, atwo  przystosowywania si  
do zmian, umiej tno  pracy w ró nych miejscach i sytuacjach, elastyczno 23. 

Wychodz c ze sformu owanych wy ej za o e  skonstruowano badanie ankietowe, w którym 
uwzgl dniono specyficzne elementy polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy 
w kontek cie poznania ró norodno ci i g boko ci potrzeb w dostosowaniu profilu us ug 
edukacyjnych oferowanych przez uczelnie wy sze dzia aj ce w regionie. 

                                                 
20 Rozporz dzenie (EWG) nr 1408/71 KOMITET REGIONÓW  102. SESJA PLENARNA W DNIACH 3–4 
LIPCA 2013 R.  Opinia Komitetu Regionów: „Pracownicy transgraniczni – podsumowanie sytuacji po 20 latach  
funkcjonowania rynku wewn trznego: problemy i perspektywy”  (2013/C 280/03) . Dziennik Urz dowy UE 
27.9.2013. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:280:0008:0012:PL:PDF 
21 Kryterium powrotu „przynajmniej raz w tygodniu do kraju pochodzenia” jest o tyle u omne, e pracownik 
powracaj cy raz na osiem lub wi cej dni ju  nie jest pracownikiem transgranicznym, co k óci si  ze zdrowym 
rozs dkiem.  Ponadto, w niektórych wypadkach, mo liwe jest ci g e wiadczenie us ugi pracy zdalnie na rzecz 
zagranicznego pracodawcy nie wyje d aj c z kraju pochodzenia (on-line) z wykorzystaniem sprz tu 
zlokalizowanego za granic  (np. serwera umieszczonego w biurze zagranicznego pracodawcy).  
22 „Sprawozdanie naukowe w sprawie mobilno ci pracowników transgranicznych w krajach UE-27/EOG/EFTA” 
[„Scientific Report on the Mobility of Cross-Border Workers within the EU-27/EEA/EFTA Countries”], 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:280:0008:0012:PL:PDF. 
23 http://rynekpracy.org/x/398802 
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W badaniu u yto sformu owa  dotycz cych potencja u transgranicznego rynku pracy, który 
jest rozumiany jako zbiór zrealizowanych transakcji dotycz cych zatrudnienia osób 
zamieszkuj cych na terenie kraju o ciennego i transakcji które by y by zawarte pod 
warunkiem usuni cia standardowych barier24 hamuj cych rozwój tego rynku, tj. bariery 
informacyjnej, barier ograniczaj cych ma y ruch graniczny, bariery j zykowej i kulturowej 
oraz barier formalno-prawnych. 

1.3. Konstrukcja narz dzia badawczego  

Jako g ówn  metod  badawcz  zastosowano badanie ankietowe, które mia o za zadanie 
pomóc ujawni  na ile w opinii respondentów „profil kszta cenia akademickiego 
w Euroregionie Beskidy” odpowiada „oczekiwaniom transgranicznego rynku pracy” i jakie 
nale y podj  kroki w celu uzyskania lepszego dostosowania w tym obszarze.  

Uzyskane w badaniu wyniki skonfrontowano: 

1. z uzyskan  od w adz wydzia u uczelni prowadz cego badania informacj  o specyfice 
profilu kszta cenia w rzeczywisto ci realizowanego przez ten wydzia , istotn  z punktu 
widzenia konkurencyjno ci absolwentów na transgranicznym rynku pracy; 

2. z uzyskan  na podstawie bada  stron www. informacj  o rzeczywistym stanie rozwoju 
transgranicznego rynku pracy. 

Badanie ankietowe przeprowadzono na dwóch jako ciowo ró nych grupach respondentów. 
Pierwsz  grup  stanowili studenci polskich i s owackich uczelni wy szych, a drug  polscy 
i s owaccy pracodawcy. W tym celu zbudowano dwa rodzaje kwestionariuszy ankietowych – 
odpowiednio dla studentów i dla pracodawców. Ka dy rodzaj kwestionariusza (dla studentów 
i dla pracodawców) poddano redakcji gwarantuj cej utrzymanie zasady zwierciadlanej 
jednorodno ci narz dzia badawczego zarówno dla strony polskiej, jak i dla s owackiej.  

1.3.1. Konstrukcja badania ankietowego (respondenci - polscy i s owaccy studenci) 

Buduj c kwestionariusz ankietowy przeznaczony do badania opinii studentów zwrócono 
szczególn  uwag  na nast puj ce kwestie: 

1. powszechno  i aktualno  problematyki mo liwo ci uzyskania zatrudnienia na 
transgranicznym rynku pracy w ród studentów; 

2. fakt styczno ci respondentów z transgranicznym (lub mi dzynarodowym) rynkiem 
pracy; 

3. wiadomo  rzeczywistego stanu kszta cenia na rodzimej uczelni wy szej w obszarze 
przygotowania do uczestnictwa w transgranicznym rynku pracy;  

4. istniej ce w ród studentów wyobra enie o kompetencjach (wiedzy, umiej tno ciach 
i kompetencjach spo ecznych) szczególnie wa nych z punktu widzenia mo liwo ci 
uzyskania zatrudnienia na transgranicznym – w tym polsko-s owackim rynku pracy; 

                                                 
24 Por.: Niebuhr A. K., Stiller S.: Integration and Loabour Markets I n European Border Regions. Hamburg 
Institute of International Economics, 2004. 
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5. wyobra enie studentów o kierunkach ewolucji transgranicznego (w tym polsko-
s owackiego rynku pracy) – jako jednego z czynników determinuj cych wybór cie ki 
kszta cenia przez studenta; 

6. przydatno  realizowanego na macierzystej uczelni profilu kszta cenia z punktu 
widzenia uzyskania szerszych mo liwo ci zatrudnienia na transgranicznym (w tym 
polsko-s owackim) rynku pracy w ocenie studentów; 

7. stosunek studentów do zagranicznej oferty kszta cenia w kontek cie poszerzenia 
mo liwo ci uzyskania pracy za granic  i znajomo  tej oferty; 

8. znajomo  transgranicznego (w tym polsko-s owackiego) rynku pracy pod k tem 
zawodów nadwy kowych i deficytowych; 

9. stosunek studentów do barier spowalniaj cych rozwój transgranicznego rynku pracy; 

10. stosunek studentów do potrzeby dalszego dokszta cania w zwi zku z ch ci  
zatrudnienia w Polsce/ na S owacji; 

11. stopie  orientacji w poszukiwaniu róde  informacji celem znalezienia pracy 
w rejonach przygranicznych w Polsce/S owacji. 

Za pomoc  metryczki ankiety uzyskano wiedz  o czynnikach okre laj cych status 
ankietowanego, które mog y istotnie wp ywa  na jego ocen  ró nych aspektów 
sformu owanego w realizowanym temacie badawczym problemu, a mianowicie – o jego 
wieku, p ci, roku i kierunku studiów. Zadaniem przedstawionej konstrukcji badania by o 
uzyskanie danych, które po obróbce umo liwi yby sprecyzowanie oczekiwa  przysz ej strony 
poda owej transgranicznego rynku pracy w opinii badanych osób, zak adaj c, e uzyskaj  one 
wy sze wykszta cenie. Ponadto badanie pozwoli o ujawni  opini  reprezentowan  przez 
badane osoby o ich stopniu zainteresowania uzyskaniem pracy na tym rynku. 

 

1.3.2. Konstrukcja badania (respondenci – polscy i s owaccy pracodawcy) 

Merytoryczne tre ci kwestionariusza ankietowego adresowanego do pracodawców dope niaj  
badanie przeprowadzone w ród studentów. Starano si  uzyska  opinie dotycz ce 
analogicznych problemów i zjawisk, o które pytano studentów, jednak postrzeganych 
z perspektywy uwarunkowa  dzia ania i interesów pracodawców. St d tworz c 
kwestionariusz ankietowy przeznaczony dla pracodawców szczególn  uwag  zwrócono na: 

1. powszechno , aktualno  i wag  praktyk zwi zanych z pozyskiwaniem pracowników 
na polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy; 

2. ujawnienie róde  wyra anych ni ej opinii dotycz cych pozyskiwania i korzystania 
z us ug pracy pracowników pochodz cych odpowiednio ze S owacji/Polski; 

3. ocen  jako ci kwalifikacji pracowników pozyskiwanych na transgranicznym polsko-
s owackim rynku pracy i udzia  w tej grupie pracowników z wy szym 
wykszta ceniem; 
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4. wskazanie unikalnych cech oczekiwanych/posiadanych przez pracowników 
pozyskanych na transgranicznym rynku pracy w stosunku do rodzimej si y roboczej 
w kontek cie mo liwo ci ich nabycia na uczelni wy szej; 

5. zbadanie u respondentów wyobra enia o wielko ci potencja u transgranicznego 
polsko-s owackiego rynku pracy; 

6. oddzia ywanie czynnika narodowo ciowego na zatrudnienie cudzoziemca; 

7. wa no  poszczególnych barier ograniczaj cych transgraniczne zatrudnienie; 

8. wa no  poszczególnych czynników sprzyjaj cych transgranicznemu zatrudnieniu; 

9. zbadanie wyobra enia pracodawców o stopniu zorientowania profilu kszta cenia 
akademickiego na oczekiwania transgranicznego rynku pracy; 

10. zbadanie wp ywu wykszta cenia cudzoziemca uzyskanego w docelowym kraju 
zatrudnienia na szanse zatrudnienia w tym kraju w opinii pracodawców; 

11. celowo  udzia u pracodawców w przebudowie programów kszta cenia pod k tem 
oczekiwa  transgranicznego rynku pracy; 

12. istniej c  w ród pracodawców wiadomo  problemu braku wykszta cenia 
przygotowuj cego do transgranicznego rynku pracy; 

13. istniej c  w ród pracodawców wiadomo  konieczno ci wprowadzenia nowych 
przedmiotów, celem poprawy wykszta cenia przygotowuj cego do transgranicznego 
rynku pracy; 

14. istniej c  w ród pracodawców znajomo  struktury popytu i poda y na 
transgranicznym polsko-s owackim rynku pracy oraz wyobra enie o trendach jego 
rozwoju.  

 

Za pomoc  metryczki ankiety starano si  uzyska  wiedz  o czynnikach okre laj cych status 
poddanego badaniu pracodawcy, które pozostaj  w istotnym zwi zku z jego ocen  ró nych 
aspektów sformu owanego w realizowanym temacie badawczym problemu, a mianowicie 
wielko ci firmy, czasie jej funkcjonowania na rynku oraz charakterze jej dzia alno ci. 

 

1.3.3. Faktyczne uwzgl dnienie specyfiki i potrzeb rozwojowych transgranicznego polsko-
s owackiego rynku pracy w bie cych planach i programach nauczania uczelni 
wy szych regionie 

Opinie przebadanych studentów i pracodawców nie musz  by  zgodne z intencjami i stanem 
faktycznym podejmowanych w tym obszarze dzia a  przez uczelnie wy sze. W celu ustalenia 
rzeczywistego stanu preorientacji planów i programów nauczania na problemy 
transgranicznego rynku pracy (w tym polsko-s owackiego) przeprowadzono wywiad 
kwestionariuszowy z w adzami uczelni (wydzia u) prowadz cymi niniejsze badanie. 
W badaniu tym podj to prób  wyja nienia nast puj cych kwestii: 
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1. oceny dotychczasowej wa no ci problemu przygotowania absolwentów 
do konkurowania na transgranicznym rynku pracy w opinii w adz wydzia u (uczelni); 

2. ustalenia wp ywu niniejszego badania na zmian  stanowiska w adz uczelni 
ujawnionego w pkt. 1; 

3. wiadomego przystosowania planów i programów nauczania do potrzeb 
transgranicznego rynku pracy w dotychczasowych pracach wydzia owych komisji 
programowych; 

4. istnienia w realizowanych planach i programach nauczania tre ci programowych 
faktycznie przygotowuj cych absolwentów uczelni wy szej do udzia u w polsko-
s owackim transgranicznym rynku pracy; 

5. samoistnego podnoszenia przez studentów problemu zmian w tre ciach 
programowych przekazywanych w trakcie studiów celem dostosowania ich do potrzeb 
wynikaj cych z uczestnictwa w transgranicznym rynku pracy; 

6. uwzgl dnienia w strategii uczelni (wydzia u) konieczno ci podejmowania wspó pracy 
z instytucjami wspieraj cymi kszta cenie w obszarze transgranicznego rynku pracy. 

Uzyskane odpowiedzi skonfrontowano z wynikami uzyskanymi w badaniu ankietowym 
przeprowadzonym w ród studentów i pracodawców wed ug sformu owanych w poprzednich 
podrozdzia ach zasad, co pozwoli o pog bi  ostateczne wnioski z przeprowadzonych bada . 

1.3.4. Informacyjna transparentno  polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy 

Jako  funkcjonowania transgranicznego rynku pracy w du ej mierze zale y od dost pu 
do odpowiednio wyselekcjonowanej informacji o sk adanych na nim ofertach zatrudnienia 
i ofertach podj cia pracy za granic . Od ilo ci i dost pno ci tego typu ofert zale  decyzje 
zatrudnieniowe zarówno pracodawców, jak i pracobiorców wybieraj cych pomi dzy 
zatrudnieniem krajowym a zagranicznym. W bardziej odleg ej perspektywie czasowej mo na 
zak ada , e od dost pno ci i jako ci informacji o potrzebach zatrudnieniowych 
transgranicznego rynku pracy b d  zale a y decyzje o mniej lub bardziej precyzyjnym 
dostosowaniu oferty kszta cenia do potrzeb transgranicznego rynku pracy, a tak e decyzje 
inwestycyjne przedsi biorców bior cych pod uwag  alternatywn  mo liwo  korzystania 
z potencja u tego rynku w stosunku do rynku krajowego.  

Dlatego istotny jest nie tylko potencja , lecz na równi z nim – informacyjna transparentno  
transgranicznego rynku pracy bezwzgl dnie warunkuj ca ekonomiczn  zasadno  jego bytu. 
Du y potencja  tego rynku nie ma bowiem wielkiego znaczenia, je eli brak podstawowych 
informacji o jego istnieniu dost pnej dla zainteresowanych stron. 

Celem oceny powy szego aspektu funkcjonowania transgranicznego rynku pracy 
przeprowadzono analiz  informacji dost pnych w Internecie. w nast puj cych obszarach: 

1. stwierdzenia obecno ci polskich i s owackich wyspecjalizowanych stron www. 
zawieraj cych wy cznie oferty transgranicznych rynków pracy lub wy cznie polsko-
s owackiego transgranicznego rynku pracy; 
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2. stwierdzenia istnienia podstron po wi conych transgranicznemu rynkowi pracy na 
stronach www. urz dów pracy lub innych instytucji po rednictwa pracy; 

3. informacji o szczególnych wymaganiach stawianych zatrudnianym w ramach 
transgranicznego polsko-s owackiego rynku pracy; 

4. warunków zamieszczania przez firmy dzia aj ce w Polsce oferty zatrudnienia na 
s owackich stronach www. i vice versa; 

5. dost pno ci informacji o zawodach nadwy kowych i deficytowych w rejonach 
przygranicznych; 

6. informacji o potencjale rynku w ramach poszczególnych grup zawodowych (osoby 
zatrudnione plus wi ksza z liczb poszukuj cych pracy lub poszukiwanych przez 
pracodawców); 

7. inicjatywy i realizacji przedsi wzi  (w tym projekty unijne - informacja ze stron 
www.) maj cych na celu udro nienia transgranicznego polsko-s owackiego rynku 
pracy. 

Uzyskana wiedza w tym obszarze stanowi dope nienie w analizie wyników g ównego badania 
ankietowego, g ównie poprzez zestawienie wiedzy deklarowanej przez respondentów 
z rzeczywi cie dost pn  informacj  o polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy 
i mo liwo ciach z o enia oferty na tym rynku. 

1.4. Reakcje respondentów 

1.4.1. Ocena ogólna 

Jak wynika z relacji ankieterów respondenci relatywnie sprawnie wype niali ankiety, bez 
wi kszych oporów. Pewnie zniecierpliwienie da o si  zauwa y  po stronie polskich 
i s owackich pracodawców. Wynika o ono z otwartych pyta  zawartych w kwestionariuszu 
ankietowym, które w zestawieniu z relatywnie niewielk  wiedz  niektórych respondentów 
o realnych uwarunkowaniach funkcjonowania transgranicznego rynku pracy zmusza o ich 
do pewnego wysi ku w odpowiedzi na poszczególne pytania, pomimo zawarcia w nag ówku 
ka dego z nich dwóch-trzech alternatywnych przyk adów mo liwych odpowiedzi. Reakcje te 
s  nieuniknione w wypadku silnego zaanga owania respondentów ceni cych swój wk ad 
w prowadzone badania i dlatego ocenia  je nale y bardzo pozytywnie. Podobnie zachowywali 
si  studenci, jednak ich reakcje by y mniej wyraziste, poniewa  ankiety wype niali pod okiem 
wyk adowców. Bior c pod uwag  powy sze nale y spodziewa  si , e kwestionariusze 
zosta y wype nione w sposób odpowiedzialny, zgodnie z najlepsz  wiedz  i umiej tno ciami 
respondentów. Dodatkowo wiadcz  o tym nast puj ce fakty: 

a. na czn  liczb  90 kwestionariuszy tylko 2 zwrócono niewype nione; 

b. w pytaniach otwartych z regu y wpisywano w asne opinie, w pojedynczych 
wypadkach do  niekompetentne (np. myl c przedmioty z konferencjami naukowymi 
i innymi przedsi wzi ciami25), bardzo rzadko ograniczano si  do wy cznego 

                                                 
25 Patrz np. Tabela 31, s. 77. 
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wykorzystania przyk adowych sformu owa  odpowiedzi zawartych w nag ówkach 
pyta ; 

c. nie silono si  na odpowiedzi w pytaniach otwartych w wypadku braku wiedzy (mimo 
podania w nag ówkach przyk adowych mo liwych odpowiedzi) – pozostawiano puste 
pola lub wpisywano „nie wiem”, „nie mam zdania”, itp.; 

d. w sytuacji braku wiedzy, nie zakre lano adnej z wyczerpuj cych wszystkie 
alternatywy odpowiedzi w pytaniach zamkni tych; 

e. tylko 5 z liczby 90 ankiet uzyska o negatywny wynik testu na machinalno  
wype nienia26; 

f. niektóre wypowiedzi nie by y merytorycznie poprawne (np. mylono zawód z funkcj  
w przedsi biorstwie), co nale y odczytywa  jako ch  wypowiedzenia si  respondenta 
w sprawie w jego odczuciu wa nej. 

Generalnie postawy respondentów nale y ocenia  pozytywnie. Pojawiaj ce si  b dy i inne 
niedoci gni cia wynika y raczej z braku wiedzy po czonego z ch ci  jak najlepszego 
spe nienia swojego obowi zku jako osoby ankietowanej. W ca ym zbiorze kwestionariuszy 
ankietowych nie napotkano w pytaniach otwartych z o liwych odpowiedzi, b d  odpowiedzi 
wskazuj cych na ch  wprowadzenia w b d instytucji prowadz cej badania. 

1.4.2. Najcz stsze problemy w wype nieniu kwestionariuszy ankietowych 

Wst pny ogólny przegl d wype nionych kwestionariuszy ankietowych pozwala stwierdzi , 
e u respondentów (szczególnie dotyczy to pracodawców) wyst puj  trudno ci 

w wyartyku owaniu obszarów kszta cenia (przedmiotów), które by yby przydatne do podj cia 
aktywno ci na transgranicznym rynku pracy. Jednocze nie mo na odnie  wra enie, 
e istnieje znacz ce zapotrzebowanie na wiedz  i umiej tno ci u yteczne w rozwoju tych 

aktywno ci, co przejawia si  w ch ci wyartyku owania potrzeb edukacyjnych nawet za cen  
nieklarownego nazewnictwa przedmiotów (wzgl dnie obszarów kszta cenia) niezgodnego 
z istniej c  nomenklatur . 

Powy szy stan rzeczy mo e równie  wynika  z innych potrzeb, jakie w przekonaniu 
respondentów standardowo zaspokajaj  przedmioty realizowane w ramach studiów wy szych, 
w ramach których nast puje przekaz wiedzy teoretycznej popartej danymi faktograficznymi. 
W odniesieniu do potrzeb edukacyjnych wynikaj cych z ch ci uczestnictwa 
w transgranicznym rynku pracy dominuje wra enie, e w ród respondentów istnieje 
zapotrzebowanie g ównie na wiedz  faktograficzn  i to zorientowan  na konkretny kraj 
docelowy (np. S owacj ) – a wi c wiedz , któr  raczej oferuje si  na kursach, a nie na 
studiach wy szych. 

                                                 
26 Test przeprowadzono na podstawie zaznacze  pól w ankiecie, których nie nale a o zaznacza  przy uwa nym 
jej wype nianiu. 
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1.5. Profil próby respondentów 

1.5.1. Ogólne za o enia doboru badanej grupy 

W niniejszym badaniu dobór uczestników podporz dkowano celowi badania, który stanowi 
próba uzyskania przybli onej odpowiedzi na pytanie na ile profil kszta cenia akademickiego 
w regionie odpowiada potrzebom rozwoju transgranicznego rynku pracy i jakie powinny by  
kierunki jego modyfikacji w kontek cie tych potrzeb, z uwzgl dnieniem stereotypów 
postrzegania tego problemu akceptowanych przez studentów i przez pracodawców. Wiedza 
pozwalaj ca da  w miar  pe n  odpowied  na tak postawione pytanie jest rozproszona i nie 
przynale y jednej grupie spo ecznej. Najpe niej o potrzebach edukacyjnych zrodzonych 
funkcjonowaniem transgranicznego rynku pracy b d  mog y si  wypowiedzie  podmioty 
dzia aj ce na tym rynku, lub podmioty dzia aj ce na krajowym rynku pracy stale stoj ce 
wobec alternatywy uzyskanego b d  pozyskanego zatrudnienia za granic , czyli pracownicy 
i pracodawcy. Natomiast o profilu kszta cenia akademickiego najlepsz  wiedz  posiadaj  
osoby na bie co zdobywaj ce wykszta cenie, czyli – studenci, a tak e w adze szkó  
wy szych w osobie prodziekanów ds. nauczania (lub pe ni cych pokrewne funkcje) 
odpowiedzialnych za przyj te i realizowane plany i programy nauczania. 

Patrz c z punktu widzenia uczestników transgranicznego rynku pracy lepsze ród o 
informacji stanowi  tu pracodawcy, zatrudniaj  oni bowiem pracowników reprezentuj cych 
ró ne zawody, co w znacznym stopniu sprzyja ujawnieniu szerszego kr gu problemów 
zrodzonych perspektyw  zatrudnienia za granic . W przeciwie stwie do tego respondenci 
pochodz cy ze rodowisk pracowniczych oceniaj c potrzeby edukacyjne zwi zane 
z funkcjonowaniem polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy reprezentuj  zaw ony 
punkt widzenia „ska ony” specyfik  wykonywanego zawodu. Kieruj c si  tymi przes ankami 
zaproszono do badania pracodawców dzia aj cych na krajowych rynkach pracy, niezale nie 
od tego, czy zatrudniaj  oni cudzoziemców, czy te  nie. 

W badaniu za wa ne uznano opinie pracodawców nie posiadaj cych styczno ci b d  nie 
zatrudniaj cych pracowników z zagranicy, poniewa  reprezentuj  one obiegowe pogl dy 
rodowiska pracodawców, niekoniecznie pokrywaj ce si  w zupe no ci z rzeczywisto ci , ale 

mog ce cz sto stanowi  istotn  barier  w udro nieniu transgranicznego rynku pracy. 
Stwierdzenie takiej sytuacji jest to same z ujawnieniem potrzeby wszcz cia dzia alno ci 
edukacyjnej w tym obszarze, a wi c – konieczno ci modyfikacji profilu kszta cenia 
akademickiego w regionie. 

Dlatego dobór badanej grupy pracodawców uzale niono przede wszystkim od ich otwarto ci  
i ch ci uczestnictwa w prowadzonych badaniach. W ten sposób uzyskano relatywnie wysok  
pewno , e praktyka funkcjonowania transgranicznego rynku pracy nie jest im ca kowicie 
obca, a odpowiedzi na zadawane pytania nie b d  przypadkowe, lecz zostan  udzielone 
zgodnie z najlepsz  wiedz  respondenta.  

1.5.2. Struktura doboru badanej próby pracodawców  

Struktura badanej próby pracodawców wynika z przyj tych wy ej kryteriów doboru. cznie 
przebadano grup  30 polskich firm i 30 firm s owackich. 
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Struktur  wiekow  badanych firm prezentuje Tabela 1. 

Tabela 1. Struktura wiekowa badanych firm w Polsce i na S owacji 

Wyszczególnienie 

Udzia  firm 
w grupie wiekowej 
Polska S owacja

Mniej ni  5 lat 13,3% 30,0%
5 - 20 lat 56,7% 56,7%
21 - 50 lat 20,0% 10,0%
51 i wi cej lat 6,7% 0,0%
Brak danych 3,3% 3,3%
Razem: 100,0% 100,0%
ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada . 

Z wykresu 1 wida , e struktura wiekowa przebadanych polskich i s owackich firm jest 
podobna. Przewa aj  w niej firmy relatywnie m ode, powsta e na przestrzeni ostatnich 
dwudziestu lat, a wi c reprezentuj ce tradycje gospodarki rynkowej.  

rednia wa ona wed ug przedzia ów wiekowych wieku firm s owackich jest ni sza (ok. 11 
lat), ani eli firm polskich (ok. 18 lat). Mo na wi c uwa a , e po stronie s owackiej próba 
badanych pracodawców przeci tnie posiada krótszy sta , ani eli badani pracodawcy po 
stronie polskiej. Wynika to z prawie dwukrotnej ilo ciowej przewagi firm s owackich 
w grupie podmiotów funkcjonuj cych na rynku krócej ni  pi  lat i prawie dwukrotnej 
przewagi firm polskich nad s owackimi ze sta em 21-50 lat.  

Wykres 1. Struktura wiekowa badanych firm w Polsce i na S owacji 

 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 1). 
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Niew tpliwie na uczestnictwo w transgranicznym rynku pracy danej firmy wp ywa jej 
wielko , o której wiadczy miedzy innymi poziom zatrudnienia. Struktur  badanych firm wg 
poziomu zatrudnienia prezentuje Tabela 2. 

Tabela 2. Struktura badanych firm w Polsce i na S owacji wg poziomu zatrudnienia 

Wyszczególnienie 

Poziom zatrudnienia 
w firmie 

Polska S owacja
Mniej ni  10 pracowników  50,0% 50,0%
10-49 pracowników 16,7% 50,0%
50-249 pracowników 26,7% 0
Ponad 250 pracowników 3,3% 0
Br. d. 3,3% 0
 Razem : 100,0% 100,0%
ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada . 

Je eli chodzi o struktur  zatrudnieniow  badanej próby, to dominuj  tu mikro i ma e firmy 
zatrudniaj ce do 49 pracowników, które wydzielono na podstawie tego kryterium. Taka 
struktura jest korzystna z punktu widzenia celu niniejszego badania – ma e firmy 
w porównaniu do du ych cechuje znacznie wi ksza elastyczno  w dostosowaniach 
do zmiany warunków na rynku27. S  one zatem bardziej zainteresowane bie cymi zmianami 
na transgranicznym rynku pracy i szybciej na nie reaguj .  

Wykres 2. Struktura badanych firm w Polsce i na S owacji wg poziomu zatrudnienia 

 
ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela2). 

                                                 
27 Szerzej  o roli MSP patrz  np.   Miko ajczyk B., Krawczyk M.: Anio owie Biznesu w sektorze MSP, Difin, 
Warszawa 2007, ;  Raport o stanie sektora ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce, (pod red.): A. Brussa,  
A. Tarnawa, PARP, Warszawa 2011. 
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Mikro i ma e firmy – to 93,3% firm ma ych i rednich w Polsce i 100% na S owacji. W Polsce w 2012 r. ma e i 
rednie przedsi biorstwa w Polsce tworzy y 68,2% miejsc pracy, na S owacji 67,3%, a w Unii Europejskiej 

66,5%. Z punktu widzenia udzia u ma ych i rednich firm w gospodarce, struktura badanej próby zbli ona jest 
do sytuacji rzeczywistej, poniewa  w ma e i rednie przedsi biorstwa w Polsce stanowi  99,8% wszystkich 
przedsi biorstw w gospodarce(tak jak u Unii Europejskiej) a na S owacji 99,9 %28. Mo na wi c oczekiwa , 
e ma e firmy, jako podmioty ci gle penetruj ce rynek w poszukiwaniu szans rozwojowych, powinny by  

szczególnie wyczulone na bariery ograniczaj ce zatrudnienie cudzoziemców oraz na potencjalne mo liwo ci 
zatrudnieniowe, jakie powstaj  w zwi zku z mo liwymi dzia aniami na rzecz udro nienia transgranicznego 
rynku pracy. Zwa ywszy, e sektor MPS wyp aca ok. 60% warto ci wynagrodze  za prac  w skali kraju29, taka 
struktura zatrudnieniowa badanej próby tak e tu czyni j  szczególnie u yteczn  z punktu widzenia celu 
prowadzonego badania.  

Ostatni  determinant  istotnie wp ywaj c  na odpowiedzi badanych firm jest ich ga ziowa 
przynale no  (Tabela3). 
 
Tabela 3. Ga ziowa przynale no  badanych firm 

Wyszczególnienie 

Obszar dzia alno ci 
firmy 

Polska S owacja 
Budownictwo 0,0% 13,3%
Handel 20,0% 50,0%
Przemys  ci ki 0,0% 6,7%
Przemys  lekki 3,3% 6,7%
Rolnictwo i ogrodnictwo 0,0% 3,3%
Transport i czno  0,0% 6,7%
Us ugi 73,3% 13,3%
Br.d. 3,3% 0,0%
Razem: 100,0% 100,0%
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
28 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/ 
2013/poland_en.pdf, oraz http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/ 
files/countries-sheets/2013/slovakia_en.pdf/   -  data pobrania 6.03.2014. 
29 Raport o stanie sektora ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce w latach 2011-2012. PARP Warszawa 
2013, s. 20. 
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Wykres 3. Ga ziowa struktura badanych firm 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie danych  (Tabela 3).  

Analizuj c struktur  polskiej gospodarki mo na zauwa y , e w roku 2010 MSP dzia a y 
przez wszystkim w us ugach (46,5% firm), handlu (29,5%) budownictwie (13,4%), przemy le 
(10,6%). W porównaniu z krajami UE struktura bran owa przedsi biorstw w Polsce jest nieco 
inna. Wed ug Eurostatu (dane za 2010 r) blisko trzy czwarte MSP w Polsce prowadzi 
dzia alno  gospodarcz  w handlu (35,5%; 28,6% w UE) i us ugach (36,3%; 45,9% w UE), 
a co siódme – w budownictwie (15,8%; 15,2% w UE) i co dziesi te – w przemy le (12,5%; 
10,4% w UE). W porównaniu do redniej dla krajów UE Polsk  cechuje zatem znacznie 
wi ksza liczba przedsi biorstw handlowych i ni sza – us ugowych. 30 

Ga ziowa struktura badanej próby jest silnie zró nicowana, je eli chodzi o pracodawców 
s owackich. Natomiast w wypadku polskich pracodawców dzia alno  badanych firm skupia 
si  w dwóch obszarach – handlu i us ugach. Rozbie no ci te nie s  dzie em przypadku, lecz 
wynikaj  z profilu dzia alno ci dydaktycznej uczelni wy szych prowadz cych te badania. 
Wy sza Szko a Finansów i Prawa w Bielsku-Bia ej prowadzi studia g ównie na kierunku 
„finanse i rachunkowo ” oraz „prawo” – st d przysz a dzia alno  zawodowa jej 
absolwentów b dzie skupia a si  w obszarze dzia alno ci us ugowej. Specjalno  „handel 
i transport” uzasadnia zwi zki z pracodawcami reprezentuj cymi dzia alno  handlow . Taka 
merytoryczna zgodno  pozwoli a na dokonanie kompetentnej, wielowymiarowej oceny 
oczekiwa  badanych studentów i pracodawców wobec oferty us ug edukacyjnych 
wiadczonych przez WSFiP w Bielsku-Bia ej przeprowadzonej z perspektywy potrzeb 

funkcjonowania i rozwoju polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy.  

                                                 
30 Raport o stanie sektora ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce w latach 2011-2012. PARP Warszawa 
2013, s. 20 
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Podobn  zgodno  uzyskano pomi dzy profilem us ug edukacyjnych oferowanych przez 
Wydzia  Organizacji, czno ci i Transportu Uniwersytetu w ilinie (partnera WSFiP 
w Bielsku-Bia ej prowadz cego analogiczne badanie na S owacji), a ga ziowym profilem 
s owackich pracodawców.  

1.5.3. Struktura badanej próby studentów  

Struktura badanej próby studentów wynika z przyj tych wy ej ogólnych kryteriów doboru. 
cznie przebadano grup  60 polskich studentów i 30 studentów s owackich. 

Tabela 4. Struktura p ciowa badanej próby 
 P e  
 
 
Narodowo  

Kobiety 
(liczba osób obj tych 
badaniem) 

M czy ni 
(liczba osób obj tych 
badaniem) 

Razem 

polska 66,7% 33,3% 100,0%
s owacka 60,0% 40,0% 100,0%
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  

Z wykresu 4 wida , e generalnie przewa aj  kobiety. Mniejsza przewaga kobiet po stronie 
studentów s owackich wynika ze specyfiki kierunków, a tak e z tego, e Uniwersytet 
w ilinie jest uniwersytetem technicznym. Z drugiej strony badan  prób  obj to (kierunki) 
(obszary) kszta cenia, na którym tradycyjnie ju  dominuj  kobiety. 

 

Wykres 4. Struktura p ciowa badanej próby 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie danych  (Tabela 4). 
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Tabela 5. Ilo  kobiet i m czyzn w badanej próbie wg kraju i kierunków studiów 
P e  
Kraj/kierunek studiów kobieta m czyzna
Polska 40 20
bezpiecze stwo wewn trzne 12 9
finanse i rachunkowo  18 3
prawo 10 8
S owacja 18 12
ekonomika i zarz dzanie 6 3
ekonomika ga ziowa i sektorowa 2 1
transport lotniczy 2  0
us ugi transportowe 8 8
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  

Wykres 5. Ilo  kobiet i m czyzn w badanej próbie wg kraju i kierunków studiów – studenci 
polscy 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie danych  (Tabela 5). 

Porównuj c wed ug kierunków struktur  p ciow  badanej próby polskich studentów  
z ze struktur  p ciow  studiuj cych w WSFiP nale y stwierdzi , e zosta a tu zachowana 
zgodno . Kierunek „finanse i rachunkowo ” jest tradycyjnie zdominowany przez kobiety. 
W roku akademickim 2013-2014 w skali uczelni relacja ta wynosi a 79:21. Inaczej kszta tuje 
si  relacja ilo ci kobiet w stosunku do ilo ci m czyzn na kierunku „prawo” i kierunku silnie 
eksponuj cym nauki prawne „bezpiecze stwo wewn trzne”. W Wy szej Szkole Finansów 
i Prawa w roku akademickim 2013-2014 relacje te wynosi y odpowiednio – na kierunku 
„prawo” 58:42 oraz na kierunku bezpiecze stwo wewn trzne – 48:52 . 
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Wykres 6. Ilo  kobiet i m czyzn w badanej próbie wg kraju i kierunków studiów – studenci 
s owaccy 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie danych  (Tabela 5). 

Dominacj  kobiet mo na zauwa y  w ród studentów s owackich. Podobnie jak w Polsce, 
tradycyjnie przewa aj  one w ekonomicznych obszarach kszta cenia, gdzie ich przewaga 
w badanej próbie jest dwukrotna zarówno w obszarze kszta cenia „ekonomika i zarz dzanie”, 
jak i „ekonomika ga ziowa i sektorowa”. Inna jest sytuacja w obszarze kszta cenia „us ugi 
transportowe”, gdzie relacja pomi dzy ilo ci  studiuj cy kobiet i m czyzn jest wyrównana.  

Struktura p ciowa badanej próby jest zbli ona do struktury p ciowej studiuj cych w skali 
ca ego uniwersytetu w badanych obszarach kszta cenia. Z uwagi na specyfik  wiadczonych 
us ug w badaniu z obszaru „us ugi transportowe” wy czono „transport lotniczy”.  

Tabela 6. Struktura badanej próby (liczba respondentów) wg roczników i stopnia studiów 
 

Narodowo  Rok studiów 
Rok studiów 

doktoranckich 
I II III IV V 1 PHD 2 PHD 3 PHD

Polska 21 22 7 9 1 - - -
S owacka 11 5 4  -  - 2 4 4
Suma ko cowa 31 27 11 9 1 2 4 4
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  
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Wykres 7. Struktura badanej próby wg roczników i stopnia studiów 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie danych  (Tabela6). 

Struktura wed ug roku studiów studentów obu uczelni jest podobna. Zdecydowanie dominuj  
w niej studenci I, II i III roku. W wypadku studentów polskich wska nik udzia u tej grupy 
studentów wynosi ok. 0,8, a w odniesieniu do grupy studentów s owackich – ok. 0,7. Z uwagi 
na to, e WSFiP prowadzi jednolite studia magisterskie w badaniu uczestniczyli studenci IV 
i V roku (prawo). Po stronie s owackiej pozostali studenci reprezentuj  ró ne lata studiów III 
stopnia. Mo na zatem powiedzie , e tak e w odniesieniu do poziomu zaawansowania 
studiów zachowano porównywalno  opinii pomi dzy studentami reprezentuj cymi ró ne 
roczniki studiów, w tym w szczególno ci, na poziomie studiów I stopnia (licencjat). 

W cis ym zwi zku z uzyskanymi wynikami pozostaje id ce w parze z wiekiem 
do wiadczenie yciowe badanych studentów.  

Tabela 7. Struktura wiekowa badanej próby studentów 

Przedzia y wiekowe 

Procentowy udzia  osób w grupie wiekowej wg 
kraju pochodzenia 

Polska S owacja 
poni ej 20 lat 25,0% 0,0% 
20-25 lat 73,3% 70,0% 
26-30 lat 1,7% 23,3% 
31-40 lat 0,0% 6,7% 
41-50 lat 0,0% 0,0% 
ponad 50 lat 0,0% 0,0% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  
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Wykres 8. Struktura wiekowa badanej próby studentów 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie danych (Tabela 7). 

Ujawniona struktura wiekowa wskazuje, e respondentami by y osoby, które w wi kszo ci 
nie przekroczy y wieku 25 lat. Wynika to z tego, e badaniem obj to osoby studiuj ce na 
studiach stacjonarnych. W wypadku polskich studentów tylko jedna osoba przekroczy a wiek 
25 lat (wy szy rocznik 5-cio letnich studiów magisterskich). Natomiast w odniesieniu 
do studentów s owackich przekroczenia wieku 25 lat wyst puj  jedynie u respondentów 
studiuj cych na studiach III stopnia. 

Poniewa  obie uczelnie stosuj  podobne kryteria naboru na studia w badanych obszarach 
kszta cenia co inne okoliczne szko y wy sze i oferuj  w ramach badanych 
kierunków/obszarów kszta cenia standardowe programy, nie ma powodu twierdzi , 
e p ciowa, wiekowa oraz kierunkowo/obszarowa struktura kszta c cych si  na nich 

studentów silnie odbiegaj  od odpowiadaj cych im struktur w populacji generalnej 
obejmuj cej studentów analogicznych kierunków studiuj cych w obszarze przygranicznym. 
W konsekwencji, na podstawie przedstawionej wy ej analizy stwierdzaj cej zgodno  
wymienionych struktur na poziomie uczelni ze strukturami respondentów w badanej próbie 
mo emy zak ada , e badana próba pod wzgl dem analizowanych struktur jest zbie na 
z analogicznymi strukturami populacji generalnej. 

2. Znaczenie transgranicznego rynku pracy w opinii studentów 
i pracodawców 

2.1. Znaczenie transgranicznego rynku pracy dla zdobycia pracy w opinii 
studentów  

O znaczeniu badanego zjawiska dla okre lonej grupy spo ecznej wiadczy jego obecno  
w obiegowych opiniach kr cych w danym rodowisku z punktu widzenia interesów 
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istotnych dla jego przedstawicieli. St d celem oceny znaczenia transgranicznego rynku pracy 
wprowadzono do ankiety pytanie o to czy respondent zetkn  si  z opiniami dotycz cymi 
potrzeb w obszarze wiedzy i umiej tno ci koniecznych do znalezienia zatrudnienia na 
S owacji / w Polsce. Uzyskane wyniki zawiera Tabela 8. 

Tabela 8. Studenci, którzy zetkn li si  z opiniami dotycz cymi rodzajów wiedzy 
i umiej tno ci koniecznych do znalezienia zatrudnienia na polsko-s owackim 
transgranicznym rynku pracy 

Wyszczególnienie 

Polska S owacja 
Styczno  z opini  (ilo  wskaza ) Styczno  z opini  (ilo  wskaza ) 

nie tak Razem nie tak Razem 
kobieta 36 4 40 15 3 18 
m czyzna 18 2 20 11 1 12 
Suma ko cowa 54 6 60 26 4 30 
Udzia  
w strukturze 90,0% 10,0% 100,0% 86,7% 13,3% 100,0% 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

 
Wykres 9. Styczno  respondentów (studenci) z opiniami dotycz cymi rodzajów wiedzy 
i umiej tno ci koniecznych do znalezienia zatrudnienia na polsko-s owackim 
transgranicznym rynku pracy 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 8). 

Generalnie na podstawie zaprezentowanych wy ej danych (Tabela 8 i Wykres 8) mo na 
powiedzie , e w opinii respondentów w Polsce i na S owacji istnieje relatywnie niewielkie 
zainteresowanie funkcjonowaniem polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy. 
Styczno  z opiniami nt. wiedzy i umiej tno ci po danych na tym rynku zadeklarowa o 
tylko 10% przebadanych polskich studentów i 13,3% studentów s owackich. Pozostali 
respondenci nie mieli styczno ci z takimi opiniami, b d  mia y one dla nich tak znikome 
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znaczenie, e ich nie zapami tali. Z zamieszczonego wy ej wykresu (Wykres 9) wida , 
e w wypadku Polski taki sam odsetek zarówno kobiet, jak i m czyzn deklarowa  styczno  

z opiniami dotycz cymi rodzajów wiedzy i umiej tno ci, które s  konieczne do znalezienia 
zatrudnienia na polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy. W wypadku S owacji 
odsetek kobiet by  dwukrotnie wy szy. Na podstawie tabeli 9 mo na powiedzie , 
e w liczbach bezwzgl dnych zarówno w odniesieniu do S owacji, jak i do Polski wi cej 

kobiet ni  m czyzn zadeklarowa o styczno  z opiniami o transgranicznym rynku pracy, ale 
maj c na uwadze struktur  p ciow  badanej próby mo na powiedzie , e znaczenie dla 
badanych osób tego tematu jest do  podobne, niezale nie od p ci. Uwzgl dniaj ce p ciow  
struktur  respondentów wska niki zainteresowania polsko-s owackim transgranicznym 
rynkiem pracy w ród kobiet i m czyzn by y takie same i wynosi y 2, a dla S owacji 
analogiczny wska nik dla kobiet by  dwukrotnie wi kszy i wynosi  2 (dla m czyzn wynosi  
1). 

Z punktu widzenia celu prowadzonego badania istotn  wydaje si  opinia badanych studentów 
o znaczeniu polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy pogrupowanych wed ug 
kierunków studiów (Tabela 9). 
Tabela 9. Studenci, którzy zetkn li si  opiniami dotycz cymi wiedzy i umiej tno ci 
koniecznymi do znalezienia zatrudnienia na polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy 
wed ug kierunków 

Wyszczególnienie kierunków 

Deklaracja styczno ci z opini  
 (ilo  wskaza ) 

nie tak 
Polska (razem) 54 6
bezpiecze stwo wewn trzne 18 3
finanse i rachunkowo  18 3
prawo 18 -
S owacja (razem) 26 4
ekonomika i zarz dzanie 8 1
gospodarka ga ziowa i sektorowa 3 -
transport lotniczy 2 -
us ugi transportowe 13 3
Suma ko cowa 80 10
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Zawarte w tabeli informacje o znajomo ci opinii dotycz cych wiedzy i umiej tno ci 
koniecznymi do znalezienia zatrudnienia na polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy 
zdaj  si  pozostawa  w pewnym zwi zku z podj tymi przez respondentów kierunkami 
studiów. Polscy studenci kierunku „finanse i rachunkowo ” i „bezpiecze stwo wewn trzne” 
wykazuj  tu podobne zainteresowanie, natomiast zerowy stan wskaza  w ród studentów 
kierunku „prawo” zdaje si  wskazywa  na brak zainteresowania tym rynkiem, by  mo e, 
z uwagi na ró nice w prawie krajowym ró nych pa stw. 

Równie  zasadne wydaje si  by  zainteresowanie polsko-s owackim transgranicznym 
rynkiem pracy s owackich studentów, którzy poj li studia w obszarze us ug transportowych 
za wyj tkiem transportu lotniczego, gdzie nastawienia mog  by  przeciwstawne – 
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respondenci odpowiadaj c na pytanie 19 ankiety zgodnie potwierdzili, e interesuje ich praca 
wi ca si  sta ym pobytem na terenie w asnego kraju. 

 

2.2. Znaczenie transgranicznego rynku pracy jako ród a umo liwiaj cego 
pozyskanie pracowników w opinii pracodawców a potrzeby edukacyjne 

Bez w tpienia waga jak  przywi zuj  pracodawcy do transgranicznego rynku pracy jako 
ród a pozyskania pracowników, rzutuje na jego obecno  w obiegowych opiniach kr cych 

w tym rodowisku, w tym w szczególno ci, w opiniach o cudzoziemcach z pa stw o ciennych 
podejmuj cych prac  za granic . Poziom upowszechnienia styczno ci z takimi opiniami 
wiadczy o stopniu ugruntowania w ród pracodawców obiegowej oceny znaczenia tego rynku 

dla dzia alno ci biznesowej, oceny niekoniecznie odzwierciedlaj cej stan faktyczny. To 
z kolei rzutuje na ocen  potrzeb edukacyjnych zg aszan  przez to rodowisko. Nie trzeba 
dodawa , e nieprawdziwa negatywna obiegowa ocena w tym wzgl dzie, stanowi istotn  
barier  rozwoju transgranicznego rynku pracy. Ponadto w tej sytuacji odpowiedzi 
ankietowanych b d  naznaczone istnieniem takiej opinii. Aby wyja ni  ten problem zapytano 
o to respondentów, a uzyskane wyniki badania zamieszczono ni ej (Tabela 10). 

Tabela 10. Waga problemu transgranicznego zatrudnienia w rodowisku pracodawców 
Czy zetkn li cie si  Pa stwo z opiniami 
o s owackich/polskich pracownikach 
zatrudnianych w Polsce/na S owacji*? 

Udzia  respondentów wskazuj cych dan  
odpowied  w ogólnej ich liczbie 

Polska S owacja 
Brak odpowiedzi 3,3% 0,0% 
Nie 73,3% 53,3% 
Tak 23,3% 46,7% 
Razem 100,0% 100,0% 

*odpowiednio polscy pracodawcy o pracownikach s owackich zatrudnianych w Polsce i pracodawcy s owaccy 
o pracownikach polskich.  

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Zaprezentowane na powy szym wykresie wyniki badania wskazuj , e wi cej ni  po owa 
zarówno polskich, jak i s owackich respondentów nie mia a styczno ci z opiniami na temat – 
odpowiednio – s owackich pracowników zatrudnianych w Polsce i polskich pracowników 
zatrudnianych na S owacji. Zatem w ród tej cz ci respondentów temat polsko-s owackiego 
transgranicznego rynku pracy na poziomie wymiany pogl dów jest nieobecny, a wyra ane 
w badaniu ankietowym opinie (w tym o potrzebach edukacyjnych) prawdopodobnie s  
tworzone na poziomie intuicyjnym31. Wskazany wy ej udzia  pracodawców, którzy nie mieli 
styczno ci z opiniami dotycz cymi odpowiednio - s owackich/polskich pracowników 
zagranicznych wskazuje tak e na nisk  wag , jak  pracodawcy przywi zuj  do tego rynku. 

 
 
                                                 
31 Wydaje si , e opinie te nie mog  bazowa  tak e na podstawie w asnego do wiadczenia. Trudno bowiem 
sobie wyobrazi  sytuacj , w której pracodawca zatrudniaj c cudzoziemca, nie zasi gn by w tym wzgl dzie 
opinii swoich kolegów. 
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Wykres 10. Waga problemu transgranicznego zatrudnienia w rodowisku pracodawców 

 
ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 10). 

Reasumuj c t  cz  badania nale y wskaza , e obecnie polsko-s owacki transgraniczny 
rynek pracy nie posiada ugruntowanej opinii w rodowisku badanych studentów 
i pracodawców poniewa  relatywnie rzadko ma miejsce rodowiskowa wymiana zda  na jego 
temat. Mo e to tak e oznacza , e respondenci nie wi  du ych nadziei zwi zanych 
z rozwojem w asnej kariery zawodowej/rozwoju w asnej firmy z mo liwo ciami tworzonymi 
przez ten rynek oraz nisko oceniaj  jego potencja . 

3. Praktyczna znajomo  problemów wyst puj cych w komunikacji 
i relacjach mi dzynarodowych w ród studentów i pracodawców 
a potrzeby edukacyjne 

Praktyczna znajomo  problemów wyst puj cych w komunikacji i relacjach 
mi dzynarodowych na poziomie zak adu pracy pozwala oceni  wiedz  badanej próby 
w danym obszarze. Brak takiej styczno ci z tymi problemami b dzie powodowa , 
e w wyniku badania uzyskamy g ównie informacje sformu owane na podstawie obiegowych, 

dominuj cych w danym rodowisku opinii, w tym na temat potrzeb edukacyjnych zrodzonych 
funkcjonowaniem polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy. Istnieje te  mo liwo , 
e wypowiedzi respondentów b d  bazowa y na sformu owanych intuicyjnie ocenach, 

niekoniecznie zgodnych ze stanem faktycznym. 

3.1. Znajomo  problemów wyst puj cych w komunikacji i relacjach 
mi dzynarodowych w opinii przedstawicieli studentów 

Znajomo  problemów wyst puj cych w komunikacji i relacjach mi dzynarodowych w ród 
studentów pozwalaj  oceni  odpowiedzi udzielone na pytanie zawarte w kwestionariuszu 
ankiety przeznaczonej dla studentów, które brzmi: Czy Twoja praca zarobkowa kiedykolwiek 
wymaga a decyzji lub dzia a  o charakterze mi dzynarodowym – polsko-s owackim?  
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Wyniki badania zamieszczono w poni szej tabeli (Tabela 11).  

Tabela 11. Ocena praktycznej znajomo ci problemów wyst puj cych w komunikacji 
i relacjach mi dzynarodowych w ród studentów 
 Konieczno  podejmowania decyzje o charakterze mi dzynarodowym w pracy zarobkowej 
 Kraj Polska S owacja 

 
P e  nie 

nie 
podejmowa  

pracy 
zarobkowej tak Razem nie 

nie 
podejmowa  

pracy 
zarobkowej tak Razem 

 Ilo  wskaza   Ilo  wskaza   
kobieta 24 14 2 40 6 8 4 18 
m czyzna 13 3 4 20 3 8 1 12 
Suma ko cowa 37 17 6 60 9 16 5 30 
Struktura 61,67% 28,33% 10,00% 100,00% 30,00% 53,33% 16,67% 100,00% 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Z zaprezentowanych danych (Tabela 11) wynika, e praktyczna znajomo  problemów 
wyst puj cych w komunikacji i relacjach mi dzynarodowych zarówno u studentów polskich, 
jak i s owackich jest niewielka. Relatywnie wi ksz  znajomo  tej problematyki wykazuj  
przebadani studenci s owaccy (16,67% respondentów), ani eli studenci polscy (10% 
respondentów). Mo e tu zastanawia  fakt, e u polskich studentów utrzymuje si  ni sza 
praktyczna znajomo  problemów wyst puj cych na mi dzynarodowym rynku pracy mimo 
tego, i  udzia  pracuj cych w strukturze badanej próby jest tu prawie dwukrotnie wi kszy 
(71,67%) w porównaniu ze studentami s owackimi (46,67%). Warto równie  zaznaczy , 
ze pomimo dwukrotnej przewagi liczby kobiet nad m czyznami w badanej próbie (40:20) 
wi ksz  praktyczn  znajomo  problemów w komunikacji i relacjach mi dzynarodowych 
wykazuj  m czy ni (4:2). Odwrotn  sytuacj  obserwujemy u studentów s owackich - tam 
analogiczna zale no  kszta tuje si  jak (1:4). Powy sze zwi zki w uj ciu graficznym 
zaprezentowano na poni szym wykresie  (Wykres 11.) 

Wykres 11 potwierdza znaczne braki praktycznej znajomo ci problemów wyst puj cych 
w komunikacji i relacjach mi dzynarodowych wyst puj ce w ród badanych polskich 
i s owackich studentów. W wypadku polskich studentów sytuacja wynika g ównie z braku 
styczno ci z tymi problemami w pracy zawodowej, natomiast w ród studentów s owackich – 
z tego, e w du ej mierze nie podejmuj  oni pracy ani przed, ani w trakcie studiów. Jednak 
w wypadku podj cia pracy zawodowej cz ciej z wymienion  grup  problemów maj  
styczno  studenci s owaccy, ani eli polscy. 
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Wykres 11. Ocena praktycznej znajomo ci problemów wyst puj cych w komunikacji 
i relacjach mi dzynarodowych w ród studentów (procentowe udzia y wskaza  w badanych 
grupach respondentów) 

 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 11). 

Ponadto na powy szym wykresie znajdujemy potwierdzenie sformu owanej wy ej tezy, 
e w wypadku studentów polskich styczno  ta cz ciej wyst puje u m czyzn, natomiast 

studentów s owackich – u kobiet. Przyczyn takiego stanu rzeczy nale y upatrywa  m.in. 
w a nie w tym, e wi kszo  polskich respondentów ju  pracuje i wi e swoj  przysz o  
z polskim rynkiem pracy. Poza tym dominacja kobiet w tej grupie równie  t umaczy 
uzyskany wynik. Z racji ról pe nionych w spo ecze stwie przez kobiety, ich mobilno  jest 
zdecydowanie ni sza ni  m czyzn. Nawet, je li na terenie w asnego kraju zarobki s  ni sze 
i trudniej znale  prac , to kobiety nie decyduj  si  na migracj , szczególnie, je eli 
wychowuj  dzieci. 

Niew tpliwie znajomo  wskazanej wy ej grupy problemów b dzie rzutowa a 
w perspektywie na otwarto  studentów do podejmowania aktywno ci na transgranicznym 
rynku pracy. Maj c na uwadze ujawniony poziom znajomo ci problemów wyst puj cych 
w komunikacji i relacjach mi dzynarodowych nale y liczy  si  z tym, e w uzyskanych 
odpowiedziach respondentów b d  dominowa y obiegowe opinie i sformu owane intuicyjnie 
s dy. Dlatego nale y rekomendowa  podzia  respondentów na grup , która w swojej pracy 
zawodowej zetkn a si  z problemami wyst puj cymi w komunikacji i relacjach 
mi dzynarodowych i na grup , która takiej styczno ci nie mia a. 

3.2. Znajomo  problemów wyst puj cych w komunikacji i relacjach 
mi dzynarodowych w opinii przedstawicieli pracodawców 

Podobnie jak w ród studentów, oprócz znaczenia badanej problematyki w wypadku 
pracodawców nale y tak e ujawni  poziom jej praktycznej znajomo ci. W tym celu badanym 
pracodawcom zadano pytanie czy zatrudniaj  oni w swojej firmie cudzoziemców (w tym 
odpowiednio obywateli s owackich/polskich). Pozwala to oceni  jako  uzyskanych wyników 
zarówno pod wzgl dem stopnia mo liwej absorpcji obiegowych opinii, jak i intuicyjno ci 
w formu owaniu ocen, w tym dotycz cych potrzeb edukacyjnych wynikaj cych 
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z funkcjonowania polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy. Uzyskane wyniki 
zaprezentowano w zamieszczonej ni ej tabeli (Tabela 12). 

Tabela 12. Zatrudnienie cudzoziemców w polskich i s owackich firmach 
Czy firma zatrudnia cudzoziemców (w tym 
odpowiednio - obywateli 
s owackich/polskich) 

Liczba wskaza  (udzia  
w strukturze) 

Polska S owacja 
nie 96,7% 76,7% 
tak 0,0% 20,0% 
brak odpowiedzi 3,3% 3,3% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Wykres 12. Zatrudnienie cudzoziemców w polskich i s owackich firmach  

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 12). 

Praktyczna znajomo  problematyki funkcjonowania transgranicznego rynku pracy w ród 
badanych respondentów jest bardzo niska. Ani jeden w ród polskich przedsi biorców nie 
wskaza , e zatrudnia cudzoziemca, w tym obywatela S owacji. W ród s owackich 
przedsi biorców 20% badanych wskaza o na fakt zatrudnienia cudzoziemców – w tym 
obywateli polskich32. Oznacza to, e w uzyskanych wynikach badania b dziemy g ównie 
mieli do czynienia albo z intuicyjnie formu owanymi ocenami, albo z adaptacj  obiegowych 
opinii.  

Potwierdzaj  to odpowiedzi na pytanie poprzedzaj ce ocen  pracowników pochodz cych 
z zagranicy odpowiednio S owaków/Polaków o ród a informacji daj ce podstaw  tej oceny 
(Tabela 13).  

 

                                                 
32 Taki stan rzeczy wskazuje na mo liw  asymetri  zatrudnienia na polsko-s owackim transgranicznym rynku 
pracy.  
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Tabela 13. ród a informacji o ocenach pracowników pochodz cych odpowiednio 
ze S owacji/Polski przez krajowych pracodawców. 

ród a oceny pracowników 
zagranicznych 

Liczba wskaza   
(udzia  w strukturze) 

Polska S owacja 
W asne do wiadczenie 3,3% 26,7%
Zas yszane obce opinie 66,7% 60,0%
Brak odpowiedzi 30,0% 13,3%
Suma ko cowa 100,0% 100,0%
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Wykres 13. ród a informacji o ocenach pracowników pochodz cych odpowiednio 
ze S owacji/Polski przez krajowych pracodawców. 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 13). 

Analiza powy szego wykresu potwierdza wcze niejsze wnioski. Ponad 60% badanych 
polskich i s owackich pracodawców przyznaje, e formu uje swoje oceny dotycz ce 
zagranicznych (odpowiednio polskich i s owackich pracowników) na podstawie zas yszanych 
opinii obcych, 30% pracodawców polskich i 13,3% pracodawców s owackich nie udzieli o tu 
odpowiedzi, a tylko 3,3% pracodawców polskich i 26,7% s owackich zadeklarowa o, 
e przedstawione dalej oceny powsta y na podstawie w asnego do wiadczenia.  

4. Ocena kompetencji pracowników z wykszta ceniem wy szym 
dost pnych na polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy 
w opinii pracodawców 

Niniejsza analiza zawiera oceny kompetencji pracowników zagranicznych posiadaj cych 
wy sze wykszta cenie dokonane przez badanych pracodawców – odpowiednio: pracowników 
ze S owacji przez pracodawców polskich, a pracowników z Polski – przez s owackich 
pracodawców. Badanie przeprowadzono jednocze nie w trzech przekrojach: wed ug wiedzy 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

W asne
do wiadczenie

Zas yszane obce
opinie

Brak odpowiedzi

U
dz

ia
 w

sk
az

a
  w

 g
ru

pi
e 

re
sp

on
de

nt
ów

Rodzaje wskaza

Polska

S owacja

37

PROFIL KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO W EUROREGIONIE BESKIDY 
A OCZEKIWANIA TRANSGRANICZNEGO RYNKU PRACY



 

 

i umiej tno ci, solidno ci i przydatno ci dla firmy. Tego rodzaju ocena powinna wskaza  na 
jakie cechy pracowników transgranicznych nale y zwróci  uwag  modeluj c profil 
kszta cenia na uczelniach wy szych po k tem jego dostosowania do potrzeb transgranicznego 
rynku pracy, przy jednoczesnym wyodr bnieniu opinii o potrzebach kszta cenia w obszarze 
szkolnictwa wy szego. Uzyskane wyniki w tym obszarze prowadzonego badania 
przedstawiono ni ej. 

4.1. Ocena wiedzy i umiej tno ci pracowników zagranicznych 
z wykszta ceniem wy szym zamieszkuj cych na S owacji i w Polsce 

Ocen  wiedzy i umiej tno ci pracowników transgranicznych z wykszta ceniem wy szym 
w opinii pracodawców zamieszczono ni ej (Tabela 14). 

Tabela 14. Ocena wiedzy i umiej tno ci pracowników z wy szym wykszta ceniem 
pochodz cych odpowiednio ze S owacji/Polski przez krajowych pracodawców. 

Ocena wiedzy i umiej tno ci pracowników z wy szym 
wykszta ceniem odpowiednio ze S owacji/z Polski 

Liczba wskaza  
pracodawców  

(udzia  w strukturze) 
polskich s owackich 

Brak odpowiedzi 33,3% 66,7% 
Niska standardowa wiedza i umiej tno ci 0,0% 0,0% 
Przeci tna standardowa wiedza i umiej tno ci 26,7% 16,7% 
Wysoka standardowa wiedza i umiej tno ci 40,0% 16,7% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Jak wida  z poni szego wykresu aden z respondentów nie oceni  wiedzy i umiej tno ci 
zagranicznych pracowników (odpowiednio ze S owacji i z Polski) jako niskie. W ocenie 
s owackich pracodawców kwalifikacje te w jednakowej mierze zas uguj  na ocen  redni  
i wysok . Analizuj c wskazania s owackich pracodawców formu uj cych odpowiedzi na 
podstawie w asnego do wiadczenia nale y stwierdzi , e najwi cej wskaza  uzyska a ocena 
„wysoka standardowa wiedza i umiej tno ci” – 37,5% ogó u respondentów s owackich 
formu uj cych ocen  na podstawie w asnego do wiadczenia, 25% tych e respondentów 
wystawi o ocen  przeci tn , a 37,5% nie udzieli o odpowiedzi na to pytanie. Brak odpowiedzi 
mo e usprawiedliwia  tu fakt, e do wiadczenia tych respondentów dotycz  wspó pracy 
z polskimi pracownikami o ni szych kwalifikacjach. 

Polscy pracodawcy w wi kszo ci (40,0%) nadali wiedzy i umiej tno ciom pracowników 
ze S owacji ocen  wysok , natomiast 26,7% wskaza o na ocen  przeci tn . Nale y jednak 
pami ta , e s  to oceny dokonane na podstawie zas yszanych opinii, a zatem niekoniecznie 
musz  odpowiada  stanowi faktycznemu.  
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Wykres 14. Ocena wiedzy i umiej tno ci pracowników z wy szym wykszta ceniem 
pochodz cych odpowiednio ze S owacji/Polski przez krajowych pracodawców. 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych  (Tabela 14). 
 
Podsumowuj c t  cz  raportu mo na powiedzie , e pracownicy zagraniczni z wy szym 
wykszta ceniem uzyskali najwy sz  ocen  posiadanej wiedzy i umiej tno ci wzgl dem 
pracowników reprezentuj cych ni sze poziomy wykszta cenia33. W tym wypadku ani jedna 
ocena zadeklarowana przez respondentów nie by a sformu owana jako niska. Generalnie 
mo na powiedzie , e zadeklarowane oceny w przybli eniu roz o y y si  równomiernie 
pomi dzy ocen  przeci tn  i wysok . Nale y pami ta , e jednak wi kszo  ocen bazuje na 
zas yszanych opiniach i w kontek cie ujawnionej oceny bazuj cej na w asnym do wiadczeniu 
s owackich przedsi biorców mo na je uwa a  za nieco zani one. Taka sytuacja jest 
uzasadniona tak e tym, e cudzoziemcy by móc skutecznie konkurowa  z krajowymi 
pracownikami musz  wielokrotnie wykaza  si  wi ksz  wiedz  i umiej tno ciami celem 
skompensowania swoich wad wynikaj cych mi dzy innymi z gorszej znajomo ci j zyka, 
nieznajomo ci relacji spo ecznych i odmienno ci kulturowych obcego kraju, w którym 
przysz o im podj  prac . 

4.2. Ocena solidno ci pracowników zagranicznych zamieszkuj cych na 
S owacji i w Polsce – pracownicy z wykszta ceniem wy szym 

Celem ujawnienia pozosta ych czynników wp ywaj cych na dro no  transgranicznego rynku 
pracy zapytano respondentów – polskich i s owackich przedsi biorców o ocen  solidno ci 
zatrudnianych przez nich odpowiednio s owackich i polskich pracowników. Uzyskane wyniki 
zaprezentowano ni ej (Tabela 15). 

                                                 
33 Wyników badania wiedzy i umiej tno ci pracowników z ni szym poziomie wykszta cenia nie zamieszczono z 
uwagi na ograniczon  obj to  publikacji. 
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Tabela 15. Ocena solidno ci pracowników z wy szym wykszta ceniem pochodz cych 
odpowiednio ze S owacji/Polski przez krajowych pracodawców. 

Ocena solidno ci pracowników z wy szym 
wykszta ceniem odpowiednio ze S owacji/z Polski 

Liczba wskaza  pracodawców  
(udzia  w strukturze) 

polskich s owackich 
Brak odpowiedzi 40,0% 63,3% 
Niska ocena solidno ci 0,0% 0,0% 
Przeci tna ocena solidno ci 26,7% 30,0% 
Wysoka ocena solidno ci 33,3% 6,7% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Wykres 15. Ocena solidno ci pracowników z wy szym wykszta ceniem pochodz cych 
odpowiednio ze S owacji/Polski przez zagranicznych pracodawców. 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych  (Tabela 15). 
Na podstawie powy szego (Wykres 15) mo emy powiedzie , e ocena solidno ci dzia ania 
pracowników-obcokrajowców nie stanowi istotnej bariery dla rozwoju polsko-s owackiego 
transgranicznego rynku pracy. W wypadku polskich pracowników zatrudnianych na S owacji 
przewa a udzia  liczby wskaza  na przeci tn  ocen  solidno ci, a w wypadku pracowników 
s owackich zatrudnianych w Polsce – udzia  wskaza  na wysok  ocen  solidno ci (33,3%) 
jest porównywalny z udzia em wskaza  na ocen  przeci tn  (26,7%). 
Je eli chodzi o s owacki rynek zatrudnienia dla Polaków zas yszane obiegowe opinie 
pokrywaj  si  z opiniami formu owanymi przez pracodawców na podstawie w asnego 
do wiadczenia – 62,5% procenta pracodawców z tej grupy wyda o tak  w a nie opini , 
natomiast 12,5% tych pracodawców wskaza o na wysok  ocen  solidno ci. 

Reasumuj c nale y stwierdzi , e w opinii zarówno polskich, jak i s owackich poddanych 
badaniu pracodawców solidno  pracowników pozyskanych z o ciennego kraju nie uzyska a 
ani jednej niskiej oceny. Patrz c z punktu widzenia wspó czesnej koncepcji kszta cenia na 
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studiach wy szych solidno  – to kompetencja spo eczna34, któr  mo na i nale y kszta towa  
w procesie kszta cenia. Powinny j  bra  pod uwag  wspó czesne plany i programy nauczania, 
chocia by po to, by utrzyma  jej tak wysok  ocen .  

4.3. Ocena przydatno ci zagranicznych pracowników z wykszta ceniem 
wy szym zamieszkuj cych na S owacji i w Polsce z uwagi ich unikalne 
cechy 

Przes ank  zatrudnienia w ramach transgranicznego rynku pracy (w tym polsko-s owackiego) 
mog  stanowi  unikalne cechy pracowników pozyskanych za granic , których to cech nie 
posiadaj  pracownicy dost pni na rodzimym rynku pracy. Mo e tu gra  istotn  rol  bardzo 
dobra znajomo  j zyka obcego, który jest j zykiem ojczystym kraju pochodzenia, unikalna 
wiedza nabyta tylko dzi ki wykszta ceniu uzyskanemu za granic  w posiadaj cych tradycje 
w tym zakresie o rodkach dydaktyczno-naukowych, itd. Zebrane opinie pracodawców na ten 
temat zawiera Tabela 16. 

Tabela 16. Ocena przydatno ci pracowników z wy szym wykszta ceniem pochodz cych 
odpowiednio ze S owacji/Polski przez krajowych pracodawców ze wzgl du na ich unikalne 
cechy. 

Ocena przydatno ci pracowników z wy szym 
wykszta ceniem odpowiednio ze S owacji/z Polski 

Liczba wskaza  pracodawców  
(udzia  w strukturze) 

polskich s owackich 
Brak odpowiedzi 40,0% 70,0% 
Niska ocena przydatno  dla firmy ze wzgl du na ich 
unikalne cechy 3,3% 3,3% 
Przeci tna przydatno  dla firmy ze wzgl du na ich 
unikalne cechy 23,3% 16,7% 
Wysoka przydatno  dla firmy ze wzgl du na ich 
unikalne cechy 33,3% 10,0% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Wykres 16 wskazuje na to, e w ocenach respondentów – polskich i s owackich pracodawców 
unikalne cechy pracowników zagranicznych graj  rol  w ocenie ich przydatno ci dla firmy. 
Warto tu zaznaczy , e 37,3% pracodawców oceniaj cych pracowników zagranicznych na 
podstawie w asnego do wiadczenia wskaza o na przeci tn  przydatno  tych pracowników 
dla ich firmy z uwagi na posiadane przez nich unikalne cechy, 12,5% wskaza o wysok  
przydatno , a 50% pracodawców z tej grupy nie udzieli o adnej odpowiedzi.  
                                                 
34 Od 1pa dziernika 2012 r. kszta cenie na polskich uczelniach wy szych opiera si  na programach, których 
istot  jest opis efektów kszta cenia w trzech kategoriach: wiedzy, umiej tno ci i kompetencji spo ecznych  
w odniesieniu do obszaru kszta cenia z zakresu poszczególnych nauk. Kompetencje spo eczne obejmuj  m.in. 
umiej tno  uczelnia si , rozumienie potrzeby uczenia si  przez ca e  ycie, wspó dzia anie i wspó prac   
w grupie,  projektowanie dzia a  i przyjmowanie odpowiedzialno ci za wyniki. Por.: Chmielecka E.: Autonomia 
programowa Uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wy szego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wy szego. Warszawa 2010. 
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Wykres 16. Ocena przydatno ci pracowników z wy szym wykszta ceniem pochodz cych 
odpowiednio ze S owacji/Polski przez zagranicznych pracodawców ze wzgl du na ich 
unikalne cechy 

 
ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 16). 

Patrz c z innej strony nale a o by jednak rozpozna  jakie to s  cechy. Spo ród polskich 
pracodawców 43,3% nie udzieli o na to pytanie odpowiedzi. Pozostali polscy pracodawcy 
najcz ciej wymieniali nast puj ce unikalne cechy pracowników pochodz cych ze S owacji 
czyni ce ich konkurencyjnymi na polskim rynku pracy: ‘ch  przekwalifikowania’, ‘ch  
rozwoju i kszta cenia’, ‘dyspozycyjno ’, ‘wszechstronno ’, ‘fachowo ’, ‘solidno ’, 
‘dobry stan zdrowia’, ‘umiej tno ci’, ‘pracowito ’, ‘zaanga owanie w ycie firmy spryt’, 
‘ambicja’, ‘przydatno  dla firmy’, ‘pracowito ’, ‘kompetencje zawodowe’, ‘znajomo  co 
najmniej jednego obcego j zyka (dobra)’, ‘odporno  na stres’, ‘dyspozycyjno ’, 
‘zauwa alna ch  pracowników do uczenia si ’, ‘znajomo  j zyka’, ‘znajomo  rynku 
i rynku pracy’, ‘znajomo  polskiego prawa’, ‘znajomo  rodzimego j zyka zagadnie  
ekonomicznych’, ‘znajomo  specyfiki polskich uregulowa  prawnych’35. 

Natomiast pracodawcy s owaccy wskazali nast puj ce unikalne cechy, jakie w ich opinii 
czyni  konkurencyjnymi polskich pracowników na s owackim rynku pracy: ‘do wiadczenie’, 
‘dyspozycyjno ’, ‘j zyk’, ‘lepszy dost p do pracy’, ‘ atwiejsze pozyskanie kontaktów dla 
firmy’, ‘odpowiedzialno ’, ‘pracowito ’, ‘solidno ’, ‘uczciwo ’, ‘elastyczno ’, ‘tania 
si a robocza’, ‘znajomo  j zyków’36. Spo ród s owackich pracodawców 66,7% nie 
wypowiedzia o si  na ten temat. 

Z przeprowadzonej w niniejszym podrozdziale analizy wynika, e podobnie jak w wypadku 
oceny wiedzy i umiej tno ci oraz solidno ci, tak e w odniesieniu do znaczenia unikalnej 
wiedzy i umiej tno ci bardzo du y odsetek s owackich przedsi biorców (70,0%) odmawia 
odpowiedzi, co mo e oznacza , e nie s  w stanie dokona  tu odpowiedzialnej oceny. 
Bardziej aktywni s  polscy pracodawcy – tylko 40,0% spo ród nich nie udzieli o odpowiedzi 
w tym wzgl dzie. Nale y jednak pami ta , e odpowiedzi polskich pracodawców s  
udzielane w ca o ci na podstawie zas yszanych, obiegowych opinii, a wi c nie musz  by  
w pe ni miarodajne. Wydaje si , e taka postawa pracodawców wiadczy o ich relatywnie 

                                                 
35 Wypowiedzi respondentów przytoczono w oryginalnej postaci. 
36 Wypowiedzi respondentów przytoczono w oryginalnej postaci. 
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ma ym zainteresowaniu mo liwo ciami, jakie tworzy transgraniczny rynek pracy. To z kolei 
mo e wynika  z nik ej wiedzy o tym rynku, lub o ugruntowanym (niekoniecznie zasadnym) 
przekonaniu, e korzystanie z transgranicznego pracownika rodzi wi cej problemów, ani eli 
korzy ci.  

Oprócz oceny kompetencji istniej  jeszcze inne zjawiska determinuj ce dro no  
transgranicznego (w tym polsko-s owackiego) rynku pracy. W ród nich mo na wyró ni  
ogólne nastawienie pracodawców do zatrudniania obcokrajowców (odpowiednio obywateli 
s owackich i obywateli polskich), a tak e ró nego rodzaju szczególne czynniki i bariery 
rozwoju tego rynku, których istnienie powinien uwzgl dnia  nowoczesny profil kszta cenia 
akademickiego w regionie. Z tego powodu za celowe w niniejszej pracy uznano zbadanie tych 
czynników i barier.  

5. Bariery rozwoju polsko-s owackiego transgranicznego rynku 
pracy a potrzeby edukacyjne37  

Analizuj c czynniki, które mog  przyczyni  si  do rozwoju lub zahamowania wspó pracy 
przygranicznej mo na pos u y  si  tzw. piramid  wspó pracy przygranicznej, która pomaga 
oceni  perspektywy rozwoju tej wspó pracy przez pryzmat braków (im wi kszy element, tym 
wi kszym problemem jest brak symbolizowanej cechy)38. Podstawow  kwesti  jest poziom 
zamo no ci podmiotów potencjalnie zaanga owanych we wspó prac . T  tez  mo na 
postawi  na bazie analizy wspó czesnej gospodarki wiatowej. W wymian  mi dzynarodow  
zaanga owane s  te kraje, które maj  co  do zaoferowania39. Przenosz c te my l na poziom 
regionu, czy gminy, zauwa y  mo na, e we wspó prac  transgraniczn  s  zaanga owane 
g ównie gminy, które osi gaj  wy szy redni dochód na jednego mieszka ca40.  

5.1. Nastawienie pracodawców – bariera narodowo ciowa 

Jedn  z istotnych barier hamuj cych rozwój transgranicznego rynku pracy mo e by  czynnik 
narodowo ciowy. Dzia anie tej bariery mo e by  znacznym stopniu zredukowane poprzez 
realizacj  szeregu przedsi wzi  zbli aj cych oba narody. Niew tpliwie cz  dzia a  w tym 
zakresie mog  przyj  na siebie przyj  przygraniczne uczelnie wy sze realizuj c programy 
wymiany kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów41, w tym oferuj c w ramach tej 
wymiany specjalnie przygotowane obcoj zyczne trakty nauczania, a tak e odpowiednio 

                                                 
37 Wsparcie transgranicznej mobilno ci edukacyjnej jest jednym z priorytetów w okresie programowania 2014-
2020. Por.  Przygodzki Z.: Regionalny wymiar polityki rozwoju kapita u ludzkiego. Przyk ad W och, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec i Polski. Difin, Warszawa 2013, s. 21. 
38 Por.: Szmigiel-Rawska K., Do zb asz S.: Trwa o  wspó pracy przygranicznej, CeDeWu 2012, s. 47. 
39Por.: Krugman P. , Obstfeld M.: Mi dzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 1997. 
40 Por.: Dziemianowicz W., Swianiewicz P.: Gmina pasywna, Studia CXVII, Polska Akademia Nauk Komitet 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2007. 
41 Promowanie i zwi kszanie mobilno ci studentów, nauczycieli i pracowników naukowych  jest jednym z 
za o e  Deklaracji Bolo skiej, któr  Polska podpisa a w 1992 r. - por. A. Kra niewski: Proces Bolo ski. To ju  
10 lat. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009. 
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zmodyfikowane plany i programy studiów. Ponadto uczelnie mog  przyci gn  
do wspó pracy zagranicznych pracodawców w ramach prac komisji programowych 
i konwentu, a tak e do uczestnictwa w konferencjach naukowych – jako przedstawicieli 
praktyki, dzi ki czemu mog  przyczyni  si  do zredukowania bariery narodowo ciowej. 
Jednak celowo  podejmowania wymienionych wy ej dzia a  uzasadnia istnienie 
wymienionej wy ej bariery. Aby oceni  jej znaczenie zadano respondentom (pracodawcom) 
pytanie, czy ch tnie zatrudniliby w przysz o ci w swojej firmie cudzoziemców (w tym 
odpowiednio obywateli s owackich/polskich) zak adaj c, e z punktu widzenia potrzeb 
danego stanowiska posiadaj  oni tak  sam  wiedz  i umiej tno ci i stawiaj  takie same 
wymagania p acowe jak pracownicy pozyskani na krajowym rynku pracy. Uzyskane wyniki 
badania zawiera Tabela 17. 

Tabela 17. Ocena nastawienia pracodawców - czynnik narodowo ciowy 
Czy ch tnie zatrudniliby cie Pa stwo w przysz o ci 
w swojej firmie cudzoziemców (w tym obywateli 
s owackich/polskich) zak adaj c, e z punktu widzenia 
potrzeb danego stanowiska posiadaj  oni tak  sam  
wiedz  i umiej tno ci i stawiaj  takie same wymagania 
p acowe jak obywatele Waszego kraju 

Liczba wskaza  
pracodawców  

(udzia  w strukturze) 

polskich s owackich 
Jest mi to oboj tne 63,3% 43,3% 
Nie 16,7% 16,7% 
Tak 16,7% 33,3% 
Brak odpowiedzi 3,3% 6,7% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Z zamieszczonych wy ej danych (Wykres 17) wida , e tylko niewielki odsetek respondentów 
(16,7% polskich i 16,7% s owackich pracodawców) udzieli  negatywnej odpowiedzi. 
Pozostali zadeklarowali oboj tny stosunek do tego, jak  narodowo  (s owack , polsk ) 
reprezentuj  ich pracownicy, wzgl dnie wykazali ch  zatrudnienia.  
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Wykres 17. Ocena nastawienia pracodawców - czynnik narodowo ciowy 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 17). 

Na tej podstawie mo na oceni , e bariera narodowo ciowa nie gra istotnej roli w rozwoju 
polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy. Najistotniejsze w opinii badanych 
pracodawców s  kompetencje zawodowe i wymagania p acowe. 

5.2. Potencja  polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy w opinii 
pracodawców - bariera zasobowa 

Ocena potencja u polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy mo e stanowi  istotn  
barier  jego rozwoju. Nie trzeba bowiem nikogo przekonywa , e je eli co  nie rokuje du ych 
szans na realizacj  za o onego celu (w tym wypadku pozyskania dobrych pracowników) – 
lepiej w tym obszarze nie podejmowa  dzia ania. Zakorzeniony w wiadomo ci stereotyp, 
e polsko-s owacki transgraniczny rynek pracy posiada niski potencja  mo e wi c by  jedn  

z przyczyn niskiej dynamiki jego rozwoju. Odpowiedzi zawieraj ce opini  respondentów 
w tym obszarze przedstawiono ni ej (Tabela 18). 

Tabela 18. Potencja  polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy w opinii 
pracodawców 

Czy transgraniczny rynek pracy Polska-S owacja 
posiada du y niewykorzystany potencja  w sensie 
mo liwo ci zatrudniania cudzoziemców? 

Liczba wskaza  pracodawców  
(udzia  w strukturze) 

polskich s owackich 
Nie 6,7% 16,7% 
Nie mam w tej sprawie zdania 76,7% 30,0% 
Tak 13,3% 46,7% 
Brak odpowiedzi 3,3% 6,7% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 
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Wykres 18. Potencja  polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy w opinii 
pracodawców 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 18). 

Na podstawie powy szego wykresu (Wykres 18) mo na stwierdzi  relatywnie du a asymetri  
w ocenach niewykorzystanego potencja u polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy 
dokonanych przez polskich i s owackich przedsi biorców. W ród polskich przedsi biorców 
a  76,7% badanych zadeklarowa o brak zdania w tej sprawie, a 6,7% wskaza o brak du ego 
niewykorzystanego potencja u tego rynku. Oznacza to, e 83,4% zbadanych polskich 
przedsi biorców nie wi e zbytnich nadziei z tym rynkiem jako istotnym rezerwuarem 
poda y pracy, która mog aby zaspokoi  potrzeby ich firmy w najbli szym czasie. Natomiast 
46,7% s owackich oceni o niewykorzystany potencja  badanego rynku jako wysoki.  

5.3. Pozosta e bariery rozwoju transgranicznego rynku pracy w ocenie 
pracodawców  

5.3.1. Ocena pozosta ych barier rozwoju transgranicznego rynku pracy bariery 
wymienione w kwestionariuszu ankiety 

Celem ustalenia wa no ci tych barier w kwestionariuszu ankiety wskazano dziewi  takich 
barier wyst puj cych w obszarze obiegu informacji, regulacji formalno-prawnych, 
komunikacji mi dzykulturowej, wiedzy i dyspozycyjno ci. Nast pnie poproszono 
respondentów o ocen  wa no ci tych barier z punktu widzenia ich wp ywu na ograniczenie 
transgranicznego zatrudnienia cudzoziemców w skali: „bardzo wa na”, „wa na”, „ma o 
wa na”, „niewa na”. Ka dej ocenie przypisano okre lon  liczb  punktów w skali od 1 do 4, 
odpowiednio: ocenie „bardzo wa na” – 4 pkt., ocenie „wa na” – 3 pkt., ocenie „ma o wa na” 
– 2 pkt. i ocenie „niewa na” – 1 pkt. Na tej podstawie ustalono ogóln  ocen  wa no ci Oow 
ka dej bariery nadan  przez respondentów, zgodnie z podanym ni ej wzorem: 
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Gdzie: 

W1 – ilo  wskaza  danej bariery jako „niewa nej” 

W2 – ilo  wskaza  danej bariery jako „ma o wa nej” 

W3 – ilo  wskaza  danej bariery jako „wa nej” 

W4 – ilo  wskaza  danej bariery jako „bardzo wa nej”. 

Z przedstawionego wy ej wzoru wida , e przy cho  jednym niezerowym W1, W2, W3 lub 
W4, Oow mo e przyjmowa  warto ci po rednie od jedno ci w cznie do czterech w cznie, 
przy czym uzyskanie skrajnych warto ci oznacza jednomy ln  ocen  respondentów danej 
bariery odpowiednio – jako „niewa nej” (Oow = 1) lub jako „bardzo wa nej” (Oow = 4). 

Uzyskane wyniki oblicze  zamieszczono ni ej (Tabela 19). 

Tabela 19. Ocena wa no ci wymienionych w kwestionariuszu ankiety barier rozwoju polsko-
s owackiego transgranicznego rynku pracy w ocenie pracodawców 

Rodzaje barier rozwoju polsko-s owackiego transgranicznego 

Wa no  danej bariery 
Oow w ocenie 
pracodawców  

(w skali 1-4 pkt.) 
polskich s owackich 

1. Bariera informacyjna wynikaj ca z braku lub z ej jako ci portalu www. , na 
którym mo na znale  oferty podj cia pracy lub zamie ci  oferty zatrudnienia 
wykorzystuj cego przygraniczny rynek pracy 2,96 2,96 

2. Bariera informacyjna wynikaj ca z braku lub ze z ej jako ci wspó pracy 
urz dów pracy zlokalizowanych po polskiej i s owackiej stronie granicy 3,04 3,04 

3. Bariera formalno-prawna wynikaj ca ze z o ono ci i niejasno ci przepisów 
reguluj cych mi dzynarodowe rozliczenia emerytalno-rentowe 3,04 3,22 

4. Bariera komunikacyjna wynikaj ca z niedostatecznej znajomo ci j zyka kraju 
docelowego przez zagranicznych pracowników (w tym odpowiednio 
s owackich/polskich) 2,96 2,54 

5. Bariera komunikacyjna wynikaj ca z niedostatecznej znajomo ci j zyka 
angielskiego przez zagranicznych pracowników (w tym odpowiednio 
s owackich/polskich) 2,81 3,48 

6. Bariera techniczna wynikaj ca z niewa no ci na terenie docelowego kraju 
zatrudnienia niektórych uprawnie  zawodowych uzyskanych na w kraju 
pochodzenia 3,00 2,92 

7. Bariera komunikacji mi dzykulturowej wynikaj ca z braku ogólnej 
znajomo ci prawa i innych realiów ycia w odpowiednio na S owacji/Polsce 2,48 2,73 

8. Bariera dyspozycyjno ci wynikaj ca z faktu zamieszkania w innym kraju 
i dojazdów zza granicy 3,00 2,58 

9. Bariera wiedzy i umiej tno ci wynikaj ca z gorszego wykszta cenia 
uzyskanego za granic  w kraju pochodzenia 2,74 2,52 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 
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Wykres 19. Ocena wa no ci wymienionych w kwestionariuszu ankiety barier rozwoju 
polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy w ocenie pracodawców 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 19). 
 
Wykres 19 wskazuje, e respondenci w swojej masie wszystkie wymienione w ankiecie 
bariery w zasadzie ocenili jako wa ne – przeci tna ocena wyra ona Oow waha si  od 2,48 
pkt. 3,48 pkt. Przeci tnie oceny wskazane przez respondentów polskich nie odbiegaj  silnie 
od przeci tnych ocen wskazanych przez s owackich przedsi biorców. Najwi ksze ró nice 
w ocenach wyst puj  w ocenie wa no ci bariery komunikacyjnej wynikaj cej 
z niedostatecznej znajomo ci j zyka angielskiego przez zagranicznych pracowników (w tym 
odpowiednio s owackich/polskich) – pi ta pozycja zamieszczonego wy ej wykresu, wa no ci 
bariery komunikacyjnej wynikaj cej z niedostatecznej znajomo ci j zyka kraju docelowego 
przez zagranicznych pracowników (w tym odpowiednio s owackich/polskich) – czwarta 
pozycja zamieszczonego wy ej wykresu oraz ocenie wa no ci bariery dyspozycyjno ci 
wynikaj cej z faktu zamieszkania w innym kraju i dojazdów zza granicy. Z punktu widzenia 
badanych s owackich przedsi biorców najistotniejsz , wi cej ni  wa n  barier  dla rozwoju 
polsko-s owackiego rynku pracy, stanowi bariera komunikacyjna wynikaj ca 
z niedostatecznej znajomo ci j zyka angielskiego przez zagranicznych pracowników (w tym 
pracowników z Polski). Ogólna ocena wa no ci tej bariery Oow wynosi 3,48 ptk. 
w czteropunktowej skali oceny wa no ci. Ponadto jako wi cej ni  wa ne bariery rozwoju 
polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy pracodawcy ocenili barier  formalno-
prawn  wynikaj c  ze z o ono ci i niejasno ci przepisów reguluj cych mi dzynarodowe 
rozliczenia emerytalno-rentowe (Oow = 3,22 pkt.) oraz barier  informacyjn  wynikaj c  
z braku lub ze z ej jako ci wspó pracy urz dów pracy zlokalizowanych po polskiej 
i s owackiej stronie granicy.  
Opinie badanych polskich przedsi biorców w obszarze wa no ci poszczególnych barier 
rozwoju polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy by y mniej zró nicowane, przy 
czym ogólna ocena wa no ci tych barier by a relatywnie ni sza. Najwy sza ogólna ocena 
wa no ci spo ród wymienionych w tabeli barier wyra ona wspó czynnikiem Oow wynios a 
3,04 pkt. (najwy sza ocena Oow nadana przez badanych pracodawców s owackich wynios a 
3,48 pkt.). Ponadto jedna ogólnych ocen Oow barier rozwoju analizowanego rynku w opinii 
polskich pracodawców zbli y a si  do poziomu odpowiadaj cego ocenie „ma o wa na” (Oow 
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= 2,48 pkt.). Tak  ogóln  ocen  uzyska a bariera mi dzykulturowa wynikaj ca z braku 
ogólnej znajomo ci prawa i innych realiów ycia w odpowiednio na S owacji/Polsce. Za 
najwa niejsz  w ogólnej ocenie polskich pracodawców zosta a uznana bariera informacyjna 
wynikaj ca z braku lub ze z ej jako ci wspó pracy urz dów pracy zlokalizowanych po 
polskiej i s owackiej stronie granicy (Oow = 3,04 pkt.) oraz bariera formalno-prawna 
wynikaj ca ze z o ono ci i niejasno ci przepisów reguluj cych mi dzynarodowe rozliczenia 
emerytalno-rentowe (Oow = 3,04 pkt.). 

5.3.2. Bariery rozwoju transgranicznego rynku pracy zidentyfikowane przez badanych 
pracodawców 

W badaniu, oprócz mo liwo ci oceny wa no ci wymienionych barier umo liwiono 
respondentom tak e okre lenie innych barier, które uznaj  za wa ne i wskazanie oceny 
stopnia wa no ci tych barier42. W rezultacie uzyskano pojedyncze wskazania ró nych barier 
i ich oceny. W pierwszej kolejno ci respondenci zidentyfikowali nast puj ce bariery (Tabela 
20) 

Tabela 20. Bariery rozwoju transgranicznego rynku pracy zidentyfikowane przez badanych 
pracodawców (wskazane w pierwszej kolejno ci). 

Rodzaj bariery43 

Ocena bariery/ilo  wskaza  
polscy 

przedsi biorcy 
s owaccy 

przedsi biorcy 
Komunikatywno   bardzo wa na/2 
Kreatywno   bardzo wa na /1
Kultura pracy i podej cie do pracy wa na /1   
Ró nice w kulturze i obyczajowo ci ma o wa na /1   
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

W drugiej kolejno ci respondenci zidentyfikowali nast puj ce bariery (Tabela 21): 
Tabela 21. Bariery rozwoju transgranicznego rynku pracy zidentyfikowane przez badanych 
pracodawców (wskazane w drugiej kolejno ci). 

Rodzaj bariery44 

Ocena bariery/ilo  wskaza  
polscy 

przedsi biorcy 
s owaccy 

przedsi biorcy 
Dyspozycyjno , praca z lud mi bardzo wa na/1 
Uczciwo , elastyczno  w dostosowaniu si  bardzo wa na/1 
Istotne ró nice w poziomach wynagrodze  wa na/1  
Wspó praca w grupie bardzo wa na/1  
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

                                                 
42 W literaturze w ród barier mobilno ci pracowników wymienia si  cz sto: ró norodn  legislacj  dotycz c  
polityki zatrudnienia, ograniczone mo liwo ci zatrudnienia partnera yciowego, bariery mentalne, kulturowe i 
brak znajomo ci j zyka obowi zuj cego w kraju przyjmuj cym. Za:  Pastuszka S.: Polityka regionalna UE – 
cele, narz dzia, efekty. Difin, Warszawa, 2012.  s. 285.  
43 Przytoczono oryginalne sformu owania podane przez respondentów. 
44 Przytoczono oryginalne sformu owania podane przez respondentów. 
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Zestawione w powy szych tabelach (Tabela 20 i Tabela 21) bariery zidentyfikowane przez 
polskich i s owackich pracodawców zacytowano dos ownie, tak jak zosta y sformu owane 
przez respondentów. Bior c pod uwag  skróty my lowe, wydaje si , e nale y je rozumie  
jako czynniki ograniczaj ce – np. Komunikatywno  nale y postrzega  w kategoriach 
‘ograniczona komunikatywno ’, Ró nice w kulturze i obyczajowo ci w kategoriach ‘znaczne 
ró nice w kulturze i obyczajowo ci utrudniaj ce wspó prac ’, itd. Z badania barier 
zidentyfikowanych przez pracodawców uzyskano rodzajowo nieliczne, pojedyncze wskazania 
ró nych barier i ich oceny. Oznacza to, e w opinii wi kszo ci respondentów zidentyfikowane 
w kwestionariuszu ankietowym bariery w zasadzie wyczerpywa y ich zbiór, który nale y bra  
pod uwag . 
Z powy szego badania wynikaj  okre lone rekomendacje, które powinny by  uwzgl dnione 
w planowaniu kierunków rozwoju dzia alno ci uczelni wy szych, w tym w szczególno ci 
zlokalizowanych w polsko-s owackich rejonach przygranicznych. W opinii s owackich 
pracodawców w obszarze doskonalenia oferty kszta cenia szczególn  uwag  nale y zwróci  
na obecno  przedmiotów pozwalaj cych rozwin  znajomo  j zyków obcych, w tym 
w szczególno ci, j zyka angielskiego. Ponadto zarówno w opinii badanych pracodawców 
polskich, jak i s owackich nale y zwróci  uwag  na mo liwo ci dokszta cania w obszarze 
unijnych i krajowych regulacji prawnych dotycz cych rozliczania sk adek emerytalno-
rentowych. Badanie grupy s owackich respondentów wskazuje, e wszystkie wymienione 
w ankiecie bariery rozwoju polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy s  wa ne. 

aden ze wska ników Oow nie osi gn  poziomu poni ej 2,5 pkt., co oznacza, e nawet nie 
zbli y  si  do poziomu pozwalaj cego oceni  dan  barier  jako ma o wa n  (Oow = 2 pkt.). 
W opinii polskich pracodawców mia  miejsce tylko jeden taki przypadek – odnosz cy si  
do bariery mi dzykulturowej wynikaj cej z braku ogólnej znajomo ci prawa i innych realiów 
ycia w odpowiednio na S owacji/Polsce. St d, patrz c z perspektywy badanych s owackich 

pracodawców, w procesie doskonalenia profilu kszta cenia akademickiego w regionach 
przygranicznych nale y uwzgl dnia  wszystkie wymienione w ankiecie bariery rozwoju 
polsko-s owackiego rynku pracy. 

Bariery rozwoju polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy zidentyfikowane przez 
badanych pracodawców stanowi  relatywnie nieliczny zbiór zarówno pod wzgl dem 
rodzajów dodatkowo zidentyfikowanych barier, jak i pod wzgl dem ilo ci wskaza  oraz 
oceny ich wa no ci. Mo na zatem stwierdzi , e w opinii wi kszo ci respondentów 
zidentyfikowane w kwestionariuszu ankietowym bariery w zasadzie wyczerpywa y ich zbiór, 
który nale y bra  pod uwag . 

Uzyskane od polskich i s owackich respondentów odpowiedzi sugeruj  tak e, e oprócz 
dzia alno ci edukacyjnej uczelnie powinny tak e rozwin  dzia alno  badawcz , która 
mog aby pomóc w przezwyci eniu niektórych barier hamuj cych rozwój transgranicznego 
przep ywu us ug pracy. Polem takiej dzia alno ci mi dzy innymi mog oby by  wyja nienie 
przyczyn braku lub ze z ej jako ci wspó pracy urz dów pracy zlokalizowanych po polskiej 
i s owackiej stronie granicy. 
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6. Czynniki determinuj ce wzrost zatrudnienia na polsko-s owackim 
transgranicznym rynku pracy a potrzeby edukacyjne 

6.1. Czynniki rozwoju transgranicznego rynku pracy bariery wymienione 
w kwestionariuszu ankiety 

Ró nica pomi dzy czynnikami a barierami rozwoju transgranicznego rynku pracy polega na 
tym, e czynniki opisuj  zjawiska i procesy bezpo rednio sprzyjaj ce rozwojowi tego rynku, 
natomiast bariery odnosz  si  do zjawisk hamuj cych ten rozwój. Zatem dzia ania na rzecz 
rozwoju polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy powinny skupia  si  nie tylko na 
usuwaniu barier, lecz tak e na wzmocnieniu czynników sprzyjaj cych temu rozwojowi. 
Zadanie to stoi tak e przed dzia aj cymi w regionie uczelniami wy szymi. Dlatego te  
w badaniu ankietowym respondentów zwrócono uwag  na ocen  wa no ci czynników 
rozwoju polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy. Uzyskane wyniki bada  
zamieszczono ni ej (Tabela 22)45. 

Jak wida  z wykresu (Wykres 22) ocena poszczególnych czynników warunkuj cych rozwój 
polsko-s owackiego rynku pracy jest wyrównana. Jednak pracodawcy nieco ni ej ocenili 
wa no  tych e czynników ani eli wa no  barier ograniczaj cych rozwój tego rynku46. 
Mo na wi c na tej podstawie s dzi , e wa niejszym dzia aniem na rzecz rozwoju polsko-
s owackiego transgranicznego rynku pracy jest usuwanie barier, ani eli tworzenie czynników 
sprzyjaj cych temu rozwojowi. 

Tabela 22. Ocena wa no ci wymienionych w kwestionariuszu ankiety czynników rozwoju 
polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy w ocenie pracodawców 

Rodzaje czynników rozwoju polsko-s owackiego 
transgranicznego rynku pracy w ocenie pracodawców 

Ocena wa no ci danego 
czynnika Oow1  

(w skali 1-4 pkt.) 
polskich s owackich 

1. Czynnik komunikacji mi dzykulturowej wynikaj cy z dobrej 
znajomo ci prawa i innych realiów ycia w docelowym kraju 
zatrudnienia przez zatrudnionego cudzoziemca 2,84 2,77 

2. Czynnik wiedzy i umiej tno ci wynikaj cy z lepszego przygotowania 
do zawodu za granic  – w kraju pochodzenia zatrudnionego 
cudzoziemca 2,81 2,74 

3. Czynnik zagranicznej komunikacji wyra ony bardzo dobr  komunikacj  
w j zyku obcym, który jest j zykiem ojczystym zatrudnionego 
cudzoziemca 3,16 2,89 

4. Czynnik przesiedlenia zarobkowego wyra ony gotowo ci  sta ego 
pobytu w za granic  – w docelowym kraju zatrudnienia z chwil  
otrzymania pracy 3,00 2,46 

                                                 
45 Metoda ustalenia wska nika wa no ci danego czynnika jest taka sama, jak przy ocenie wa no ci bariery 
rozwoju transgranicznego rynku pracy, któr  zaprezentowano   na s. 46 i nast. 
46 Patrz s. 48, Tabela 19.  
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5. Czynnik wykszta cenia lokalnego wyra ony rzeczywistym, 
wykszta ceniem uzyskanym przez cudzoziemca w docelowym kraju 
zatrudnienia potwierdzonym wiadectwem ko cowym lub dyplomem 2,76 2,63 

6. Czynnik dostosowania do potrzeb rozwoju transgranicznych kontaktów 
gospodarczych programów kszta cenia oferowanych przez szko y 
i uczelnie wy sze na terenach przygranicznych 2,92 2,78 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

 
Wykres 20. Ocena wa no ci wymienionych w kwestionariuszu ankiety czynników rozwoju 
polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy w ocenie pracodawców 

 
ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 27). 

W grupie s owackich przedsi biorców aden czynnik warunkuj cy rozwój transgranicznego 
rynku pracy nie uzyska  w ogólnej ocenie wi cej ni  3 pkt. (Oow1<3,00). Oznacza to, 
e w ogólnej ocenie wszystkie czynniki zosta y tu uznane za „mniej ni  wa ne”, lecz nie 

ma owa ne, za wyj tkiem ‘czynnika przesiedlenia zarobkowego wyra onego gotowo ci  
sta ego pobytu w za granic  – w docelowym kraju zatrudnienia z chwil  otrzymania pracy’. 
W tym ostatnim wypadku Oow1 uzyska  warto  2,46 – a wi c mniejsz  od 2,5 – czyli bli sz  
ocenie „ma owa ny”.  

W ocenie polskich przedsi biorców na 2 miejscu pod wzgl dem wa no ci uplasowa  si  
czynnik przesiedlenia zarobkowego wyra ony gotowo ci  sta ego pobytu w za granic  – 
w docelowym kraju zatrudnienia z chwil  otrzymania pracy: Oow1 = 3,0 pkt. Jest to zarazem 
najwi ksza rozbie no  ocen dokonanych przez polskich i s owackich respondentów 
w obszarze wa no ci czynników warunkuj cych rozwój polsko-s owackiego transgranicznego 
rynku pracy.  

Warto wskaza , e zarówno polscy, jak i s owaccy przedsi biorcy za najwa niejszy uznali 
czynnik zagranicznej komunikacji polegaj cy na bardzo dobrej komunikacji w j zyku obcym, 
b d cym j zykiem ojczystym zatrudnionego cudzoziemca (w wypadku pracodawców 
polskich Oow1 = 3,16, a pracodawców s owackich - Oow1 = 2,89). 
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Jak wida , w ród wymienionych czynników warunkuj cych rozwój polsko-s owackiego 
transgranicznego rynku pracy w ogólnej ocenie za najwa niejsze zosta y uznane te, na które 
uczelnie wy sze, patrz c z punktu widzenia realizowanych profili kszta cenia maj  relatywnie 
bardzo ma y wp yw. Trudno bowiem oczekiwa , by uczelnie te mog y istotnie wp ywa  na 
ch  zamieszkania w obcym kraju, czy na zdolno  do komunikowania si  w j zyku 
ojczystym.  

Podobnie jak w wypadku barier, aden z czynników rozwoju polsko-s owackiego 
transgranicznego rynku pracy nie uzyska  oceny bliskiej 2,0. Zatem dominowa a tu ocena 
„mniej ni  wa ny, ale nie ma owa ny. St d, w ogólnej ocenie nadanej przez respondentów, 
sprzyjanie rozwojowi wszystkich zawartych w kwestionariuszu ankietowym czynników 
wp ywaj cych na rozwój polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy nale y uzna  za 
dzia anie istotne z punktu widzenia tego rozwoju.  

W przeprowadzonym badaniu ankietowani pracodawcy nie zidentyfikowali adnych 
dodatkowych czynników warunkuj cych rozwój polsko-s owackiego transgranicznego rynku 
pracy. 

6.2. Mo liwo ci rozwoju transgranicznego przep ywu us ug pracy – praca 
najemna versus samozatrudnienie a dostosowanie profilu kszta cenia 

Alternatywnym rozwi zaniem w stosunku do zak adaj cego transgraniczny przep yw us ug 
zasobu pracy klasycznego modelu rynku pracy jest samozatrudnienie. Jest ono mo liwe nie 
tylko na obszarze jednego kraju. Mo na równie  zak ada , e firma zatrudniaj ca pracodawc  
w ramach pracy na w asny rachunek powstanie zagranic , je eli zaistniej  po temu 
sprzyjaj ce warunki. Nie jest przy tym powiedziane, e w takiej sytuacji w a ciciel firmy 
musi na sta e przebywa  za granic . Ponadto pracodawcy zatrudniaj cy cudzoziemców za 
granic  mog  równie  by  cudzoziemcami i pochodzi  z tego samego kraju, co zatrudniany 
pracownik.  

Patrz c w kontek cie dostosowania profilu kszta cenia oferowanego przez uczelnie wy sze 
rejonów przygranicznych do potrzeb transgranicznego rynku pracy nale y wi c rozpozna  
szanse uzyskania pracy przez obcokrajowców w rodzimych firmach, w firmach 
zagranicznych oraz w ramach samozatrudnienia w docelowym kraju zatrudnienia. Inne 
wymagania stawiaj  bowiem pracownikom pozyskanym z zagranicy firmy rodzime, inne – 
firmy zagraniczne dzia aj ce w docelowym kraju zatrudnienia, a jeszcze inne stawia 
samozatrudnienie we w asnej firmie zlokalizowanej za granic . Wyniki badania 
zamieszczono w kolejnych trzech podrozdzia ach. 

6.2.1. Szanse zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski/S owacji przez rodzime 
firmy 

Klasyczny model transgranicznego rynku pracy zak ada zatrudnienie zagranicznych 
obywateli przez rodzime firmy w kraju docelowym. Popyt na prac  na tym rynku mo e by  
oceniany w kategoriach oceny szans zatrudnienia obcokrajowców przez rodzime firmy 
dzia aj ce na terenie danego kraju. Uzyskane wyniki badania opinii pracodawców tym 
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zakresie w odniesieniu do polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy zawarto 
w poni szej tabeli (Tabela 23). 

Tabela 23. Szanse zatrudnienia cudzoziemców przez rodzime firmy w opinii rodzimych 
pracodawców 

Ocena szans zatrudnienia cudzoziemców (w tym 
obywateli s owackich/polskich) przez rodzime firmy 
dzia aj ce na terytorium odpowiednio Polski/S owacji 

Liczba wskaza  
pracodawców  

(udzia  w strukturze) 
polskich s owackich 

Du e szanse 26,7% 73,3% 
Przeci tne szanse 13,3% 13,3% 
Ma e szanse 40,0% 6,7% 
Brak odpowiedzi 20,0% 6,7% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Na podstawie wykresu (Wykres 21) mo na powiedzie , e w ocenie badanych s owackich 
pracodawców 73,3% respondentów daje du e szanse zatrudnienia cudzoziemcom (w tym 
polskim pracownikom) na terenie S owacji przez dzia aj ce tam rodzime firmy. Natomiast 
znikoma cz  tych pracodawców (6,7%) uwa a, e szanse te s  ma e. Odwrotn  opini  
wyrazi a badana grupa polskich pracodawców: w ich ocenie a  40% ankietowanych wskaza o 
na ma e szanse uzyskania zatrudnienia s owackich pracowników na terenie Polski, a tylko 
26,7% ankietowanych stwierdzi o, e szanse s  du e. Ta sama, niewielka liczba osób w obu 
badanych grupach oceni a, e szanse zatrudnienia cudzoziemców (w tym polskich 
pracowników na terenie S owacji i s owackich pracowników na terenie Polski) przez rodzime 
firmy s  przeci tne. 

Wykres 21. Szanse zatrudnienia cudzoziemców przez rodzime firmy w opinii rodzimych 
pracodawców 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 23). 
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Uzyskane opinie wskazuj  zatem na pewn  asymetri  klasycznego modelu47 transgranicznego 
rynku pracy z przewag  popytu na prac  po stronie s owackich pracodawców. Czynnikiem 
t umacz cym taki stan rzeczy mo e by  niskie uprzemys owienie obydwu regionów, co 
znacz co ogranicza mo liwo ci zatrudnienia wi kszej liczby pracowników. Tereny 
przygraniczne po stronie polskiej, za wyj tkiem regionu l skiego, oraz po stronie s owackiej 
s  g ównie obszarami turystyczno- uzdrowiskowymi, z ma ym nasyceniem du ych 
przedsi biorstw. Po stronie polskiej region l ski cechuje si  najwi kszym 
uprzemys owieniem, pozosta a cz  Polski granicz ca ze S owacj  to g ównie region 
turystyczno-uzdrowiskowy. Po stronie s owackiej potencja  regionu przygranicznego nie jest 
zbyt du y i zwi zany jest g ównie z ruchem turystycznym48.  

6.2.2. Szanse zatrudnienia cudzoziemców przez zagraniczne firmy dzia aj ce 
w docelowym kraju zatrudnienia w ocenie pracodawców 

Szanse zatrudnienia obywateli s owackich i polskich przez firmy zagraniczne w ocenie 
pracodawców przedstawiono poni ej (Tabela 24). 
 
Tabela 24. Ocena szans zatrudnienia cudzoziemców na terytorium odpowiednio 
Polski/S owacji przez firmy zagraniczne zlokalizowane na terenie tych pa stw 

Ocena szans zatrudnienia  

Liczba wskaza  pracodawców  
(udzia  w strukturze) 

polskich s owackich 
Du e szanse 20,0% 33,3% 
Przeci tne szanse 30,0% 43,3% 
Ma e szanse 30,0% 6,7% 
Brak odpowiedzi 20,0% 16,7% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Tj. modelu zak adaj cego zatrudnienie zagranicznych obywateli przez rodzime firmy w kraju docelowym. 
48 http://praca-plsk.eu/images/pliki/Mobilniosc_na_tra.pdf. data pobrania 29.03.2014. 
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Wykres 22. Ocena szans zatrudnienia cudzoziemców na terytorium odpowiednio 
Polski/S owacji przez firmy zagraniczne zlokalizowane na terenie tych pa stw 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 24). 

Patrz c na powy szy wykres (Wykres 22) nale y stwierdzi , e podobnie jak w wypadku 
analizy szans zatrudnienia przez rodzime firmy, tak e w odniesieniu do firm zagranicznych 
zdecydowanie wi kszy optymizm przejawiaj  pracodawcy s owaccy. A  33,3% s owackich 
pracodawców daje cudzoziemcom (w tym obywatelom zamieszkuj cym na terytorium Polski) 
du e szanse znalezienia pracy w zagranicznych firmach dzia aj cych na S owacji, 43,3% 
ocenia te szanse jako przeci tne, natomiast tylko 6,7% ocenia te szanse jako ma e. Po stronie 
polskich pracodawców obserwujemy odwrotne postawy: 30% respondentów ocenia te szanse 
jako przeci tne i ma e, a tylko 20% oceni o je jako du e. Du y rozrzut odpowiedzi 
obserwowalny w ród polskich pracodawców wskazuje u nich na brak wykszta conego 
stereotypu my lenia w tym obszarze. 

6.2.3. Szanse zatrudnienia cudzoziemców w opinii polskich i s owackich pracodawców 

Jak ju  sygnalizowano na pocz tku podrozdzia u 6.2 alternatywnym rozwi zaniem 
realizuj cym mi dzynarodowy przep yw us ug pracy jest samozatrudnienie. Ta forma 
zatrudnienia transgranicznego wymaga odmiennego poszerzonego wykszta cenia, zatem inne 
b d  oczekiwania co do profilu kszta cenia na studiach wy szych przez korzystaj cych z niej 
potencjalnych przedsi biorców. Celowo  dostosowa  planów i programów nauczania 
oferowanych przez uczelnie w tym obszarze zale y jednak od mo liwej skali zjawiska 
samozatrudnienia w ramach transgranicznego przep ywu us ug pracy.  

Uzyskane wyniki badania opinii polskich i s owackich pracodawców dotycz cych szans 
samozatrudnienia na terenie pa stwa o ciennego przedstawiono ni ej (Tabela 25). 
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Tabela 25. Ocena szans samozatrudnienia S owaków/Polaków na terytorium Polski/S owacji 
w opinii pracodawców 

Ocena szans samozatrudnienia 

Liczba wskaza  
pracodawców  

(udzia  w strukturze) 
polskich s owackich 

Du e szanse 56,7% 13,3% 
Przeci tne szanse 20,0% 3,3% 
Ma e szanse 10,0% 36,7% 
Brak odpowiedzi 13,3% 46,7% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Wykres 23. Ocena szans samozatrudnienia cudzoziemców za granic  w opinii pracodawców 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych  (Tabela 25). 
Przedstawione wyniki badania na powy szym wykresie (Wykres 23) tak e wskazuj  na du  
rozbie no  opinii na ten temat w ród polskich i s owackich przedsi biorców. Tym razem 
polscy pracodawcy w przewa aj cej mierze potwierdzili du e szanse samozatrudnienia 
cudzoziemców na terenie Polski (56,7% ankietowanych). Relatywnie niewielki odsetek tej 
grupy ankietowanych wskaza  na niewielkie (20%) i na ma e szanse (10%). Du y rozrzut 
wykazywa y natomiast oceny pracodawców s owackich: 13,3% wskaza o na du e szanse, 
36,7% na ma e szanse, znikoma cz  (3,3%) na szanse przeci tne; przy czym a  46,7% nie 
udzieli o odpowiedzi. Taka sytuacja zdaje si  wskazywa  na du  asymetri  w „samo-
zatrudnieniowych” mo liwo ciach transgranicznych przep ywów pracy i/lub brak 
wykszta conego stereotypu my lenia w tym obszarze w ród s owackich pracodawców. 

Podsumowuj c podrozdzia  6.2 nale y stwierdzi , e wszystkie zidentyfikowane w ankiecie 
czynniki rozwoju polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy zosta y uznane przez 
respondentów za wa ne. Poniewa  respondenci nie wskazali adnych innych dodatkowych 
czynników mo na uzna , e analizowany zbiór w ich opinii jest kompletny. Wa no  
ocenianych czynników warunkuj cych rozwój transgranicznego rynku pracy zosta a oceniona 
przez pracodawców ni ej, ani eli bariery tego rozwoju. Analiza tych ocen sugeruje zatem, 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Du e szanse Przeci tne
szanse

Ma e szanse Brak
odpowiedzi

U
dz

ia
 w

sk
az

a
  w

 g
ru

pi
e 

re
sp

on
de

nt
ów

Rodzaje wskaza
Polscy pracodawcy
s owaccy pracodawcy

57

PROFIL KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO W EUROREGIONIE BESKIDY 
A OCZEKIWANIA TRANSGRANICZNEGO RYNKU PRACY



 

 

e z punktu widzenia efektywno ci dostosowania profilu kszta cenia przez uczelnie wy sze 
do potrzeb transgranicznego rynku pracy w pierwszej kolejno ci powinny by  brane pod 
uwag  dostosowania maj ce na celu likwidacj  barier rozwoju tego rynku, a dopiero 
w drugiej kolejno ci – dzia ania sprzyjaj ce wzmocnieniu czynników tego rozwoju. Takie 
stanowisko wobec barier i czynników rozwoju transgranicznego rynku pracy dodatkowo 
uzasadnia fakt, e nie wszystkie czynniki tego rozwoju (w tym najwy ej ocenione przez 
respondentów pod wzgl dem wa no ci) mog  ulec wzmocnieniu dzi ki modyfikacji oferty 
kszta cenia uczelni wy szych. Nale y tu tak e podkre li , e rozwój polsko-s owackiego 
transgranicznego rynku pracy nie tylko zale y od stopnia w a ciwego zorientowania profilu 
kszta cenia uczelni wy szych na potrzeby tego rynku. Wa n  rol  odgrywa tu tak e inna 
domena dzia alno ci szkó  wy szych – badania, których wyniki mog  odegra  jedn  
z kluczowych ról w rozwoju tego rynku. 

7. Rola kszta cenia akademickiego w przygotowaniu do uczestnictwa 
w polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy 

7.1. wiadomo  konieczno ci edukowania ukierunkowanego na potrzeby 
transgranicznego rynku pracy w ród studentów 

Niew tpliwie dobre przygotowanie do uczestnictwa w transgranicznym rynku pracy – to 
jedno z wyzwa  stoj cych przed szkolnictwem wy szym. W a ciwe przygotowanie w tym 
obszarze powi ksza szanse zdobycia lepszej pracy poprzez zwi kszenie konkurencyjno ci 
absolwentów szkó  wy szych na tym rynku. Powstaje zatem pytanie, jak  wiedz  
i umiej tno ci powinni posiada  poszukuj cy pracy za granic  (w tym w tym odpowiednio 
w Polsce lub na S owacji), by osi gn  ten efekt. Zapytano o to polskich i s owackich 
studentów – uczestników badanej próby. Uzyskane wyniki zamieszczono ni ej (Tabela 26). 

Tabela 26. Najwa niejsza wiedza ogólna i umiej tno ci, które zdaniem studentów s  
konieczne, by uzyska  zatrudnienie za granic  – w tym, w szczególno ci, w ramach polsko-
s owackiego rynku pracy wskazane w pierwszej kolejno ci 
Lp. 

Wyszczególnienie 

Liczba wskaza  
(udzia  

w strukturze) 
 Polska S owacja 
1 Brak odpowiedzi 0,0% 0,0% 
2 Znajomo  j zyka kraju docelowego 51,7% 50,0% 
3 Znajomo  rynku pracy kraju docelowego 11,7% 3,3% 
4 atwo  komunikowania si  i nawi zywania kontaktów 10,0% 0,0% 
5 Znajomo  j zyków (kraju docelowego i innych) 10,0% 13,3% 
6 Znajomo  j zyka specjalistycznego kraju docelowego 3,3% 0,0% 
7 Znajomo  rynku kraju docelowego 3,3% 0,0% 
8 Znajomo  rodowiska - kultura, zwyczaje, rodowisko 

przedsi biorców 1,7% 6,7% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 
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Okazuje si , e wskazania posiadaj  do  du y rozrzut. Dlatego konstruuj c powy sz  tabel  
odfiltrowano odpowiedzi udzielone przez studentów polskich, jak i przez s owackich, 
jednocze nie mniej ni  dwukrotnie wskazuj ce na dany rodzaj wiedzy lub umiej tno ci 
(Tabela 26)49. Z zaprezentowanych w tej tabeli danych wida , e wszyscy respondenci 
dostrzegaj  potrzeb  posiadania ogólnej wiedzy lub umiej tno ci wa nych z punktu widzenia 
konkurencyjno ci pracownika na transgranicznym rynku pracy – wszyscy bowiem wskazali 
przynajmniej jeden element wiedzy lub umiej tno ci niezb dny do uzyskania pracy za granic  
– w tym w Polsce lub na S owacji.  
Z zamieszczonego ni ej wykresu (Wykres 24) ilustruj cego omawiane dane wynika, 
e najistotniejszym elementem warunkuj cym zatrudnienie za granic  jest tutaj znajomo  

j zyka obcego kraju docelowego, w wi kszo ci niekoniecznie specjalistycznego. Ten rodzaj 
umiej tno ci wskaza a ponad po owa respondentów w ród studentów s owackich i w ród 
studentów polskich. Jest to w zasadzie jedyna zgodno  opinii respondentów. Dalej opinie 
w pierwszych wskazaniach s  rozbie ne: w ród studentów polskich wa niejsza jest 
znajomo  rynku pracy kraju docelowego (11,7%) oraz znajomo  rynku kraju docelowego 
(3,3%). Respondenci s owaccy najsilniej wskazuj  na znajomo  rodowiska - kultura, 
zwyczaje, rodowisko przedsi biorców (6,7%). 

Wykres 24. Najwa niejsza wiedza ogólna i umiej tno ci, które zdaniem studentów s  
konieczne, by uzyska  zatrudnienie za granic  – w tym, w szczególno ci, w ramach polsko-
s owackiego rynku pracy wskazane w pierwszej kolejno ci. 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 26). 

Pozosta e wymienione na pierwszym miejscu opinie dotycz ce wiedzy ogólnej i umiej tno ci, 
które zdaniem studentów s  konieczne, by uzyska  zatrudnienie za granic  s  silnie 
rozproszone.  

Wa nym elementem prowadzonego badania jest ilo  i kolejno  obszarów wiedzy 
i umiej tno ci wymienianych przez ka dego z respondentów. Odpowiedzi udzielone 
w drugiej kolejno ci zawiera Tabela 27. 

                                                 
49 St d zaprezentowane w tabeli wielko ci nie sumuj  si  do 100%. 
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Tabela 27. Najwa niejsza wiedza ogólna i umiej tno ci, które zdaniem studentów s  
konieczne, by uzyska  zatrudnienie za granic  – w tym, w szczególno ci, w ramach polsko-
s owackiego rynku pracy wskazane w drugiej kolejno ci. 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Liczba wskaza  
(udzia  

w strukturze) 
 Polska S owacja 
1 Brak odpowiedzi 5,0% 6,7% 
2 Znajomo  j zyka kraju docelowego 20,0% 0,0% 
3 Znajomo  rynku pracy kraju docelowego 18,3% 10,0% 
4 atwo  komunikowania si  i nawi zywania kontaktów 11,7% 0,0% 
5 Dobre przygotowanie i do wiadczenie zawodowe 6,7% 3,3% 
6 Znajomo  rynku kraju docelowego 5,0% 0,0% 
7 Znajomo  j zyków (kraju docelowego i innych) 3,3% 3,3% 
8 Znajomo  rodowiska - kultura, zwyczaje, rodowisko 

przedsi biorców 3,3% 0,0% 
9 Umiej tno  szybkiej adaptacji w nowym rodowisku 1,7% 33,3% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Podobnie jak poprzednio, równie  tu (Tabela 27) usuni to informacj  z zerowymi 
i pojedynczymi wskazaniami przez studentów polskich i s owackich. Z przytoczonych danych 
wynika, i  nadal w ród studentów polskich dominuje potrzeba znajomo ci j zyka obcego 
(20% poddanych badaniu wymieni o j  na drugim miejscu, przy zerowym „zainteresowaniu” 
studentów s owackich t  pozycj  (3,3% wskaza o w ród nich znajomo  j zyków kraju 
docelowego i innych) – podobnie jak polscy studenci. Analogiczna sytuacja wyst puje 
w wypadku do potrzeby „ atwo ci komunikowania si  i nawi zywania kontaktów” (Wykres 
25). 
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Wykres 25. Najwa niejsza wiedza ogólna i umiej tno ci, które zdaniem studentów s  
konieczne, by uzyska  zatrudnienie za granic  – w tym, w szczególno ci, w ramach polsko-
s owackiego rynku pracy wskazane w drugiej kolejno ci (udzia y w strukturze). 

 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 27) 

W ród studentów s owackich na uwag  zas uguje wymieniona w drugiej kolejno ci 
„umiej tno  szybkiej adaptacji w nowym rodowisku”, na któr  wskaza o 33,3% 
respondentów badanej grupy studentów s owackich. Warto równie  wskaza , e 5-6% 
studentów z obu grup nie udzieli o drugiej i nast pnych mo liwych odpowiedzi.  

Zdecydowany spadek udzielonych odpowiedzi mo na zauwa y  we wskazaniach trzeciej 
kolejno ci (Tabela 28.) 

W ród polskich studentów nie udzieli o tu odpowiedzi 21,7%, a w ród s owackich – 33,3% 
respondentów. 

Patrz c na Wykres 26 widzimy, e w ród Polaków wskazania trzeciej kolejno ci 
zdominowa a potrzeba w „ atwo ci komunikowania si  i nawi zywania kontaktów”, 
natomiast studenci s owaccy w trzeciej kolejno ci najbardziej preferuj  „umiej tno  szybkiej 
adaptacji w nowym rodowisku”. 
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Tabela 28. Najwa niejsza wiedza ogólna i umiej tno ci, które zdaniem studentów s  
konieczne, by uzyska  zatrudnienie za granic  – w tym, w szczególno ci, w ramach polsko-
s owackiego rynku pracy wskazane w trzeciej kolejno ci. 
Lp. 

Wyszczególnienie 

Liczba wskaza  
(udzia  

w strukturze) 
 Polska S owacja 
1 Brak odpowiedzi 21,7% 33,3% 
2 atwo  komunikowania si  i nawi zywania kontaktów 16,7% 6,7% 
3 Otwarto  na nowe wyzwania 8,3% 0,0% 
4 Dobre przygotowanie i do wiadczenie zawodowe 6,7% 0,0% 
5 Znajomo  prawa 5,0% 6,7% 
6 Umiej tno  szybkiej adaptacji w nowym rodowisku 3,3% 20,0% 
7 Wykszta cenie (kursy dokszta caj ce) 3,3% 0,0% 
8 Znajomo  j zyka kraju docelowego 3,3% 3,3% 
9 Znajomo  rynku pracy kraju docelowego 3,3% 0,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Wykres 26. Najwa niejsza wiedza ogólna i umiej tno ci, które zdaniem studentów s  
konieczne, by uzyska  zatrudnienie za granic  – w tym, w szczególno ci, w ramach polsko-
s owackiego rynku pracy wskazane w trzeciej kolejno ci (udzia y w strukturze). 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 28). 

 

Bardzo ma o wielokrotnych wskaza  obserwujemy we wskazaniach rodzajów najwa niejszej 
wiedzy i umiej tno ci w czwartej kolejno ci (Tabela 29). 
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Tabela 29. Najwa niejsza wiedza ogólna i umiej tno ci, które zdaniem studentów s  
konieczne, by uzyska  zatrudnienie za granic  – w tym, w szczególno ci, w ramach polsko-
s owackiego rynku pracy wskazane w czwartej kolejno ci. 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Liczba wskaza  
(udzia  

w strukturze) 
 Polska S owacja 
1 Brak odpowiedzi 53,3% 73,3% 
2 Umiej tno  szybkiej adaptacji w nowym rodowisku 5,0% 3,3% 
3 Dobre przygotowanie i do wiadczenie zawodowe 3,3% 3,3% 
4 Znajomo  prawa 3,3% 0,0% 
5 Znajomo  sytuacji gospodarczej docelowego 3,3% 0,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Jak wida  z powy szej tabeli w niewielkim stopniu przewa a y tu wielokrotne wskazania 
„umiej tno ci szybkiej adaptacji w nowym rodowisku” w ród polskich studentów. Studenci 
s owaccy natomiast w przewa nie wskazywali „dobre przygotowanie i do wiadczenie 
zawodowe” i „dobre przygotowanie i do wiadczenie zawodowe”. Je eli chodzi o brak 
wskaza  w czwartej kolejno ci – to 53,3% studentów polskich i 73,3% studentów s owackich 
nie udzieli o odpowiedzi. 

W badaniu nie odnotowano wielokrotnych wskaza  rodzajów wiedzy ogólnej i umiej tno ci, 
które zdaniem studentów s  konieczne, by uzyska  zatrudnienie w ramach transgranicznego 
rynku pracy w postaci odpowiedzi udzielonych w pi tej kolejno ci. 

Reasumuj c t  cz  badania mo emy powiedzie , e zarówno studenci polscy, jak 
i s owaccy widz  potrzeb  posiadania szczególnego rodzaju wiedzy i umiej tno ci, by by  
konkurencyjnym na transgranicznym rynku pracy, w tym, w szczególno ci, polsko-
s owackim segmencie tego rynku. Jednak mo na zaobserwowa  do  du e (za wyj tkiem 
znajomo ci j zyka obcego kraju docelowego) rozbie no ci i to zarówno co do preferowanego 
rodzaju wiedzy i umiej tno ci, jak i ich wa no ci, o czym wiadczy kolejno  wielokrotnych 
wskaza . Ponadto mamy tu do czynienia z bardzo du ym rozproszeniem wskaza  nie 
pozwalaj cym na ich merytoryczn  unifikacj  poprzez sprowadzenie do jednej pojemnej, 
obejmuj cej wiele wypowiedzi i jednocze nie nacechowanej wyra n  specyfik  kategorii. 
Przyk adowo nale  do nich mi dzy innymi: „w przypadku starania si  o urz dy, uko czenie 
szko y wy szej”, „umiej tno  perswazji”, czy te  „przedsi biorczo ”. 

7.2. wiadomo  stopnia zorientowania profilu kszta cenia akademickiego 
na potrzeby transgranicznego rynku pracy w ród pracodawców 

Nie ulega w tpliwo ci, e pracodawcy powinni zdawa  sobie spraw  z tego, jakie 
kompetencje posiadaj  lub mog  posiada  absolwenci szkó  wy szych dzia aj cych 
w regionie, a w tym – kompetencje istotne z punktu widzenia zatrudnienia transgranicznego. 
Od tego bowiem zale y, czy ca y nabyty w trakcie studiów potencja  wiedzy i umiej tno ci 
cudzoziemców zatrudnianych za granic  b dzie w pe ni wykorzystany oraz czy oczekiwania 
pracodawców wobec nich s  mo liwe do spe nienia. Ponadto w kontek cie niniejszego 
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badania wa ne jest, jak pracodawcy oceniaj  stopie  dostosowania programów kszta cenia 
realizowanych w uczelniach wy szych zlokalizowanych w rejonach przygranicznych 
do potrzeb polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy.  

Wyniki badania opinii pracodawców w tym obszarze zawiera (Tabela 30).  

 
Tabela 30. Ocena profilu kszta cenia akademickiego pod k tem dostosowania do potrzeb 
transgranicznego rynku pracy 
Czy programy nauczania realizowane w uczelniach 
wy szych dzia aj cych w rejonach przygranicznych 
wystarczaj co uwzgl dniaj  potrzeby rozwoju 
transgranicznego rynku pracy i ich odpowiednia zmiana 
istotnie wp yn aby na jego rozwój?  

Liczba wskaza  
pracodawców  

(udzia  w strukturze) 

polskich s owackich 
Nie 33,3% 53,3% 
Nie mam w tej sprawie zdania 56,7% 33,3% 
Tak 6,7% 13,3% 
Brak odpowiedzi 3,3% 0,0% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

 
Wykres 27. Ocena profilu kszta cenia akademickiego pod k tem dostosowania do potrzeb 
transgranicznego rynku pracy 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 30). 

Analizuj c dane na powy szym wykresie (Wykres 27) mo na powiedzie , e w ród badanych 
s owackich pracodawców przewa a negatywna ocena dostosowania oferty kszta cenia uczelni 
przygranicznych do potrzeb polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy. Ponad 53% 
respondentów z tej grupy wyda o negatywn  ocen  tego dostosowania, a 33,3% stwierdzi o, 
e nie ma na ten temat zdania. W ród polskich pracodawców proporcje ocen s  odwrócone: 

ponad 56% respondentów stwierdzi o, e ma na ten temat zdania, 33,3% da o negatywn  
ocen  dostosowaniu oferty kszta cenia do potrzeb transgranicznego rynku pracy. Taka 
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sytuacja, niezale nie od faktycznego dostosowania profilu kszta cenia do potrzeb 
transgranicznego rynku pracy50, nie sprzyja rozwojowi tego rynku. Pracodawcy zak adaj cy 
brak dostosowania kszta cenia do potrzeb transgranicznego rynku pracy b d  z du  rezerw  
pochodzili do zatrudnienia obcokrajowca, z za o enia traktuj c go jako 
niepe nowarto ciowego pracownika, w którego nale y sporo zainwestowa . Natomiast 
pracodawcy nie posiadaj cy w tym obszarze zdania b d  raczej powstrzymywa  si  
od zatrudniania cudzoziemców – by nie pope ni  b du.  

7.3. Poziom dostosowania oferty dydaktycznej rodzimej uczelni do potrzeb 
polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy w opinii studentów 

Oprócz wiadomo ci potrzeb polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy wa nym 
wydaje si  to, na ile studenci w rzeczywisto ci s  w stanie zidentyfikowa  te elementy oferty 
dydaktycznej rodzimej uczelni, które rzeczywi cie pomog  im nie tylko sprosta  
wymaganiom stawianym przez ten rynek, lecz tak e uzyska  na nim przewag  
konkurencyjn . Celem uzyskania wiedzy w tym obszarze poproszono badanych studentów, 
by wymienili realizowane na ich uczelniach przedmioty, które ich zdaniem s  szczególnie 
przydatne do podj cia pracy za granic  – w tym, w szczególno ci, odpowiednio – na S owacji 
lub w Polsce. 

Uzyskane w tym badaniu wyniki prezentujemy ni ej (Tabela 31). 

Tabela 31. Przedmioty realizowane na rodzimej uczelni, które zdaniem studentów s  
szczególnie przydatne, by uzyska  zatrudnienie za granic  – w tym, w szczególno ci, 
w ramach polsko-s owackiego rynku pracy (wskazane w pierwszej kolejno ci). 
Lp. 

Wyszczególnienie 
Liczba wskaza  (udzia  w strukturze) 

 Polska S owacja 
1 Brak odpowiedzi 5,0% 0,0% 
2 Finanse mi dzynarodowe 16,7% 0,0% 
3 Nauka j zyków obcych 15,0% 13,3% 
4 Prawo mi dzynarodowe 13,3% 3,3% 
5 Bezpiecze stwo w Unii Europejskiej 3,3% 0,0% 
6 Informatyka 3,3% 0,0% 
7 Kariera zawodowa i komunikacja z rynkiem 3,3% 0,0% 
8 Konferencje naukowe 3,3% 0,0% 
9 Polsko-S owacki Letni Uniwersytet 

M odzie owy 3,3% 0,0% 
10 Rynki finansowe 3,3% 0,0% 

                                                 
50 Przypomnijmy, e ca a próba polskich pracodawców i przewa aj ca cz  próby pracodawców s owackich 
formu uje swoje oceny na podstawie intuicyjnej kalkulacji, b d  na podstawie dominuj cych w rodowisku 
stereotypów my lenia, a nie na podstawie w asnego do wiadczenia: 96,7% polskich i 76,7% s owackich 
badanych pracodawców przyzna o, e nie zatrudnia cudzoziemców (por. s. 35); ponadto 73,3% polskich oraz 
53,3% s owackich badanych pracodawców wskaza o, e nie zetkn o si  z opiniami o odpowiednio 
s owackich/polskich pracownikach (por. s.  32). 
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Lp. 
Wyszczególnienie 

Liczba wskaza  (udzia  w strukturze) 
 Polska S owacja 
11 Wymiany studentów 3,3% 0,0% 
12 Marketing 0,0% 16,7% 
13 Ekonomiki ga ziowe 0,0% 10,0% 
14 Handel zagraniczny 0,0% 10,0% 
15 Makro/mikroekonomia 0,0% 10,0% 
16 Logistyka i wysy ka 0,0% 6,7% 
17 Transport  0,0% 6,7% 
18 Zarz dzanie 0,0% 6,7% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Z uwagi na ró n  liczb  w badanej próbie studentów polskich i s owackich, celem 
zapewnienia porównywalno ci wyników z punktu widzenia wa no ci przedmiotu dla badanej 
grupy studentów, w tabeli opisuj c t  cech  pos u ono si  udzia em w strukturze liczby 
wskaza  dotycz cej danego przedmiotu. 

Poniewa  podobnie jak poprzednio, nawet po przeprowadzonej merytorycznej unifikacji, 
wyniki badania ankietowego wykazywa y znaczny rozrzut, w tabeli wykazano tylko te 
pozycje, które wskazano wi cej ni  jeden raz. Dlatego kolumny tabeli nie sumuj  si  
do 100%. 

Graficzna prezentacja analizowanych danych (Wykres 28) wskazuje na znaczn  rozbie no  
opinii studentów polskich i s owackich. W pewnym stopniu uzasadniaj  to rozbie no ci 
w profilach kszta cenia oraz w planach i programach studiów uczelni wy szych, których 
studenci uczestniczyli w badaniu. Jest oczywiste, e odpowiedzi respondentów zosta y 
„ska one” specyfik  przedmiotów podj tego przez nich kierunku studiów. Jedyn  zgodno  
osi gni to w obszarze nauki j zyków obcych i – w minimalnym stopniu – w obszarze prawa 
mi dzynarodowego. Na tej podstawie mo na sformu owa  wniosek, e obie uczelnie nie 
oferuj  takich przedmiotów wykszta cenia ogólnego, które by yby szczególnie przydatne 
z punktu widzenia aktywno ci na polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy. Mo na 
równie  na tym etapie postawi  hipotez , e by  mo e studenci nie dostrzegaj , nie doceniaj  
wa no ci i znaczenia przedmiotów wykszta cenia ogólnego dla ich aktywno ci na 
transgranicznym rynku pracy. Zatem, w ocenie tej przydatno ci, g ówna uwaga respondentów 
skupia si  na przedmiotach specjalistycznych – zawodowych (za wyj tkiem nauczania j zyka 
obcego).  
Warto równie  zauwa y , e studenci wyeksponowali nie b d ce przedmiotami aktywno ci, 
które ich zdaniem s  szczególnie przydatne na transgranicznym rynku pracy bo wskazano je 
w pierwszej kolejno ci. Nale  do nich m.in. „konferencje naukowe”, „Polsko-S owacki Letni 
Uniwersytet M odzie owy”, „wymiany studentów”, itd. 
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Wykres 28. Realizowane na rodzimej uczelni przedmioty, które zdaniem studentów s  
szczególnie przydatne, by uzyska  zatrudnienie za granic  – w tym, w szczególno ci, 
w ramach polsko-s owackiego rynku pracy (wskazane w pierwszej kolejno ci). 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 31). 

O przydatno ci oferty dydaktycznej dla potrzeb transgranicznego rynku pracy wiadcz  nie 
tylko przedmioty b d ce pierwszym skojarzeniem w tym obszarze, lecz tak e przedmioty 
b d  inne aktywno ci wskazane w drugiej i w dalszej kolejno ci.  

Analizuj c przedmioty wskazane przez studentów w drugiej kolejno ci, jako szczególnie 
przydatne, by uzyska  zatrudnienie za granic  – w tym, w szczególno ci, w ramach polsko-
s owackiego rynku pracy (Tabela 32 i Wykres 29) na wst pie nale y zaznaczy , e a  20% 
polskich i 10% s owackich studentów nie dokona o drugiego wskazania. Mo e to wiadczy  
o tym, e studenci nie maj  klarownego wyobra enia o tym, co mo e im si  przyda  na 
transgranicznym rynku pracy i/lub o istnieniu ubogiej oferty kszta cenia w tym zakresie. 
 

Tabela 32. Realizowane na rodzimej uczelni przedmioty, które zdaniem studentów s  
szczególnie przydatne, by uzyska  zatrudnienie za granic  – w tym, w szczególno ci, 
w ramach polsko-s owackiego rynku pracy (wskazane w drugiej kolejno ci). 
Lp. 

Wyszczególnienie 

Liczba wskaza  (udzia  
w strukturze) 

 Polska S owacja 
1 Brak odpowiedzi 26,7% 10,0% 
2 Bezpiecze stwo w Unii Europejskiej 10,0% 0,0% 
3 Prawo mi dzynarodowe 8,3% 3,3% 
4 Nauka j zyków obcych 6,7% 10,0% 
5 Gospodarka turystyczna 3,3% 0,0% 
6 Instytucje unii europejskiej 3,3% 0,0% 
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Lp. 

Wyszczególnienie 

Liczba wskaza  (udzia  
w strukturze) 

 Polska S owacja 
7 J zyk angielski 3,3% 0,0% 
8 Kariera zawodowa i komunikacja z rynkiem 3,3% 0,0% 
9 Warsztaty zagraniczne 3,3% 0,0% 
10 Marketing 0,0% 13,3% 
11 Logistyka 0,0% 10,0% 
12 Zarz dzanie 0,0% 10,0% 
13 Ekonomika i zarz dzanie przedsi biorstwem 0,0% 6,7% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

 
Wykres 29. przydatne, by uzyska  zatrudnienie za granic  – w tym, w szczególno ci, 
w ramach polsko-s owackiego rynku pracy (wskazane w drugiej kolejno ci). 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 32). 

W ród dokonanych przez polskich studentów wskaza  zarejestrowanych w drugiej kolejno ci 
na czo o wysun y si  przedmioty zwi zane z bezpiecze stwem w Unii Europejskiej. Silniej 
zosta o tak e tu wyeksponowane prawo mi dzynarodowe spychaj c nauk  j zyków obcych 
na trzecie miejsce. 

Studenci s owaccy natomiast najlepiej oceniaj  przydatno  wyk adanych na ich uczelni 
przedmiotów zwi zanych z marketingiem, logistyk , zarz dzaniem oraz ekonomik  
i zarz dzaniem przedsi biorstwem. Jako sprzyjaj ce zatrudnieniu transgranicznemu nie 
posiadaj ce statusu przedmiotu aktywno ci uczelni studenci w drugiej kolejno ci wymienili 
‘warsztaty zagraniczne’. 

Przedmioty wskazane w trzeciej kolejno ci jako przydatne z punktu widzenia 
transgranicznego rynku pracy i ich udzia y w strukturze wskaza  zawiera Tabela 33 i Wykres 
30. 
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Tabela 33. Realizowane na rodzimej uczelni przedmioty, które zdaniem studentów s  
szczególnie przydatne, by uzyska  zatrudnienie za granic  – w tym, w szczególno ci, 
w ramach polsko-s owackiego rynku pracy (wskazane w trzeciej kolejno ci). 
Lp. 

Wyszczególnienie 
Liczba wskaza  (udzia  w strukturze) 

 Polska S owacja 
1 Brak odpowiedzi 46,7% 23,3% 
2 Nauka j zyków obcych 6,7% 3,3% 
3 Psychologia i socjologia 5,0% 0,0% 
4 Instytucje UE 3,3% 0,0% 
5 Prawo 3,3% 0,0% 
6 Prawo mi dzynarodowe 3,3% 0,0% 
7 Wymiany mi dzynarodowe 3,3% 0,0% 
8 Handel zagraniczny 0,0% 13,3% 
9 Marketing 0,0% 13,3% 
10 Logistyka 0,0% 6,7% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

W strukturze przedmiotów wskazanych w trzeciej kolejno ci nie odnotowujemy szczególnie 
istotnych zmian w porównaniu z przedmiotami wskazanymi i w pierwszej i w drugiej 
kolejno ci. Jedynie silnemu spadkowi uleg a aktywno  respondentów: 46,7% polskich 
i 23,3% s owackich studentów nie wskaza o adnego przedmiotu w trzeciej kolejno ci. Spad a 
tak e wielokrotno  wskaza  tego samego przedmiotu.  

W wypadku przedmiotów mo liwych do wskazania w czwartej kolejno ci mamy w zasadzie 
do czynienia ze ladow  ilo ci  wskaza . Polscy studenci wskazali wi cej ni  dwukrotnie 
„nauk  j zyków obcych”, natomiast studenci s owaccy „informatyk ” i „transport” przy 
odpowiednio 73,3% braku odpowiedzi ze strony studentów polskich i 56,7% braku ze strony 
studentów s owackich.  

Reasumuj c t  cz  badania mo emy powiedzie , e w badanej próbie ocen  przydatno ci 
realizowanego profilu kszta cenia z punktu widzenia potrzeb transgranicznego rynku pracy 
pod wzgl dem ilo ci zdominowa y przedmioty pozostaj ce w cis ym zwi zku z wybranym 
kierunkiem studiów. O ich wskazaniu prawdopodobnie decydowa o to, e zawieraj  one 
ró ne, istotne dla danego zawodu w tki mi dzynarodowych stosunków prawnych 
i gospodarczych. Jednak e wskazywano tak e przedmioty o charakterze uniwersalnym – 
nale  do nich j zyki obce i informatyka.  

Porównuj c wst pnie wyniki uzyskane we wcze niejszym badaniu dotycz cym 
najwa niejszej wiedzy ogólnej i umiej tno ci, które zdaniem studentów s  konieczne, by 
uzyska  zatrudnienie za granic 51 z wynikami uzyskanej oceny przydatno ci realizowanego 
profilu kszta cenia pod k tem potrzeb transgranicznego rynku pracy, mo emy stwierdzi  tu 
jedynie ograniczon  zbie no . 

                                                 
51 Patrz s. 64. 

69

PROFIL KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO W EUROREGIONIE BESKIDY 
A OCZEKIWANIA TRANSGRANICZNEGO RYNKU PRACY



 

 

Wykres 30. Przedmioty przydatne, by uzyska  zatrudnienie za granic  – w tym, 
w szczególno ci, w ramach polsko-s owackiego rynku pracy (wskazane w trzeciej 
kolejno ci). 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 33). 

Pe na zbie no  wyst puje g ównie w obszarze j zyka obcego, przy czym nie mo na by o 
do ko ca ujawni , czy chodzi tu w ogóle o j zyk obcy (np. o j zyk angielski), czy te  
wskazania w obszarze realizowanego na uczelniach profilu kszta cenia dotycz  j zyka obcego 
kraju docelowego (j zyka polskiego dla studentów s owackich i j zyka s owackiego dla 
studentów polskich).  

Poza t  prawid owo ci  mo na przypuszcza , e istnieje du a luka pomi dzy realizowanym 
profilem kszta cenia a oczekiwaniami wobec tego profilu generowanymi potrzebami 
transgranicznego rynku pracy. Jak ju  wspominano, wcze niej studenci oceniaj c w tym 
wzgl dzie przydatno  realizowanego na ich uczelniach profilu kszta cenia, g ównie 
wskazywali jako najbardziej przydatne przedmioty zapewniaj ce nabycie kompetencji 
(wiedzy i umiej tno ci) zawodowych. Natomiast w wypowiedziach charakteryzuj cych 
najbardziej przydatne kompetencje z punktu widzenia potrzeb transgranicznego rynku pracy 
dominuje wiedza i umiej tno ci o charakterze ogólnym, takie, jak: znajomo  rynku pracy 
kraju docelowego, atwo  komunikowania si  i nawi zywania kontaktów, znajomo  
rodowiska - kultura, zwyczaje, rodowisko przedsi biorców, znajomo  rynku kraju 

docelowego, umiej tno  szybkiej adaptacji w nowym rodowisku. Dopiero na dalszym 
miejscu znajduj  si  kompetencje konstytuuj ce dobre przygotowanie i do wiadczenie 
zawodowe. Dlatego zasadnym wydaje si  ustalenie, jakie zmiany nale a oby wprowadzi  
w realizowanych profilach kszta cenia, by mo liwie najlepiej zape ni  powsta  luk . 
Problemem tym zajmiemy si  w nast pnym podrozdziale. 
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7.4. wiadomo  poziomu dostosowania wykszta cenia przygotowuj cego 
do transgranicznego rynku pracy w ocenie pracodawców 

Aby oceni  znajomo  potrzeb transgranicznego rynku pracy pod wzgl dem niezb dnej 
wiedzy i umiej tno ci obcokrajowców zatrudnianych w krajach o ciennych zapytano o to 
badanych pracodawców. Poniewa  w zasadzie wszystkie odpowiedzi ró ni y si  od siebie pod 
wzgl dem sformu owa  dokonano wst pnej ich unifikacji52, a nast pnie odfiltrowano 
pojedyncze wskazania53. Uzyskane wyniki odpowiedzi umieszczonych na pierwszym miejscu 
zamieszczono w poni szej tabeli (Tabela 34). 
 

Tabela 34. Najwa niejsze ogólne umiej tno ci i wiedza które konieczne, by cudzoziemiec 
móg  szybko znale  prac  w ramach polsko-s owackiego rynku pracy (wskazane 
w pierwszej kolejno ci). 

Najwa niejsze ogólne umiej tno ci i wiedza, 
konieczne, by odpowiednio: S owak/Polak) móg  
szybko znale  prac  w Polsce/na S owacji 

Ilo  wskaza  danej pozycji przez 
pracodawców  

(udzia  w strukturze) 
polskich s owackich 

Znajomo  j zyków 30,0% 30,0% 
atwo  w komunikacji mi dzykulturowej 20,0% 16,7% 

Wykszta cenie i wiedza fachowa 20,0% 13,3% 
Znajomo  rynku pracy 6,7% 0,0% 
Brak odpowiedzi 10,0% 20,0% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Z badania wynika, e w opinii pracodawców najwa niejsz  umiej tno ci  konieczn  
do uzyskania zatrudnienia za granic  jest znajomo  j zyków obcych, przy czym 
niekoniecznie j zyka docelowego kraju zatrudnienia. W pierwszej kolejno ci umiej tno  
pos ugiwania si  j zykiem obcym wymieni o 30% badanych pracodawców i to zarówno 
polskich, jak i s owackich. Na drugim w ród wymienionej wiedzy i umiej tno ci uplasowa a 
si  atwo  w komunikacji mi dzykulturowej oraz wykszta cenie i wiedza fachowa. Zdaje si  
to potwierdza  tez , e pracodawcy szczególnie ceni  te umiej tno ci pracowników, które s  
rzadkie lub niedost pne na krajowym rynku pracy i trzeba je niejako „importowa ” 
zatrudniaj c obcokrajowców.  

W ród pojedynczych wskaza  w tej grupie, których nie poddano unifikacji znalaz y si  takie 
wypowiedzi, jak: ‘bezkonkurencyjno ’, ‘odpowiedzialne podej cie’, ‘odpowiedzialno ’, 
‘samodzielno , niezale no ’, ‘umiej tno  szybkiego pozyskiwania informacji’, 

                                                 
52 Unifikacja polega a na ujednorodnieniu agreguj cemu sformu owania respondentów do tej samej postaci nie 
zmieniaj cej sensu ich wypowiedzi. 
53 Z uwagi na du y rozrzut tre ci cz  wypowiedzi nie mog a by  poddana unifikacji, dlatego podane w 
tabelach  wielko ci si  nie sumuj  do 100%  - Tabela 34, s. 72.  
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umiej tno  szybkiego uczenia si ’, ‘znajomo  bran y polskiej’, ‘znajomo  realiów 
prawno-administracyjnych w Polsce’54. 

Wykres 31. Najwa niejsze ogólne umiej tno ci i wiedza które s  konieczne, by cudzoziemiec 
móg  szybko znale  prac  w ramach polsko-s owackiego rynku pracy (wskazane w pierwszej 
kolejno ci) 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 34). 

Opinia pracodawców cz ciowo pokrywa si  z opinia wydan  na ten temat przez badanych 
studentów. Na pierwszym miejscu studenci wymienili w pierwszej kolejno ci znajomo  
j zyka kraju docelowego, natomiast na drugim i trzecim odpowiednio, znajomo  rynku pracy 
kraju docelowego oraz atwo  komunikowania si  i nawi zywania kontaktów 55. 

Najwa niejsz  wiedz  i umiej tno ci potencjalnych pracowników konieczne do znalezienia 
pracy za granic  wskazane w drugiej kolejno ci zaprezentowano w tabeli poni ej (Tabela 35). 

Tabela 35. Najwa niejsze ogólne umiej tno ci i wiedza które s  konieczne, by cudzoziemiec 
móg  szybko znale  prac  w ramach polsko-s owackiego rynku pracy (wskazane w drugiej 
kolejno ci) 

Najwa niejsze ogólne umiej tno ci i wiedza, 
konieczne, by odpowiednio: S owak/Polak) móg  
szybko znale  prac  w Polsce/na S owacji 

Ilo  wskaza  danej pozycji przez 
pracodawców  
(udzia  w strukturze) 
polskich s owackich 

Wykszta cenie i wiedza fachowa 10,0% 0,0% 
Znajomo  rynku pracy 10,0% 0,0% 
Dyspozycyjno  6,7% 0,0% 

atwo  w komunikacji mi dzykulturowej 6,7% 6,7% 
Brak odpowiedzi 33,3% 80,0% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

                                                 
54 Oryginalne pojedyncze wypowiedzi respondentów – polskich i s owackich przedsi biorców. 
55 Patrz s. 64,  
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Wykres 32. Najwa niejsze ogólne umiej tno ci i wiedza które s  konieczne, by cudzoziemiec 
móg  szybko znale  prac  w ramach polsko-s owackiego rynku pracy (wskazane w pierwszej 
kolejno ci) 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 35). 

We wskazaniach wiedzy i umiej tno ci wymienionych w drugiej kolejno ci wi cej ni  jeden 
raz badani pracodawcy byli bardzo pow ci gliwi, zw aszcza po stronie respondentów 
s owackich (80% respondentów w ogóle nie udzieli o odpowiedzi). W ród respondentów 
polskich odpowiedzi zdominowa y wykszta cenie i wiedza fachowa oraz znajomo  rynku 
pracy. 

W tej cz ci badania interesuj ce mog  by  pojedyncze wypowiedzi, których udzielono 
cznie 11. Nale  do nich: ‘ch  pracowa  na terenie S owacji’, ‘dobra organizacja pracy’, 

‘pracowito ’, ‘segregacja informacji (istotne i nieistotne)’, ‘stan zdrowia’, ‘studia wy sze 
medyczne’, ‘zaanga owanie i sumienno ’, ‘znajomo  kultury polskiej’, ‘znajomo  
lokalnego rynku pod k tem nieruchomo ci: dzielnice miejscowo ci’, ‘znajomo  wiatowego 
rynku’, ‘znajomo  prawa kraju docelowego’56. 

Zamykaj c t  cz  badania warto wskaza , e cz  wypowiedzi, takich jak np. „stan 
zdrowia” nie odnosi si  do wiedzy i umiej tno ci. Tego typu wskazania wynika y 
prawdopodobnie z potrzeby respondentów wyartyku owania pewnych cech pracowników 
transgranicznych, na które nie by o miejsca w ankiecie z uwagi na konieczno  jej 
wyprofilowania zgodnie z tematem podj tych bada . 

                                                 
56 Oryginalne pojedyncze wypowiedzi respondentów – polskich i s owackich przedsi biorców. 
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7.5. Proponowane modyfikacje oferty dydaktycznej rodzimej uczelni celem 
dostosowania jej do potrzeb polsko-s owackiego transgranicznego 
rynku pracy w opinii studentów 

Chc c wyja ni  struktur  zapotrzebowania na us ugi edukacyjne zwi zanego 
z funkcjonowaniem transgranicznego rynku pracy zapytano badan  prób  studentów 
o przedmioty, które nale a oby w pierwszej kolejno ci wprowadzi  celem uzupe nienia 
ewentualnej luki w profilu kszta cenia w tym obszarze. Respondenci mogli wymieni  cztery 
przedmioty, przy czym podobnie jak w poprzednich wypadkach rejestrowano kolejno  
wpisów. 

Nale y podkre li , e podobnie, jak w poprzednim badaniu, tak e tutaj daje zauwa y  du e 
rozproszenie opinii wynikaj ce z niejednorodno ci w przyjmowanym nazewnictwie, a tak e 
z pewnej niekonsekwencji w merytorycznej klasyfikacji przedmiotów. Spowodowa o to 
konieczno  wprowadzenia wst pnej unifikacji wypowiedzi ujednolicaj cej nazewnictwo 
przedmiotów. Jednak nie wszystkie wypowiedzi uda o si  podda  unifikacji. Dlatego 
w poni szej analizie brane s  pod uwag  przedmioty, które zosta y wymienionej wi cej ni  
jeden raz.  

Zestawienie przedmiotów, które wymieniono w pierwszej kolejno ci zawiera Tabela 36. 

Tabela 36. Przedmioty, które zdaniem studentów nale a oby wprowadzi , by lepiej by  
przygotowanym do podj cia pracy za granic  – w tym, w szczególno ci, na S owacji/w 
Polsce* (wskazane w pierwszej kolejno ci)  
Lp. 

Wyszczególnienie 

Liczba wskaza  
(udzia  

w strukturze) 
 Polska S owacja 
1 Brak odpowiedzi 13,3% 3,3% 
2 J zyk obcy 26,7% 30,0% 
3 Przepisy prawne 20,0% 26,7% 
4 Marketing 8,3% 0,0% 
5 Transport mi dzynarodowy 5,0% 0,0% 
6 Mi dzynarodowe stosunki gospodarcze 3,3% 0,0% 
7 Rachunkowo  mi dzynarodowa 0,0% 10,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 
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Wykres 33. Przedmioty, które zdaniem studentów nale a oby wprowadzi , by lepiej by  
przygotowanym do podj cia pracy za granic  (wskazane w pierwszej kolejno ci). 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 36). 

Z powy szej graficznej prezentacji (Wykres 33) wynika, e nie wszyscy respondenci 
z badanej próby widz  mo liwo  wprowadzenia przedmiotów poprawiaj cych ich 
konkurencyjno  na transgranicznym rynku pracy – 13,3% polskich studentów i 3,3% 
s owackich studentów w ogóle nie udzieli o odpowiedzi. Zarówno w ród studentów polskich, 
jak i s owackich dominuje przekonanie, e najwa niejsze przedmioty, które nale a oby 
wprowadzi  – to j zyk obcy (chodzi tu o j zyk kraju docelowego, o specjalistyczny j zyk 
angielski lub wyd u enie czasu nauczania j zyka obcego) oraz przedmioty poprawiaj ce 
znajomo  przepisów prawnych (wymieniano g ównie prawo mi dzynarodowe, kraju 
docelowego, pracy, transportowe, handlowe, unijne). W odró nieniu od s owackich studenci 
polscy szczególny nacisk k adli na przedmiotach zwi zanych z marketingiem oraz 
mi dzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, natomiast s owaccy wskazali, co ciekawe, 
rachunkowo  mi dzynarodow .  
Nieco odmienna sytuacja panuje w odniesieniu do przedmiotów wskazanych w drugiej 
kolejno ci. Odpowiedzi nie udzieli o tu ponad 25% respondentów zarówno z grupy 
s owackich studentów, jak i studentów polskich (Tabela 37 i Wykres 34). 
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Tabela 37. Przedmioty, które zdaniem studentów nale a oby wprowadzi , by lepiej by  
przygotowanym do podj cia pracy za granic  – w tym, w szczególno ci, na S owacji/w 
Polsce* (wskazane w drugiej kolejno ci)  
Lp. 

Wyszczególnienie 

Liczba wskaza  
(udzia  

w strukturze) 
 Polska S owacja 
1 Brak odpowiedzi 28,3% 26,7% 
2 Przepisy prawne 23,3% 20,0% 
3 Marketing 11,7% 0,0% 
4 J zyk obcy 6,7% 13,3% 
5 Kontakty mi dzynarodowe 3,3% 0,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Wykres 34. Przedmioty, które zdaniem studentów nale a oby wprowadzi , by lepiej by  
przygotowanym do podj cia pracy za granic  (wskazane w drugiej kolejno ci). 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 37). 

W drugiej kolejno ci zdecydowanie obie grupy zwróci y si  ku przedmiotom zwi zanym 
z naukami prawnymi. Relatywnie ma a grupa studentów wskaza a j zyk obcy oraz na 
przedmioty zwi zane z marketingiem (11.7% badanych polskich studentów). 

Wybory dokonane przez badan  grup  studentów w trzej kolejno ci odzwierciedlaj  
zamieszczone ni ej Tabela 38 i Wykres 35. 
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Tabela 38. Przedmioty, które zdaniem studentów nale a oby wprowadzi , by lepiej by  
przygotowanym do podj cia pracy za granic  – w tym, w szczególno ci, na S owacji/w 
Polsce* (wskazane w trzeciej kolejno ci)  
Lp. 

Wyszczególnienie 

Liczba wskaza  
(udzia  

w strukturze) 
 Polska S owacja 
1 Brak odpowiedzi 60,0% 60,0% 
2 J zyk obcy 13,3% 3,3% 
3 Przepisy prawne 8,3% 10,0% 
4 Rachunkowo  mi dzynarodowa 5,0% 0,0% 
5 Stosunki mi dzynarodowe 3,3% 3,3% 
6 Marketing 3,3% 0,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Wykres 35. Przedmioty, które zdaniem studentów nale a oby wprowadzi , by lepiej by  
przygotowanym do podj cia pracy za granic  (wskazane w trzeciej kolejno ci). 

ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 38).  

Przede wszystkim nale y zauwa y  , e 60% z obu badanych grup w ogóle nie udzieli o 
odpowiedzi, co oznacza, e tylko trzydziestoprocentowa grupa z ogólnej liczby badanych 
widzi mo liwo  pog bienia swojego wykszta cenia zwi kszaj cego ich konkurencyjno  na 
transgranicznym rynku pracy w trzecim obszarze. Je eli chodzi o preferowane przedmioty nie 
wida  tu istotnych zmian w porównaniu z przedmiotami wskazanymi w drugiej kolejno ci. 
Zmianie uleg a kolejno  wyznaczona ilo ci  wskaza . 

W odniesieniu do przedmiotów wskazanych w czwartej kolejno ci – mamy do czynienia 
prawie wy cznie z pojedynczymi wskazaniami. Wyj tek stanowi przedmiot „przepisy 
prawne” dwukrotnie wskazany przez polskich studentów. 
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Podsumowuj c t  cz  badania mo na powiedzie , e badani studenci dostrzegaj  potrzeb  
zmian w dost pnej ofercie kszta cenia w ramach studiów wy szych, celem uzyskania 
mo liwo ci zwi kszenia swojej konkurencyjno ci na transgranicznym polsko-s owackim 
rynku pracy. W wietle uzyskanych wyników pierwszej kolejno ci zmiany te powinny 
dotyczy  j zyka obcego kraju docelowego, tj. dla studentów s owackich nale a oby rozwa y  
mo liwo  wprowadzenia do programów kszta cenia j zyka polskiego, a dla polskich – 
j zyka s owackiego. Na drugim miejscu badani studenci wymienili przedmioty agreguj ce si  
do zbioru, który mo na ogólnie nazwa  „przepisy prawne”. Niemniej jednak rozrzut 
pomi dzy tymi przedmiotami jest znaczny. Zdecydowanie przewa a tu prawo 
mi dzynarodowe, mi dzynarodowe prawo transportowe, prawo pracy, prawo handlowe, 
a tak e prawo ogólne kraju docelowego. Tak znaczny rozrzut sk ania do zastanowienia, czy 
nie nale a oby zastanowi  si  nad wprowadzeniem nowych przedmiotów prawniczych nie 
funkcjonuj cych dotychczas na rynku us ug edukacyjnych, cz cych w sobie ró ne w tki 
ró nych obszarów wiedzy prawniczej odpowiednio dobrane pod wzgl dem tre ci i g bi 
do potrzeb transgranicznego polsko-s owackiego rynku pracy. W ród wymienianych 
przedmiotów, które zdaniem badanych studentów nale a oby wprowadzi  celem 
dostosowania profilu kszta cenia do potrzeb polsko-s owackiego transgranicznego rynku 
pracy zwraca uwag  „rachunkowo  mi dzynarodowa”, a tak e wymieniane pojedynczo 
ró ne przedmioty ekonomiczne.  

W ród pojedynczych wypowiedzi wida , e istnia y trudno ci w nazwaniu przedmiotów, 
których realizacja mog aby pomoc w zdobyciu takiej wiedzy lub zasobów jak: kontakty 
mi dzynarodowe, znajomo  przedsi biorstw mi dzynarodowych, mediacje, pog bienie 
zwi zków i z praktyk  (wspó praca z firm ). 

Dziwi natomiast znikomo  prób wskazania przedmiotów pozwalaj cych na wyrobienie 
w sobie atwo ci komunikowania si  i nawi zywania kontaktów, pog bienie znajomo ci 
rodowiska - kultury, zwyczajów, rodowiska przedsi biorców, czy zdolno ci do szybkiej 

adaptacji w nowym rodowisku. Przecie  w a nie te kompetencje (wiedza, umiej tno ci 
i postawy), zosta y uznane przez tych samych respondentów jako jedne z najistotniejszych 
z punktu widzenia potrzeb transgranicznego rynku pracy (s.71 - 72) i nie ujawniono 
mo liwo ci ich nabycia badaniu istniej cej oferty dydaktycznej (s. 65 - 69).  

  

7.6. Proponowane modyfikacje oferty dydaktycznej rodzimych uczelni celem 
dostosowania jej do potrzeb polsko-s owackiego transgranicznego 
rynku pracy w opinii pracodawców 

Logika podpowiada, e w pracach nad doskonaleniem planów i programów nauczania 
najbardziej licz cym si  g osem powinien by  g os pracodawców. Oni to przecie , kieruj c 
si  u yteczno ci  danego pracownika dla swojej firmy decyduj  o jego zatrudnieniu. Wobec 
tego zapytano pracodawców jakie przedmioty powinny by  wprowadzone w pierwszej 
kolejno  aby zwi kszy  u yteczno  pracowników obcokrajowców dla firmy. Uzyskane 
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wyniki badania, po przeprowadzeniu ich unifikacji57 i odfiltrowaniu pojedynczych 
wypowiedzi respondentów nie poddaj cych si  unifikacji zawiera Tabela 39. 
 
Tabela 39. Najwa niejsze przedmioty, które zdaniem pracodawców nale a oby zrealizowa  
na studiach w kraju pochodzenia by cudzoziemiec móg  szybko znale  prac  w ramach 
polsko-s owackiego rynku pracy (wymienione w pierwszej kolejno ci).  
Przedmioty, które nale a oby zrealizowa  na studiach 
w kraju pochodzenia, studiach podyplomowych lub 
w formie specjalistycznych kursów, by m odzie  by a 
dobrze przygotowana do podj cia pracy (lub 
rozpocz cia samodzielnej dzia alno ci gospodarczej) za 
granic  – odpowiednio w Polsce/na S owacji: 

Ilo  wskaza  danej 
pozycji przez 
pracodawców  

(udzia  w strukturze) 

polskich s owackich 
Brak odpowiedzi 16,7% 30,0% 
Marketing 0,0% 6,7% 
Prawo kraju docelowego 63,3% 46,7% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Wykres 36. Najwa niejsze przedmioty, które zdaniem pracodawców nale a oby zrealizowa  
na studiach w kraju pochodzenia by cudzoziemiec móg  szybko znale  prac  w ramach 
polsko-s owackiego rynku pracy (wymienione w pierwszej kolejno ci).  

 
ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 39). 

Badani przedsi biorcy (63% polskich pracodawców i 46,7% s owackich) w pierwszej 
kolejno ci wskazali przedmioty zwi zane z prawem docelowego kraju zatrudnienia lub 
ograniczyli si  do sformu owania „prawo” tego kraju. W ród wskazanych przedmiotów 
szczególny nacisk k adziono na: prawo celne, prawo podatkowe, prawo finansowe, prawo 
pracy, prawo cywilne, prawoznawstwo, prawo gospodarcze, prawo gospodarcze UE. Wi cej 
ni  jeden raz w ród wskazanych w pierwszej kolejno ci przedmiotach, które nale y 
wprowadzi  wymieniono marketing.  

Wobec silnego nacisku badanych pracodawców na znajomo  j zyków obcych58 (w tym 
j zyków docelowych krajów zatrudnienia) mo e tu zastanawia  fakt, e w ród przedmiotów, 
                                                 
57 Patrz przypis 52, s.71. 
58 Patrz np.Tabela 34, s. 72. 
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które nale y wprowadzi  wielokrotnie nie wymieniono tych j zyków– czyli j zyka 
s owackiego/polskiego. Pojedynczo badani pracodawcy wskazali na nast puj ce przedmioty, 
które nale a oby wprowadzi  w pierwszej kolejno ci: ‘bankowo ’, ‘informatyka’, ‘ j zyki’, 
‘kurs j zyka polskiego’, ‘rachunkowo ’, ‘przedmioty redukuj ce barier  j zykow ’, 
‘technologie komunikacji’59. Na uwag  zas uguj  tak e nast puj ce pojedyncze wypowiedzi 
respondentów: ‘usun  barier  j zykow ’, ‘w zale no ci od wykonywanej pracy 
najistotniejsza jest wiedza specjalistyczna’, ‘nie mam zdania’, ‘pytanie zbyt ogólne’. 

Wa ne dla niniejszego badania s  tak e wskazane przez pracodawców w drugiej kolejno ci 
przedmioty, zrealizowa  na studiach. Wyniki badania zawiera Tabela 40. 

Tabela 40. Najwa niejsze przedmioty, które zdaniem pracodawców nale a oby zrealizowa  
na studiach w kraju pochodzenia by cudzoziemiec móg  szybko znale  prac  w ramach 
polsko-s owackiego rynku pracy (wymienione w drugiej kolejno ci). 
Przedmioty, które nale a oby zrealizowa  na studiach 
w kraju pochodzenia, studiach podyplomowych lub 
w formie specjalistycznych kursów, by m odzie  by a 
dobrze przygotowana do podj cia pracy (lub 
rozpocz cia samodzielnej dzia alno ci gospodarczej) za 
granic  – odpowiednio w Polsce/na S owacji: 

Ilo  wskaza  danej 
pozycji przez 
pracodawców  

(udzia  w strukturze) 

polskich s owackich 
Brak odpowiedzi 50,0% 70,0% 
Prawo kraju docelowego 26,7% 6,7% 
J zyk obcy 6,7% 10,0% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada . 

Z danych przytoczonych wy ej wida  znaczny spadek aktywno ci respondentów. Tym 
niemniej badani przedsi biorcy nadal przywi zuj  najwi ksz  wag  do przedmiotów 
wchodz cych w zakres prawa kraju docelowego (w tym prawa celnego, administracyjnego 
i pracy) oraz do j zyków obcych. W ród pojedynczych przedmiotów nie poddaj cych si  
unifikacji pracodawcy wymienili: ‘ekonomia’, ‘informatyka’, ‘marketing’, ‘podstawowa 
wiedza z zakresu informatyki’, ‘system podatkowy’, ‘system prawa podatkowego’, 
‘technologie’, ‘us ugi finansowe banków polskich’, ‘zarz dzanie’60. 

 

 

 
 
 

                                                 
59 Oryginalne sformu owania respondentów. 
60 Oryginalne sformu owania pracodawców. 
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Wykres 37. Najwa niejsze przedmioty, które zdaniem pracodawców nale a oby zrealizowa  
na studiach w kraju pochodzenia, by cudzoziemiec móg  szybko znale  prac  w ramach 
polsko-s owackiego rynku pracy (wymienione w drugiej kolejno ci). 

 
ród o: opracowano na podstawie na podstawie przedstawionych wy ej danych (Tabela 40). 

Reasumuj c, zdaniem wi kszo ci badanych pracodawców w pierwszej kolejno ci na studiach 
nale a oby zrealizowa  przedmioty zwi zane z naukami prawnymi. W szczególno ci 
powinno to by  prawo docelowych krajów zatrudnienia, reguluj ce g ównie gospodarcze – 
finansowe i zatrudnieniowe obszary aktywno ci ludzkiej. Na drugim miejscu znalaz y si  
przedmioty zwi zane marketingiem oraz nauk  j zyka obcego. Pewn  wie o  nadaj  
niniejszemu badaniu pojedyncze wskazania ankietowanych przedsi biorców. Wydaje si , 
e nale y je tak e wzi  pod uwag  w pracach nad planami i programami dzia alno ci 

dydaktycznej uczelni wy szych dzia aj cych w regionie.  

7.7. Aktywno ci wybranych uczelni wy szych dzia aj cych w regionie 
w obszarze dostosowania oferty kszta cenia do potrzeb polsko-
s owackiego transgranicznego rynku pracy 

Patrz c na programy kszta cenia w Wy szej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Bia ej na 
wszystkich badanych kierunkach nale y stwierdzi , e w procesie prac nad doskonaleniem 
planów i programów studiów dotychczas nie skupiano si  nad przygotowaniem studentów 
do funkcjonowania na transgranicznym rynku pracy. Zawarte w nich g ówne tre ci 
programowe dotycz  realiów rynku krajowego i uwzgl dniaj  w tki mi dzynarodowe 
w w skim zakresie. Równie  na kolegiach czy posiedzeniach Rad Wydzia ów temat 
wspó pracy transgranicznej podejmowano raczej w kontek cie wymiany naukowej 
i prowadzenia wspólnych bada , a nie dostosowywania planów i programów studiów 
do potrzeb transgranicznego rynku pracy. 

Podobnie programy studiów realizowane w yli skim Uniwersytecie równie  skupiaj  si  
przede wszystkim na szczególnych potrzebach krajowego rynku S owacji. Dlatego nie mo na 
powiedzie , e realizowane tam do tej pory programy studiów zawieraj  specjalne tre ci 
programowe, dzi ki którym studenci nabywaj  wiedz  i umiej tno ci niezb dne 
do skutecznego konkurowania na transgranicznym rynku pracy. 
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W opinii w adz WSFiP w Bielsku-Bia ej, po przeprowadzeniu niniejszego badania, mo na 
zastanowi  si  nad wprowadzeniem pewnych korekt w planach i programach studiów. Nie 
b d  to jednak zmiany radykalne zwi zane z przebudow  programów studiów. Nale y 
rozwa y  korekty o charakterze kosmetycznym zmierzaj ce w kierunku uzupe nienia o tre ci 
istotne z punktu widzenia transgranicznego rynku pracy sylabusów niektórych przedmiotów -
np. mi dzynarodowych stosunków gospodarczych czy prawa pracy. W szczególno ci nale y 
rozwin  aspekt transgranicznego rynku pracy i jego funkcjonowania ramach przedmiotu 
kariera zawodowa i komunikacja z rynkiem prowadzonego na wszystkich kierunkach. Je eli 
b d  takie potrzeby, mo liwe b dzie wprowadzenie nauki j zyka s owackiego jako j zyka 
obcego czy te  uruchomienie we wspó pracy z Urz dem Pracy kursów dla osób 
zainteresowanych prac  w regionie transgranicznym. W wypadku Wy szej Szko y Finansów 
i Prawa mo na tak e rozwa y  wprowadzenie elementów prawa mi dzynarodowego, czy te  
w czy  kwestie zwi zane z transgranicznym rynkiem pracy do przedmiotu mi dzynarodowe 
stosunki gospodarcze. 

Podobnie w adze Uniwersytetu w ilinie uwa aj , e nale y wprowadzi  zmiany 
w programach studiów, je eli oka e si  e, transgraniczny rynek pracy jest wa ny dla 
absolwentów poszczególnych kierunków studiów. Uwzgl dniaj c realia s owackiej Uczelni 
istnieje obecnie mo liwo  wprowadzenia przedmiotów, takich jak ekonomia 
mi dzynarodowa, gdzie by oby mo liwe w czenie zagadnie  omawiaj cych specyfik  
transgranicznego rynku pracy. 

Funkcjonuj ce obecnie w WSFiP programy studiów zak adaj  przygotowanie studenta 
do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy, bez szczególnego nacisku na rynek 
transgraniczny. W ramach takiego podej cia za szczególnie istotne elementy uwa ane s  
kompetencje ogólnospo eczne: umiej tno  uczenia si , umiej tno  pracy w grupie, 
odpowiedzialno  za powierzone zadania, a tak e znajomo  j zyków obcych, umiej tno  
obs ugi podstawowych pakietów biurowych, znajomo  podstaw prawa. W opinii w adz 
obszary te nale y doskonali  i rozwija . 

Podobna sytuacja wyst puje na uczelni s owackiej. Istniej ce programy nauczania nie 
zawieraj  adnych specjalnych elementów istotnych z punktu widzenia zwi kszenia zdolno ci 
absolwentów do konkurowania na transgranicznym rynku pracy. Programy nauczania 
nastawione s  przede wszystkim na potrzeby krajowego rynku pracy, a w nast pnej kolejno ci 
– na mi dzynarodowy rynek pracy. 

Zgodnie z obowi zuj cym w Polsce prawem w Wy szej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-
Bia ej studenci aktywnie uczestnicz  w procesach tworzenia i zatwierdzania planów 
i programów studiów poprzez swój udzia  w organach kolegialnych uczelni (Senat) oraz 
poprzez swoich przedstawicieli w Samorz dzie. Równie  maj  mo liwo  wnoszenia swoich 
uwag w regularnie prowadzonych przez Biuro Karier badaniach ankietowych. Do chwili 
obecnej nie by o jednak e sygna ów o konieczno ci nabycia specjalnej wiedzy, umiej tno ci 
i kompetencji spo ecznych zwi kszaj cych zdolno  do konkurowania na transgranicznym 
rynku pracy. W ramach umi dzynarodowienia procesu kszta cenia strategia uczelni oraz 
strategie wydzia owe zak adaj  podj cie dzia a  zmierzaj cych do nawi zania wspó pracy 
z instytucjami wspieraj cymi kszta cenie w obszarze transgranicznego rynku pracy.  

82

prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Binda prof. nzw. dr hab. Jan Ostoj dr Elżbieta Rak-Młynarska
prof. Ing. Anna Križanová, CSc  doc. Ing. Martin Bugaj, PhD doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.



 

 

Na Uniwersytecie yli skim studenci nie uczestnicz  w procesie tworzenia programów 
studiów. D ugoterminowa Strategia Wydzia u Uniwersytetu w ylinie zawiera pewne 
elementy zak adaj ce rozwój wspó pracy transgranicznej. 

7.8. Ocena pogl dów respondentów na rozwój potrzeb edukacyjnych 
generowany polsko-s owackim transgranicznym rynkiem pracy 

7.8.1. Oczekiwania studentów zmian na polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy 
a potrzeby edukacyjne 

Dla badania dostosowania profilu kszta cenia akademickiego do potrzeb transgranicznego 
rynku pracy wa ne jest pierwotne nastawienie respondentów wobec perspektywy zmiany 
wymaga  stawianych przez ten rynek. Mo na bowiem zak ada , e w wi kszo ci wypadków 
respondenci b d  starali si  w swoich odpowiedziach oceniaj cych przydatno  
realizowanych programów kszta cenia w uczelniach wy szych dla transgranicznego rynku 
pracy uwzgl dnia  swoje intuicyjne oceny kierunków ewolucji tego rynku. Aby uzyska  
w tym obszarze wiedz  zadano badanej próbie studentów pytanie czy ich zdaniem 
w niedalekiej przysz o ci (5-7 lat) w wymaganej wiedzy i umiej tno ciach warunkuj cych 
podj cie pracy odpowiednio w Polsce/na S owacji nast pi  istotne zmiany. Uzyskane 
rezultaty zawiera Tabela 41. 

Tabela 41. Przewidywane zmiany w polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy  

Udzielone odpowiedzi 
Udzia  w ogólnej ilo ci wskaza  w danej grupie respondentów 

Polska S owacja
Nie wiem 51,7% 36,7% 
Tak 33,3% 43,3% 
Nie 15,0% 16,7% 
Brak odpowiedzi 0,0% 3,3% 
Razem: 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  
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Wykres 38. Przewidywania zmian w polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 41). 

Jak wynika z wykresu 38 zdania respondentów s  bardzo podzielone. Ponad po owa badanych 
polskich studentów (51,7%) i odpowiednio 36,7% studentów s owackich nie wie, czy na 
polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy zajd  zmiany w wymaganiach 
warunkuj cych podj cie pracy w kraju o ciennym. Oznacza to, e wskazywane przez nich 
poprzednio wiedza i umiej tno ci zwi kszaj ce konkurencyjno  na tym rynku oraz 
preferowane zmiany w planach i programach nauczania odnosz  si  do stanu obecnego 
i w adnej mierze nie antycypuj  przysz o ci. Podobnie nale y ocenia  informacje uzyskane 
od studentów twierdz cych, e na badanym rynku nie nast pi  zmiany w wymaganej wiedzy 
i umiej tno ciach warunkuj cych podj cie pracy za granic .  
Natomiast wypowiedzi studentów przewiduj cych takie zmiany dotycz ce np. preferowanych 
zmiany w planach i programach nauczania, b d  naznaczone kierunkami przewidywanych 
zmian. 

7.8.2. Oczekiwania zmian na polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy w ocenie 
pracodawców a potrzeby edukacyjne 

Podobnie, jak w wypadku studentów nale y si  spodziewa , e tak e oczekiwane przez 
pracodawców zmiany na polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy wp yn  na wydan  
przez nich ocen  przydatno ci realizowanych programów kszta cenia w uczelniach wy szych. 
Ponadto adekwatno  tych oczekiwa  do rzeczywisto ci na bie co warunkuje efektywno  
ustawowo wymaganej w Polsce wspó pracy interesariuszy zewn trznych (w tym 
pracodawców) z uczelniami wy szymi w obszarze tworzenia planów i programów nauczania 
– w tym unikatowych kierunków studiów. 

Aby oceni  oczekiwania zmian w polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy w ród 
badanych pracodawców zapytano ich o to. Uzyskane wyniki badania zawiera Tabela 42. 
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Tabela 42. Przewidywania istotnych zmian na polsko-s owackim transgranicznym rynku 
pracy w ocenie pracodawców 
Czy w niedalekiej przysz o ci (5-7 lat) 
w wymaganej wiedzy i umiej tno ciach 
warunkuj cych podj cie pracy za granic  
(odpowiednio w Polsce/na S owacji) nast pi  
istotne zmiany? 

Przewidywane wyst pienie 
znacznych zmian w przysz o ci 
(udzia  w ogólnej ilo ci wskaza  
w danej grupie respondentów) 

Polska S owacja 
Nie 10,0% 16,7% 
Nie mam w tej sprawie zdania 60,0% 23,3% 
Tak 16,7% 46,7% 
Brak odpowiedzi 13,3% 13,3% 
Razem: 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada . 

 
Wykres 39. Przewidywania istotnych zmian na polsko-s owackim transgranicznym rynku 
pracy w ocenie pracodawców 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 42). 

Z wykresu (Wykres 39) wynika, e oceny oczekiwanych zmian w opinii polskich i s owackich 
pracodawców do  znacznie si  ró ni . W ród polskich pracodawców dominuje brak 
orientacji w tym obszarze (60,0% respondentów). Oznacza to, e w ramach wspó pracy 
z uczelniami wy szymi ich, przecie  licz ce si  opinie warunkuj ce nowoczesno  planów 
i programów nauczania zawieraj c  si  mi dzy innymi w ich dostosowaniu do przysz ych 
potrzeb rynku, b d  opiera y si  raczej na intuicyjnej kalkulacji, która cz sto bywa niezgodna 
z rzeczywistymi wymogami. Udzia y wskaza  polskich pracodawców przewidywa  
potwierdzaj cych i neguj cych istotne zmiany ustali y si  na podobnym niskim poziomie 
(odpowiednio 16,7% i 10,0%), co potwierdza panuj cy w ród badanych respondentów stan 
ogólnego braku orientacji co do rozwoju badanego zjawiska. Badani s owaccy pracodawcy 
w prawie po owie potwierdzili, e w niedalekiej przysz o ci nale y si  spodziewa  istotnych 
zmian na polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy (46,7% respondentów), jednak 
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znaczny odsetek badanych, podobnie jak polscy pracodawcy nie mia  zdania w tej sprawie 
(23,3%). 

Aby uzyska  jako ciow  informacj  o przewidywanych przez pracodawców zmianach na 
polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy zapytano ich o to, jakie to b d  zmiany. 
W rezultacie uzyskano nast puj cy zbiór odpowiedzi nie poddaj cych si  unifikacji, które 
przytaczamy poni ej: ‘bariera j zykowa’, ‘edukacja’, ‘informacje o sytuacji na S owacji’, ‘j. 
polski’, ‘j zyki obce’, ‘komunikacja’, ‘komunikatywno ’, ‘kszta cenie w danej profesji’, ‘nie 
preferowa  prac  w kraju pochodzenia’, ‘nie zabiera  prac  pracownikom krajowym’, 
‘otwarto  na zmiany’, ‘poszerzenie wiedzy w zakresie prawa pracy’, ‘poznanie prawa’,’ 
pracowito ’, ‘praktyczna wiedza i umiej tno ci’, ‘prawo celne i podatkowe’, ‘rozwój miejsc 
pracy dla cudzoziemców’, ‘szybkie my lenie’, ‘turystyka’, ‘umi dzynarodowienie’, 
‘uogólnione przepisy wewn trzne dostosowane do prawa mi dzynarodowego’, 
‘wykszta cenie’, ‘fachowo ’, ‘zbyt szeroko niedoprecyzowany zakres pytania’, ‘zgodno  
prawodawstwa’, ‘zmiany programów kszta cenia’, ‘zmiany zwi zane z rynkiem pracy’, 
’znajomo  zagadnie  gospodarczych’ 61. 
Z wymienionych wy ej sugestii wida , e pracodawcy prawdopodobnie oczekuj  
najwi kszych zmian po poda owej stronie polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy, 
a tak e w jego prawno-instytucjonalnej obudowie. Na podstawie przytoczonych wy ej 
odpowiedzi mo na wnioskowa , e oczekuj  oni poprawy w zakresie umiej tno ci 
j zykowych pracowników, ich przygotowania pod wzgl dem znajomo ci prawa, fachowo ci, 
rozumienia procesów gospodarczych. W obszarze prawno-instytucjonalnych ram 
funkcjonowania rynku pracy mo na domy la  si , e w wypowiedziach wyakcentowano 
mi dzy innymi oczekiwania zmian w obszarze unifikacji regulacji prawnych na poziomie 
mi dzynarodowym, zmian ukierunkowanych na ochron  lokalnego rynku pracy, zmian 
polegaj cych na doprowadzeniu do równego traktowania pracowników krajowych 
i zatrudnianych cudzoziemców. 

7.9. Oczekiwania studentów wobec u yteczno ci wybranych przez nich 
programów studiów na transgranicznym rynku pracy 

 Niezale nie od tego, czy i na ile plany oraz programy studiów zosta y wiadomie 
zorientowane na potrzeby transgranicznego rynku pracy, subiektywna ocena studentów w tym 
wzgl dzie mo e by  ró na. Mog  oni bowiem dostrzega  w programach nauczania tre ci im 
przydatne do podj cia pracy w kraju o ciennym lub tego si  spodziewa , mimo e twórcy 
tych programów kierowali si  innymi kryteriami. Mo e równie  wyst powa  sytuacja 
odwrotna – wiadome wprowadzenie tre ci programowych zwi kszaj cych konkurencyjno  
absolwentów na transgranicznym rynku pracy mo e zosta  niedostrze one lub niedocenione 
przez studentów. Jak wida  dzia ania w adz uczelni ju  w tych dwóch wypadkach powinny 
by  ró ne. W pierwszym, mimo wzgl dnego zadowolenia studentów, powinny one rozwa y  
mo liwo  zweryfikowania realizowanych planów i programów nauczania pod k tem 
dostosowania profilu kszta cenia do potrzeb transgranicznego rynku pracy. Natomiast 

                                                 
61 Wypowiedzi przytoczono w oryginalnej postaci. 
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w drugim wypadku wydaje si , e dzia ania w adz powinny pój  w kierunku promocji tre ci 
tych e planów i programów nauczania poprzez u wiadomienie ich przydatno ci dla osób 
poszukuj cych zatrudnienia w kraju o ciennym. Oczywi cie kombinacji jest tu o wiele 
wi cej, jednak wybór cie ki post powania w adz uczelni, zale y tu przede wszystkim 
od postawy studentów.  

Aby uzyska  niezb dn  wiedz  w tym obszarze zadano respondentom pytanie – czy 
spodziewaj  si , e wiedz  i umiej tno ci konieczne, by podj  prac  za granic  (w tym, 
w szczególno ci, w Polsce/na S owacji) nab d  na wybranych przez siebie studiach. 

Uzyskane wyniki zawiera Tabela 43. 

Tabela 43. Oczekiwania studentów wobec u yteczno ci nabytej w ramach studiów wiedzy na 
transgranicznym rynku pracy. 

Czy spodziewasz si , e wiedz  i umiej tno ci 
niezb dne, by podj  prac  za granic  
nab dziesz na wybranych przez siebie studiach 

Oczekiwania studentów 
(udzia  w ogólnej ilo ci wskaza  
w danej grupie respondentów) 

Polska S owacja 
1. W wi kszo ci tak 23,3% 13,3% 
2. Cz ciowo 56,7% 66,7% 
3. Nie 18,3% 13,3% 
4. Brak odpowiedzi 1,7% 6,7% 
Razem 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada . 

Wykres 40. Oczekiwania studentów wobec u yteczno ci nabytej w ramach studiów wiedzy 
na transgranicznym rynku pracy  

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 43). 

 

Jak wynika z powy szego (Tabela 43 i Wykres 40) zdecydowana wi kszo  poddanych 
badaniu studentów wi e nadzieje uzyskania w trakcie studiów wiedzy i umiej tno ci 
niezb dnych do podj cia aktywno ci na transgranicznym rynku pracy. Ponad po owa 
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respondentów wyrazi a opini , e wiedza i umiej tno ci te b d  cz ciowe, a tylko 23,3% 
studentów polskich i 13,3% studentów s owackich stwierdzi o, e b dzie to wi kszo  wiedzy 
i umiej tno ci. Mo na zatem powiedzie , e panuje tu umiarkowany optymizm, który wydaje 
si  by  nieco przesadzony wobec sygnalizowanej wcze niej silnej potrzeby kszta cenia 
w obszarze rodzimego j zyka i prawa docelowego kraju zatrudnienia. 

7.10. Udzia  pracodawców w przebudowie programów kszta cenia pod k tem 
oczekiwa  transgranicznego rynku pracy 

Zgodnie z ustaw  Prawo o szkolnictwie wy szym w Polsce62 istnieje obowi zek wspó pracy 
przedstawicieli pracodawców z uczelniami wy szymi, w tym w zakresie tworzenia planów 
i programów nauczania. Postanowiono zatem uzyska  w ród badanych pracodawców opini  
o potrzebie takiego udzia u w obszarze dostosowania planów i programów nauczania 
od potrzeb rozwoju polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy. Uzyskane wyniki 
badania zawiera Tabela 44. 

Tabela 44. Opinia pracodawców o celowo ci ich udzia u w przebudowie programów 
kszta cenia  

Czy z punktu widzenia wzmocnienia rozwoju 
transgranicznego rynku pracy, celowe jest 
uczestnictwo pracodawców w pracach nad 
doskonaleniem programów nauczania 
w uczelniach wy szych 
 

Wskazania pracodawców 
(udzia  w ogólnej ilo ci wskaza  
w danej grupie respondentów) 

Polska S owacja 
Tak 36,7% 40,0% 
Nie mam w tej sprawie zdania 46,7% 33,3% 
Nie 13,3% 23,3% 
Brak odpowiedzi 3,3% 3,3% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

62 Art. 4, pkt. 4. ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym  mówi, e: Uczelnie wspó pracuj  z otoczeniem 
spo eczno-gospodarczym, w szczególno ci w zakresie prowadzenia bada  naukowych i prac rozwojowych na 
rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodr bnionych formach dzia alno ci, w tym w drodze utworzenia spó ki 
celowej, o której mowa w art. 86a, a tak e przez udzia  przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu 
programów kszta cenia i w procesie dydaktycznym. -  por. Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365. 
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Wykres 41. Opinia pracodawców o celowo ci ich udzia u w przebudowie programów 
kszta cenia  

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 44). 

Z zamieszczonej wy ej tabeli, jak i wykresu wida , e nieco mniej ni  po owa ankietowanych 
(36,7 pracodawców polskich i 40% s owackich) opowiedzia a si  za konieczno ci  
uczestnictwa w pracach nad zmianami w planach i programach nauczania uczelni wy szych. 
Podobny odsetek (odpowiednio 46,7% i 33,3%) zadeklarowa  brak zdania w tej sprawie. Na 
tej podstawie mo na powiedzie , e pracodawcy w swojej masie generalnie nie odczuwaj  
silnej potrzeby dostosowywania profilu kszta cenia do potrzeb transgranicznego rynku pracy. 
Wyra a si  to mi dzy innymi generalnie brakiem zdecydowanej ch ci uczestnictwa w tym 
procesie wi kszo ci respondentów. To z kolei oznacza, e nie odczuwaj  oni tak e silnej 
potrzeby wypowiadania si  na ten temat, a tak e swoistej kontroli nad w a ciwym 
ukierunkowaniem procesów dostosowania planów i programów nauczania pod k tem potrzeb 
transgranicznego rynku pracy.  

8. Kszta cenie cudzoziemców na studiach wy szych w docelowym 
kraju zatrudnienia a potrzeby transgranicznego rynku pracy 

Pewn  alternatyw  w stosunku do zdobycia we w asnym kraju kompetencji przydatnych na 
transgranicznym rynku pracy jest uko czenie studiów wy szych za granic  – w kraju 
docelowym lub przynajmniej studiów podyplomowych. Dlatego wa na wydaje si  znajomo  
oferty kszta cenia zagranicznych uczelni wy szych skierowanej do cudzoziemców, 
dost pno  tej oferty, a tak e wynikaj ce z uko czenia studiów w kraju docelowym przewagi 
konkurencyjne cudzoziemca na rynku pracy tego kraju w stosunku do jego rodaków.  

Analizuj c ofert  dydaktyczn  uczelni zarówno w Polsce jak i na S owacji – trudno znale  
przyk ady dzia a  wskazuj cych na podkre lenie transgranicznych aspektów kszta cenia. Nie 
ma programów, które s  nastawione wy cznie na kszta cenie pod k tem transgranicznego 
rynku pracy. Je eli ju  pojawiaj  si , s  to przedmioty czy kierunki, kszta c ce na potrzeby 
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rynków mi dzynarodowych, takie jak Finanse mi dzynarodowe, Mi dzynarodowe stosunki 
gospodarcze, bez szczególnego nacisku na rynek transgraniczny. 

8.1. Celowo  poj cia studiów przez cudzoziemca w docelowym kraju 
zatrudnienia  

8.1.1. Celowo  poj cia studiów przez cudzoziemca w docelowym kraju zatrudnienia 
w ocenie studentów 

Aby wyja ni  nastawienie badanych studentów w tym obszarze w przeprowadzonym badaniu 
ankietowym zapytano ich czy uwa aj , e aby podj  w kraju o ciennym (S owacji, Polsce) 
prac  w zawodzie wymagaj cym studiów wy szych lepiej jest uko czy  studia w kraju 
docelowym, uko czy  studia w swoim kraju, czy te  jest to oboj tne, Tabela 45. 

Tabela 45. Celowo  poj cia studiów przez cudzoziemca w kraju zatrudnienia – ocena 
studentów 

Aby podj  w kraju o ciennym (S owacji, 
Polsce) prac  w zawodzie wymagaj cym 
studiów wy szych lepiej jest: 

Oczekiwania studentów 
(udzia  w ogólnej ilo ci wskaza  
w danej grupie respondentów) 

Polska S owacja 
1. uko czy  studia w kraju docelowym (na 
S owacji/ w Polsce 61,7% 66,7% 
2. jest to oboj tne  25,0% 26,7% 
3. uko czy  studia w swoim kraju 11,7% 3,3% 
4. Brak odpowiedzi 1,7% 3,3% 
Razem 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  

Na podstawie tego badania wida , e badani studenci byli zdania, e z punktu widzenia 
uzyskania pracy za granic  najprzydatniejsz  wiedz  mo na naby  studiuj c w docelowym 
kraju zatrudnienia. W ich ocenie prawdopodobnie mniej wa na jest odmienno  wiedzy 
nabytej w kraju rodzimym, ni  dobra znajomo  obcego j zyka fachowego oraz innych 
standardów prawno-spo eczno-ekonomicznych obowi zuj cych w docelowym kraju 
zatrudnienia, któr  mo na naby  studiuj c jedynie na miejscu. Udzielaj c takich odpowiedzi 
respondenci prawdopodobnie nie brali pod uwag  faktu, e z natury rzeczy w tych obszarach 
znaczn  przewag  b d  posiadali obywatele danego kraju, którzy przez ca e ycie pos uguj  
si  rodzimym j zykiem, uzyskali w nim podstawowe oraz rednie wykszta cenie i tkwi  
w realiach swojego kraju. Zniwelowa  t  przewag  cudzoziemcy mog  jedynie 
ponadprzeci tnymi zdolno ciami, pracowito ci  i zaanga owaniem w pó niej wykonywan  
prac . Przy takim podej ciu naturaln  wydaje si  by  postawa zak adaj ca ignorowanie 
transgranicznego rynku pracy i spo ytkowanie swoich ponadprzeci tnych zdolno ci, 
zaanga owania i pracowito ci na dobre usytuowanie si  na krajowym rynku pracy. 
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Wykres 42. Celowo  poj cia studiów przez cudzoziemca w kraju zatrudnienia – ocena 
studentów 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 45). 

Mo na jednak sobie wyobrazi  inny, jak si  wydaje bardziej efektywny model post powania, 
polegaj cy na uzyskaniu unikalnej dla zagranicy wiedzy i umiej tno ci, co po dodatkowym 
uko czeniu studiów podyplomowych i kursu j zyka docelowego kraju zatrudnienia mog o by 
da  olbrzymie i trudno kopiowalne przewagi konkurencyjne na transgranicznym (w tym 
polsko-s owackim) rynku pracy. 

8.1.2. Celowo  poj cia studiów przez cudzoziemca w docelowym kraju zatrudnienia 
w ocenie pracodawców 

Jak wida  z poprzedniego rozdzia u, w ocenie badanych studentów uzyskanie wykszta cenia 
w docelowym kraju zatrudnienia daje najwi ksze szanse zatrudnienia zgodnie z uzyskanym 
wykszta ceniem. Analogiczn  opini  pracodawców w tym wzgl dzie zawiera Tabela 46. 

Zaprezentowane wy ej wyniki badania (Wykres 43) wskazuj , e w ród pracodawców opinie 
o celowo ci uko czenia przez cudzoziemca studiów zagranicznych w docelowym kraju 
zatrudnienia s  podzielone. Dok adnie po owa polskich i s owackich respondentów zaj a 
stanowisko, e takie wykszta cenie nie zwi ksza szans zatrudnienia w ich firmie. Natomiast 
nieco mniej, bo 46,7% polskich i 40,0% s owackich pracodawców wyrazi o odwrotn  opini .  
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Tabela 46. Celowo  poj cia studiów przez cudzoziemca w docelowym kraju zatrudnienia 
w ocenie pracodawców 
Czy cudzoziemiec poszukuj cy pracy 
w Pani/Pana firmie ma znacznie lepsze szanse na 
zatrudnienie, je eli legitymuje si  odpowiednim 
wiadectwem (lub dyplomem) uko czenia cyklu 

kszta cenia uczelni wy szej w Pani/Pana kraju?  
 

Wskazania pracodawców 
(udzia  w ogólnej ilo ci wskaza  
w danej grupie respondentów) 

Polska S owacja 
Nie 50,0% 50,0% 
Tak 46,7% 40,0% 
Brak odpowiedzi 3,3% 10,0% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  

 
Wykres 43. Celowo  poj cia studiów przez cudzoziemca w docelowym kraju zatrudnienia – 
ocena pracodawców 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 46) 

Reasumuj c t  cz  badania warto wskaza , e zarówno w opinii studentów, jak i w opinii 
pracodawców z punktu widzenia uzyskania pracy za granic  celowym jest podj cie studiów 
w docelowym kraju zatrudnienia. Nie do ko ca uda o si  tu wyja ni  przes anki prowadz ce 
do powstania takiego stanowiska. Jednak wiadczy to o istnieniu pewnego potencja u 
zapotrzebowania na zagraniczne us ugi edukacyjne, który wydaje si  by  nie do ko ca 
uruchomiony. St d, jak si  wydaje, wa n  rekomendacj  wynikaj c  z tej cz ci badania jest 
propozycja uruchomienia tego zapotrzebowania poprzez popraw  ekspozycji ofert kszta cenia 
na transgranicznym rynku edukacyjnym i warunków studiowania na uczelniach wy szych 
dzia aj cych w rejonach przygranicznych, a tak e sposobu komunikacji potencjalnych 
kandydatów z dzia ami rekrutacyjnymi tych e jednostek63. Sprzyja oby to ujawnieniu 
rzeczywistej struktury zapotrzebowania obcokrajowców pochodz cych z krajów o ciennych 

                                                 
63 Na s ab  dzia alno  marketingow  uczelni na rzecz pozyskania studentów zagranicznych z krajów 
o ciennych zwracali tak e bezpo rednio uwag  badani studenci (patrz s. 100). 
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na uzyskanie zagranicznego wykszta cenia. To z kolei pozwoli oby w adzom uczelni 
dzia aj cych w rejonach przygranicznych podj  bardziej efektywne dzia ania na rzecz 
bie cego dostosowania profilu kszta cenia do potrzeb polsko-s owackiego transgranicznego 
rynku pracy. 

8.2. Znajomo  oferty kszta cenia na studiach wy szych za granic  

Zgodnie z wynikami poprzedniego badania wskazuj cymi (w opinii badanych studentów) na 
bezwzgl dn  przewag  potencjalnych pracowników na transgranicznym rynku uzyskiwan  
dzi ki uko czeniu studiów wy szych za granic  w kraju docelowym nale a oby oczekiwa  
relatywnie du ego zainteresowania tymi studiami. Aby oceni  to zainteresowanie zapytano 
bior cych udzia  w badaniu studentów czy jest im znana oferta kszta cenia zagranicznych 
(polskich/s owackich) uczelni wy szych. Uzyskane odpowiedzi zaprezentowano ni ej (Tabela 
47). 

Tabela 47. Znajomo  zagranicznej oferty kszta cenia w ród polskich i s owackich studentów 

Czy jest Ci znana oferta kszta cenia 
s owackich/polskich* uczelni wy szych ? 

Odpowiedzi respondentów 
(udzia  w ogólnej ilo ci wskaza  
w danej grupie respondentów) 

Polska S owacja 
Odpowied : „cz ciowo” 50,0% 36,7% 
Odpowied : „nie” 30,0% 60,0% 
Odpowied : „tak” 13,3% 0,0% 
Brak odpowiedzi 6,7% 3,3% 

cznie 100,0% 100,0% 
*) odpowiednio dla studentów polskich – uczelni s owackich, dla studentów s owackich – uczelni polskich. 

ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  

Z wykresu wida  Wykres 43, e w porównaniu z poprzednimi wypowiedziami, relatywnie 
du y odsetek respondentów nie udzieli  odpowiedzi na to pytanie.  

Wobec stwierdzonej przewagi (w opinii respondentów), jak  daje na transgranicznym rynku 
pracy zagraniczne wykszta cenie mo e zastanawia  fakt braku znajomo ci zagranicznej oferty 
kszta cenia zaobserwowany w ród badanych studentów. W odpowiedziach przewa aj  opinie, 
e 30% polskich i 60% s owackich respondentów w ogóle nie zna oferty kszta cenia 

zagranicznych uczelni – odpowiednio s owackich i polskich. Znajomo  takiej oferty 
potwierdzi o 13,3% polskich studentów i 0,00% studentów s owackich. Relatywnie znaczna 
grupa respondentów potwierdzi a tylko cz ciow  znajomo  takiej oferty. Taka sytuacja 
mo e wiadczy  o istnieniu istotnych barier ograniczaj cych przep yw informacji dotycz cej 
zagranicznych ofert kszta cenia, lub o istnieniu innych czynników wp ywaj cych na brak 
zainteresowania prac  za granic  w krajach o ciennych. Wydaje si , e nale a oby raczej 
przychyli  si  do drugiej odpowiedzi, poniewa  wszystkie uczelnie posiadaj  strony 
internetowe z informacj  o kierunkach i programach studiów, wi kszo  tych stron ma swoje 
odpowiedniki w j zyku angielskim, chocia  s  one ubo sze w informacj  ni  ich rodzime 
wersje. 
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Wykres 44. Znajomo  zagranicznej oferty kszta cenia w ród polskich i s owackich 
studentów 

 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 47). 

Poza tym uczelnie uczestnicz ce w programie Erasmus prowadz  w asne podstrony w j zyku 
angielskim. Jednak z drugiej strony z przedstawionych dalej bada  wynika, e jedn  
z g ównych przeszkód poznania oferty jest brak jej s owacko- lub odpowiednio 
polskoj zycznej wersji64. 

8.3. Bariery upowszechnienia wiedzy o zagranicznej ofercie kszta cenia na 
studiach wy szych w ród polskich i s owackich studentów 

Celem ujawnienia barier ograniczaj cych upowszechnienie wiedzy o zagranicznej ofercie 
kszta cenia na studiach wy szych odpowiednio na S owacji i w Polsce w ród polskich 
i s owackich studentów zapytano o to respondentów.  

Analizuj c dane mo na powiedzie , e tylko nieznaczny odsetek respondentów nie udzieli  
odpowiedzi. W opinii bior cych udzia  w badaniu polskich studentów najwi ksz  dla nich 
barier  w poznaniu s owackiej oferty kszta cenia stanowi bariera j zykowa – brak polskiej 
wersji stron www. uczelni s owackich. Brak angloj zycznej wersji tych e stron znajduje si  
na trzecim miejscu. Jednak na drugim miejscu jako istotn  barier  polscy respondenci 
wymieniaj  „brak zainteresowania”. W wypadku studentów s owackich „brak 
zainteresowania” gra pierwszorz dn  rol ; dopiero na drugim i trzecim miejscu respondenci 
ci wymieniaj  barier  j zykow .  

 

 

 

                                                 
64 Patrz s. 97. 
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Tabela 48. Bariery upowszechnienia wiedzy o zagranicznej ofercie kszta cenia na studiach 
wy szych w w ród polskich i s owackich studentów 

Co Twoim zdaniem stanowi najwi ksz  barier  
w poznaniu oferty kszta cenia polskich/s owackich 
uczelni wy szych? 

Odpowiedzi respondentów 
(udzia  w ogólnej ilo ci 
wskaza  w danej grupie 

respondentów) 
Polska S owacja 

Brak odpowiedzi 1,7% 6,7% 
Brak polskiej wersji strony www s owackiej uczelni/ 
s owackiej wersji strony www. Polskiej uczelni 43,3% 26,7% 
Nie jestem tym zainteresowany(a) 36,7% 36,7% 
Brak angloj zycznej wersji strony www. S owackiej 
uczelni /brak angloj zycznej wersji strony www. 
Polskiej uczelni 10,0% 13,3% 
Brak znajomo ci j zyka s owackiego 3,4% 0,0% 
Brak polskoj zycznej promocji 1,7% 0,0% 
Brak reklam na stronach polskich uczelni s owackich 1,7% 0,0% 
S abe mo liwo ci finansowe Polski uniemo liwiaj ce 
studia i zakwaterowanie oraz prze ycie za granic  1,7% 0,0% 
Ma a zawarto  informacyjna stron www. 0,0% 3,3% 
Nigdy si  tym nie interesowa am 0,0% 3,3% 
Reklama 0,0% 3,3% 
Reklama i linki nastronie www 0,0% 3,3% 
S aby marketing 0,0% 3,3% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  

W pojedynczych wypadkach respondenci wskazuj  na brak nale ytej reklamy i na s abo  
dzia a  marketingowych poszczególnych uczelni, szczególnie w j zyku kraju naboru 
studentów. Jedna z wypowiedzi zwraca uwag  na barier  finansow  wynikaj c  z wysokich 
cen w kraju docelowym w porównaniu z dochodami w kraju naboru przy danym kursie 
waluty. 

Podsumowuj c t  cz  badania mo na powiedzie , e w opinii respondentów (polskich 
i s owackich studentów) najwi ksz  barier  poznania transgranicznej oferty kszta cenia 
(a zatem i rozwoju polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy65) jest bariera 
informacyjno-j zykowa polegaj ca na niedorozwoju angloj zycznych wersji stron www. 
dzia aj cych w regionie uczelni wy szych, a przede wszystkim – j zykowych wersji tych e 
stron w j zyku kraju naboru studentów. Brak informacji skutkuje brakiem aktywno ci. 
Studenci nie poszukuj  mo liwo ci studiowania i nie podejmuj  studiów za granic . 
W rezultacie ich oczekiwania nie s  eksponowane na uczelniach za granic , co prowadzi 

                                                 

65 Patrz wyniki bada  Tabela 48.  
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do marginalizacji problemów kszta cenia studentów zagranicznych – w tym na potrzeby 
polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy. 
 

Wykres 45. Bariery upowszechnienia wiedzy o zagranicznej ofercie kszta cenia na studiach 
wy szych w w ród polskich i s owackich studentów 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 48). 

Mo na wi c zastanowi  si  na rozwojem stron www. promuj cych ofert  kszta cenia 
przygranicznych uczelni wy szych w j zyku kraju o ciennego oraz nad pog bieniem 
merytoryki tych e stron www. zredagowanych w j zyku angielskim66 zorientowanym nie 
tylko na potrzeby mi dzynarodowej wymiany studentów w ramach np. programu Erasmus 
i jemu podobnych, lecz tak e na potrzeby studentów zagranicznych z krajów o ciennych 
zamierzaj cych podj  regularne studia. Pomimo tak wielu wypowiedzi stwierdzaj cych 
barier  informacyjn  w postaci braku odpowiednio s owackich/polskich wersji stron www. 
w praktyce w Polsce nie daje si  zauwa y  silna presja na nauczanie j zyka s owackiego 
i vice versa. Pozwala to zak ada , e oprócz bariery j zykowej utrudniaj cej mi dzynarodow  
migracj  ofert edukacyjnych uczelni wy szych w wiadomo ci respondentów dzia aj  inne 
czynniki czyni ce niecelowym podj cie trudu zdobycia wykszta cenia na uczelni w kraju 
o ciennym. Hipotez  t  zdaj  si  potwierdza  uzyskane wyniki omawianego badania (Tabela 
48) – bowiem 36,7% zarówno polskich, jak i s owackich respondentów stwierdzi o, 
e w ogóle nie s  zainteresowani poj ciem studiów odpowiednio – na S owacji i w Polsce, 

a tylko jedna osoba (na 90 badanych) przyzna a, e nie interesowa a si  tym problemem. 
                                                 
66 Poddano analizie 8 uczelni s owackich i 6 polskich -wszystkie uczelnie wy sze w regionie posiadaj  
angloj zyczne wersje www., jednak s  to wersje okrojone stron w j zyku rodzimym, nie zawieraj  pe nej 
informacji, lecz raczej sprofilowan  pod potrzeby np. Erasmusa, brak jest informacji istotnej dla studenta z 
zagranicy, który chce podj  regularne studia o warunkach odp atno ci za studia, akademika, mo liwo ci 
zdawania przedmiotów w j zyku obcym, itd. 
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Nale y d y  do wyja nienia przyczyn tego braku zainteresowania oraz do wskazania 
mo liwo ci redukcji ich wp ywu. Od tego bowiem zale y wielko  potencja u 
transgranicznego rynku pracy i mo liwo ci jego uruchomienia. Wzrost zainteresowania 
transgraniczn  ofert  kszta cenia, po przekroczeniu odpowiedniego progu ilo ci aktywno ci 
efektywnych67 z perspektyw  oczekiwania ich wzrostu ze strony uczelni przyjmuj cych, 
z regu y skutkuje aktywno ciami tych e uczelni w obszarze poprawy oferty kszta cenia 
zgodnie z oczekiwaniami studentów zagranicznych – w tym oczekiwaniami daj cymi im 
przewag  na transgranicznym rynku pracy.  

8.4. wiadomo  finansowych i formalno-prawnych uwarunkowa  podj cia 
studiów na S owacji/w Polsce przez obywatela kraju o ciennego w ród 
badanych studentów 

Jedn  z ukrytych barier ograniczaj cych zainteresowanie uzyskaniem wykszta cenia za 
granic  jest ogólny brak wiedzy o formalno-prawnych uwarunkowaniach podj cia studiów na 
S owacji/w Polsce. Tego rodzaju niewiadoma w po czeniu z trudno ciami w uzyskaniu 
wiarygodnych informacji przez potencjalnych kandydatów na studia o tych e 
uwarunkowaniach i o wydatkach jakie musi ponie  cudzoziemiec, by podj  i uko czy  
studia w wymienionych wy ej krajach mo e powodowa , e taka mo liwo  wcale nie b dzie 
brana pod uwag .  

Aby uzyska  opini  na temat wagi opisanego wy ej czynnikach zapytano o to badanych 
studentów. Uzyskane wyniki zestawiono ni ej (Tabela 49). 

Tabela 49. Stan wiedzy o kosztach i formalno-prawnych uwarunkowaniach podj cia studiów 
na S owacji/w Polsce 

Czy znasz formalno-prawne oraz finansowe warunki, 
jakie musisz spe ni , by z w asnej inicjatywy podj  
studia na S owacji/w Polsce* i nostryfikowa  uzyskany 
dyplom w Polsce/na S owacji*? 

Odpowiedzi respondentów 
(udzia  w ogólnej ilo ci 
wskaza  w danej grupie 

respondentów) 
Polska S owacja 

Brak odpowiedzi 1,7% 3,3% 
Nie 55,0% 90,0% 
Cz ciowo 33,3% 6,7% 
Tak 10,0% 0,0% 
Razem 100,0% 100,0% 

*) odpowiednio dla studentów polskich – w uczelniach s owackich, dla studentów s owackich – w uczelniach 
polskich. ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  

                                                 
67 Tj. ko cz cych si  decyzj  podj cia studiów za granic . 
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Wykres 46. Stan wiedzy o kosztach i formalno-prawnych uwarunkowaniach podj cia studiów 
na S owacji/w Polsce 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 49). 

Z przytoczonych wy ej danych wynika, e brak wiedzy o kosztach i formalno-prawnych 
warunkach podj cia i uko czenia studiów za granic  (odpowiednio: na S owacji/w Polsce) 
mo e stanowi  barier  w rozwoju transgranicznego polsko-s owackiego rynku pracy 
i w dostosowaniu oferty kszta cenia uczelni wy szych do jego potrzeb. Okazuje si , e 90% 
spo ród badanych s owackich studentów przyzna o, ze nie posiada adnej wiedzy w tym 
obszarze, a tylko 6,3% uzna o, e ich wiedza jest tu cz ciowa. aden ze s owackich 
studentów nie uzna , e ma w tym wzgl dzie pe ne rozeznanie.  

Zatem mo na tu potwierdzi  potrzeb  doprecyzowania oferty kszta cenia (w tym 
zamieszczonej na stronach www. uczelni euroregionu Beskidy) uwzgl dniaj cego finansowe 
i formalno-prawne warunki podj cia studiów przez cudzoziemców.  

8.5. Waga rodzimego wykszta cenia (uzyskanego w kraju zatrudnienia) 
w ocenie studentów 

Studenci, podejmuj c decyzj  o wyborze pomi dzy uczelni  krajow  a zagraniczn , bior  pod 
uwag  nastawienie pracodawców do potencjalnych pracowników posiadaj cych 
wykszta cenie zagraniczne. Przekonanie o generalnie gorszym nastawieniu pracodawców 
do pracowników wykszta conych za granic  (odpowiednio: na S owacji/w Polsce) 
w porównaniu z wykszta conymi w kraju powoduje, e transgraniczna oferta kszta cenia nie 
cieszy si  ogólnym powodzeniem. Zatem dostosowywanie tej oferty do potrzeb polsko-
s owackiego transgranicznego rynku pracy nie ma w tym wypadku dora nie jakiego  
szczególnie wielkiego znaczenia: wszelkie dzia ania w tym obszarze dotycz  niewielkiej 
grupy osób, które by  mo e znajd  zatrudnienie za granic , a zatrudniaj cy ich pracodawcy 
wcale nie musz  cznie reprezentowa  potrzeb tego rynku, je li wzi  pod uwag  ca y jego 
potencja . 
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W zwi zku z powy szym zapytano studentów o to, jakie jest zdaniem ich nastawienie 
pracodawców do potencjalnych pracowników posiadaj cych wykszta cenie zagraniczne. 
Uzyskane wyniki zawiera (Tabela 50). 

Tabela 50. Waga rodzimego wykszta cenia w ocenie studentów 

W Twojej ocenie w Twoim kraju przez wi kszo  
pracodawców bardziej cenione s  dyplomy uko czenia 
studiów wydane przez: 

Odpowiedzi respondentów 
(udzia  w ogólnej ilo ci 
wskaza  w danej grupie 

respondentów) 
Polska S owacja 

Brak odpowiedzi 1,7% 3,3% 
Dyplomy krajowych uczelni po wiadczaj ce, e cz  
studiów odby a si  za granic  53,3% 46,7% 
Uczelnie krajowe (odpowiednio: polskie/s owackie) 25,0% 30,0% 
Jest to oboj tne 16,7% 16,7% 
Uczelnie zagraniczne (odpowiednio: s owackie/polskie) 3,3% 3,3% 
Razem 100,0% 100,0% 
ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  

Wykres 47. Waga rodzimego wykszta cenia w ocenie studentów 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 50). 

Z przeprowadzonego badania wida  (Wykres 47), e w opinii badanych studentów najbardziej 
cenione s  przez pracodawców dyplomy krajowych uczelni po wiadczaj ce, e cz  studiów 
odby a si  za granic . Potwierdzi a to prawie po owa respondentów. Na drugim miejscu 
uplasowa y si  dyplomy uczelni krajowych – kraju zatrudnienia. Dok adnie ten sam odsetek 
studentów badanych grup (16,7%) stwierdzi , e jest to oboj tne, natomiast 3,3% studentów 
obu badanych grup uwa a, e pracodawcy bardziej ceni  dyplomy uzyskane na zagranicznych 
uczelniach.  
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Patrz c z tego punktu widzenia mo na by wysnu  wniosek, e w opinii badanych studentów 
dostosowywanie profilu oferty kszta cenia do potrzeb polsko-s owackiego transgranicznego 
rynku pracy powinno przebiega  na poziomie: 

1. kszta cenia cudzoziemców na rodzimych uczelniach w docelowym kraju zatrudnienia 
(np. Polaków na S owacji) z mo liwo ci  odbycia cz ci studiów w kraju rodzimym; 

2. kszta cenia cudzoziemców na rodzimych uczelniach w docelowym kraju zatrudnienia 
niekoniecznie z mo liwo ci  odbycia ich cz ci za granic ; 

3. kszta cenia obywateli w asnego kraju na rodzimych uczelniach, umo liwiaj c im 
odbycie odpowiedniej cz ci programu studiów za granic  – w docelowym kraju 
zatrudnienia 

Wydaje si  jednak, e podej cie zaprezentowane w pkt. 1 i 2 mo e by  skrajnie nieefektywne. 
Jak ju  wspominano wcze niej Wykres 41(wraz z opisem) obywatele danego kraju maj  
znaczne, trudne do zniwelowania przewagi konkurencyjne na rodzimym rynku pracy. 
Z regu y decyzje o uzyskaniu wykszta cenia za granic  wynikaj  z ch ci uzyskania unikalnej 
wiedzy i umiej tno ci w porównaniu ze studiami uko czonymi wy cznie w kraju i w ten 
sposób zdobycia przewagi na rodzimym rynku pracy. Patrz c z punktu widzenia zatrudnienia 
w kraju model uko czenia studiów wy cznie za granic  tak e nie sprawdza si  w praktyce: 
cz sto powstaj  bowiem braki w wykszta ceniu istotne z punktu widzenia konkurencyjno ci 
na krajowym rynku pracy. 

Z punktu widzenia rozwoju transgranicznego rynku pracy najbardziej perspektywicznym 
wydaje si  model kszta cenia przywo any w pkt. 3, pomimo panuj cego przekonania, 
e najbardziej cenione przez pracodawców jest wykszta cenie zdobyte w docelowym kraju 

zatrudnienia. Wykszta cenie zdobyte w kraju pochodzenia mo e dawa  wiedz  oraz 
umiej tno ci unikalne i potrzebne z punktu widzenia potrzeb rynku pracy docelowego kraju 
zatrudnienia. Natomiast realizacja cz ci programu studiów za granic  – w docelowym kraju 
zatrudnienia – powinna pomóc w doszlifowaniu umiej tno ci j zykowych, w zdobyciu 
wiedzy w zakresie obowi zuj cego prawa, w poznaniu cech szczególnych lokalnego rynku 
pracy, w niwelacji barier mi dzykulturowych, nabyciu umiej tno ci adaptacji w nowym 
nieznanym rodowisku, itd. Wydaje si , w a nie tu mamy do czynienia z najwi kszym polem 
mo liwo ci wspó pracy maj cej na celu dostosowanie profilu kszta cenia akademickiego 
do potrzeb transgranicznego rynku pracy. Nie podwa amy tu dominuj cej opinii, e zarówno 
w Polsce, jak i na S owacji najbardziej ceniony jest dyplom krajowych uczelni 
po wiadczaj cy, e cz  studiów odby a si  za granic . Jest ona prawdziwa w odniesieniu 
do obywateli poszukuj cych zatrudnienia na rodzimym rynku pracy. Uwa amy natomiast, 
e w stosunku do cudzoziemców jej odpowiednikiem jest tu opinia o przewadze dyplomów 

uko czenia studiów w kraju rodzimym po wiadczaj cych, e cz  studiów zosta a 
zrealizowana za granic  – w docelowym kraju zatrudnienia, przy czym wa ne jest by program 
tej cz ci spe nia  oczekiwania zagranicznych pracodawców. Jedn  z takich mo liwo ci 
stwarza tak e oferta studiów podyplomowych. 
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Znaczenie oferty studiów podyplomowych w rozwoju polsko-s owackiego transgranicznego 
rynku pracy. 
Aby wyja ni  mo liwo ci kszta towania profilu kszta cenia akademickiego poprzez 
odpowiednie dostosowanie oferty kszta cenia na studiach podyplomowych zapytano o to 
studentów. Uzyskane wyniki badania przedstawia Tabela 51. 
Tabela 51. Znaczenie oferty studiów podyplomowych w rozwoju polsko-s owackiego 
transgranicznego rynku pracy 

Czy skorzysta by  z oferty studiów podyplomowych 
(lub kursów specjalistycznych) realizowanych na 
s owackiej/w polskiej* uczelni, je li by to pomog o Ci 
w znalezieniu pracy w tym kraju?  
 

Odpowiedzi respondentów 
(udzia  w ogólnej ilo ci 
wskaza  w danej grupie 

respondentów) 
Polska S owacja 

Brak odpowiedzi 1,7% 3,3% 
Tak 85,0% 70,0% 
Nie 13,3% 26,7% 
Razem 100,0% 100,0% 

*odpowiednio dla studentów polskich – na uczelniach s owackich, dla studentów s owackich – na uczelniach 
polskich. ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  

Badanie (Wykres 48) potwierdza istnienie bardzo wysokiego zapotrzebowania na rozwój 
„transgranicznych” studiów podyplomowych dla studentów s owackich na uczelniach 
polskich i dla studentów polskich na uczelniach s owackich, je eli ich uko czenie pomog o 
by w uzyskaniu pracy w za granic  w kraju organizuj cym szkolenie. 

Wykres 48. Ch  skorzystania z oferty studiów podyplomowych jako warunku efektywnego 
uczestnictwa polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy  

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 51). 

W odpowiedziach na adne z postawionych pyta  studenci nie byli a  tak jednomy lni. W tym 
sensie mo na postawi  hipotez , e w opinii badanych studentów jest to najbardziej po dana 
forma dostosowania akademickiego profilu kszta cenia do potrzeb polsko-s owackiego 
transgranicznego rynku pracy.  
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Patrz c z tego punktu widzenia warto pog bi  badanie podejmuj c prób  okre lenia 
najwa niejszych kierunków rozwoju studiów podyplomowych, jakie identyfikuj  badani 
studenci. W zwi zku z zapytano respondentów o najwa niejsze kierunki rozwoju studiów 
podyplomowych (kursów specjalistycznych) realizowanych na uczelniach w docelowych 
krajach zatrudnienia, które pomog yby im zdoby  prac  za granic . Pytanie wyposa ono 
w dwie mo liwe do zakre lenia odpowiedzi ([1] tematyka pozwalaj ca na nauk  j zyka 
obcego, a tak e [2] tematyka poszerzaj ca wiedz  zawodow  o specyfik  wymaga  kraju 
docelowego) oraz umo liwiono wpisanie innych odpowiedzi. Uzyskane wyniki badania 
zawiera Tabela 52. 

Tabela 52. Najwa niejsza tematyka studiów podyplomowych (kursów specjalistycznych) 
realizowanych na uczelniach w docelowych krajach zatrudnienia, istotne z punktu widzenia 
udro nienia polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy. 

Jakie powinny to by  studia podyplomowe (lub kursy 
specjalistyczne), które Twoim zdaniem pomog y by Ci 
znale  prac  na S owacji/Polsce? 

Odpowiedzi respondentów 
(udzia  w ogólnej ilo ci 
wskaza  w danej grupie 

respondentów) 
Polska S owacja 

Brak odpowiedzi 65,0% 83,3% 
J zykowe – odpowiednio: j zyk s owacki/ j zyk polski 35,0% 16,7% 
Razem 100,0% 100,0% 
Brak odpowiedzi 33,3% 43,3% 
Poszerzaj ce Twoj  wiedz  zawodow  o specyfik  
wymaga  kraju docelowego 66,7% 56,7% 
Razem 100,0% 100,0% 
Brak odpowiedzi 100,0% 96,7% 
Pog bienie wiadomo ci z mojej dziedziny 0,0% 3,3% 
Razem 100,0% 100,0% 

*) odpowiednio dla studentów polskich – na uczelniach s owackich, dla studentów s owackich – na uczelniach 
polskich. ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  

Zestawione wy ej wyniki bada  wskazuj  na to, e w opinii badanych studentów 
najwi kszym zainteresowaniem cieszy yby si  realizowane w docelowym kraju zatrudnienia 
si  studia podyplomowe poszerzaj ce ich wiedz  zawodow  o specyfik  wymaga  kraju 
docelowego. Mo e to budzi  zastanowienie, poniewa  w badaniu maj cym na celu ujawnienie 
przedmiotów, które zdaniem badanych studentów nale a oby wprowadzi , by lepiej by  
przygotowanym do podj cia pracy za granic  w pierwszej kolejno ci wymieniano j zyki 
obce, przy czym chodzi o g ównie o j zyk docelowego kraju zatrudnienia (tj. o j zyk 
s owacki i polski)68. Maj c to na uwadze mo na zak ada , e badani studenci uwa aj , i  z ich 
punktu widzenia celowo jest uczy  si  j zyka obcego u siebie we w asnym w kraju. 
Natomiast najszersza i najbardziej wiarygodna wiedza zawodowa uwzgl dniaj ca specyfik  

                                                 
68 Patrz s. 74 i nast. 
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wymaga  docelowego kraju zatrudnienia jest mo liwa do nabycia przede wszystkim w tym 
kraju. 
Mo na tak e powiedzie , e mo liwe do zakre lenia odpowiedzi w a ciwie wyczerpa y 
oczekiwania respondentów. W zwróconych ankietach w a ciwie wyst pi  tylko jeden wpis 
w pozycji „inne”, w którym respondent sugeruje, e chcia by w ogóle pog bi  swoj  wiedz  
zawodow  na zagranicznych studiach podyplomowych lub kursach specjalistycznych.  
Na podstawie powy szych bada  mo na identyfikowa  nast puj ce mo liwo ci wspó pracy 
maj cej na celu dostosowywanie profilu kszta cenia oferowanego przez dzia aj ce na terenie 
regionu uczelnie wy sze do potrzeb transgranicznego rynku pracy: 

1) wzajemna koordynacja budowy programów nauczania na studiach podyplomowych 
i kursach specjalistycznych – polegaj ca na podziale ról sprowadzaj cym si  g ównie 
do nauczania j zyków obcych w kraju pochodzenia studenta i poszerzania jego wiedzy 
(w tym przede wszystkim zawodowej) o specyfik  wymaga  docelowego kraju 
zatrudnienia za granic ; 

2) koordynacja dostosowa  w programach regularnych studiów (zw aszcza w obszarze 
przedmiotów do wyboru) buduj ca dla rodzimych studentów mo liwo ci nabycia 
kompetencji daj cych przewag  na transgranicznym rynku pracy, które mog  by  
odpowiednio pog bione na studiach podyplomowych (kursach specjalistycznych) za 
granic  – w docelowym kraju zatrudnienia. 

Wykres 49. Ch  skorzystania z oferty studiów podyplomowych jako warunku efektywnego 
uczestnictwa polsko-s owackim transgranicznym rynku pracy  

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 52). 

Konstrukcja zak adaj ca doskonalenie programów nauczania celem poprawy kszta cenia 
cudzoziemców na studiach wy szych w docelowym kraju zatrudnienia w wietle 
przeprowadzonych bada  opinii studentów wydaje si  by  ma o efektywna.  
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8.6. wiadomo  finansowych i formalno-prawnych uwarunkowa  podj cia 
studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych na S owacji/w 
Polsce przez obywatela kraju o ciennego w ród badanych studentów 

Badaj c opini  studentów dotycz c  znaczenia studiów podyplomowych dla rozwoju polsko-
s owackiego transgranicznego rynku pracy warto sprawdzi  jaki jest u respondentów stan 
wiedzy o kosztach i formalno-prawnych warunkach podj cia i uko czenia studiów 
podyplomowych lub kursów specjalistycznych za granic . W zwi zku z powy szym zapytano 
respondentów czy znaj  formalno-prawne oraz finansowe warunki, jakie musz  spe ni , by 
z w asnej inicjatywy podj  studia podyplomowe na za granic  i zapewni  ich uznawalno  
w kraju swego pochodzenia. Usystematyzowane odpowiedzi zawiera Tabela 53. 

Tabela 53. Znajomo  formalno-prawnych oraz finansowych warunków, podj cia za granic  
studiów podyplomowych 

Czy znasz formalno-prawne oraz finansowe warunki, 
jakie musisz spe ni , by z w asnej inicjatywy podj  
studia podyplomowe na S owacji/w Polsce* i zapewni  
ich uznawalno  w Polsce? 
 

Odpowiedzi respondentów 
(udzia  w ogólnej ilo ci 
wskaza  w danej grupie 

respondentów) 
Polska S owacja 

Brak odpowiedzi 5,0% 10,0% 
Nie 46,7% 80,0% 
Cz ciowo 38,3% 10,0% 
Tak 10,0% 0,0% 
Razem 100,0% 100,0% 

*) odpowiednio dla studentów polskich – na uczelniach s owackich, dla studentów s owackich – na uczelniach 
polskich. ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  

Wykres 50. Znajomo  formalno-prawnych oraz finansowych warunków, podj cia za granic  
studiów podyplomowych  

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 53). 

Z zamieszczonego wy ej wykresu wida , e podobnie jak w wypadku studiów wy szych 
w ród poddanych badaniu studentów dominuje pe na niewiedza w obszarze koniecznych 
do spe nienia formalno-prawnych oraz finansowych warunków podj cia za granic  studiów 
podyplomowych. Jednak ze studiami podyplomowymi wi  si  ni sze ryzyka (w tym 
utraconego nak adu pracy, finansowe straty czasu) zwi zane z ich nieuko czeniem. Maj c na 
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uwadze znaczenie studiów podyplomowych dla rozwoju polsko-s owackiego 
transgranicznego rynku pracy w wietle powy szego badania koniecznym wydaje si  
stworzenie odpowiedniej oferty studiów podyplomowych adresowanych do obcokrajowców 
i lepsze wyeksponowanie jej wszystkich aspektów wa nych dla cudzoziemców. Obecnie nie 
napotykamy na stronach www. polskich i s owackich uczelni wy szych takiej oferty – co 
w pewnym stopniu t umaczy niewielk  wiedz  o tych studiach.  

9. Znajomo  i stan faktyczny rynku pracy w uj ciu transgranicznym 
a potrzeby edukacyjne 

9.1. Znajomo  zagranicznego rynku pracy w ród studentów – zawody 
z du ym potencja em mo liwo ci zatrudnienia 

Badaj c wypowiedzi dotycz ce transgranicznego rynku pracy nale y wzi  pod uwag  
znajomo  tego rynku przez respondentów. Logicznym jest, e cudzoziemiec ma najwi ksze 
szanse podj cia pracy za granic  przede wszystkim w tych obszarach rynku pracy, gdzie 
dominuj  zawody deficytowe – istnieje nadwy ka popytu na prac  w stosunku do poda y. 
Natomiast najmniejsze szanse zdobycia pracy nale y dopatrywa  w grupie zawodów 
nadwy kowych – tam gdzie poda  pracy przewy sza popyt. Nie ulega w tpliwo ci, 
e znajomo  tych wielko ci i podporz dkowanie im swoich wyborów na studiach w znacznej 

mierze stanowi o mo liwo ci osi gni cia sukcesu na transgranicznym rynku pracy. Stan 
transgranicznego rynku pracy determinuje te  kierunki doskonalenia planów i programów 
nauczania. Wydaje si , e generalnie nie ma wi kszego sensu doskonalenie planów 
i programów studiów kszta cenia w wymiarze transgranicznym, je eli uzyskane 
wykszta cenie dotyczy zawodów, które w a nie zagranic  nale  do silnie nadwy kowych lub 
rynkowy potencja  tych zawodów jest zbyt ma y69.  

St d zapytano respondentów o zawody w których naj atwiej i najtrudniej znale  prac 70, 
a nast pnie po merytorycznej unifikacji71 odpowiedzi redukuj cej rozrzut sformu owa  
uzyskane wyniki zamieszczono poni ej (Tabela 54). 

 

                                                 
69 Okazuje si , e nadwy kowo  danego zawodu nie jest tu wystarczaj cym kryterium. Dlatego wprowadzono 
poj cie potencja u rynku pracy. Otó  w warunkach chronicznej deficytowo ci danego zawodu przy ma ym 
potencjale rynku pracy równie  nie ma potrzeby rozwoju procesów doskonalenia planów programów studiów. 
Przyk adowo – rynek w danym zawodzie mo e by  silnie deficytowy (np. na jednego poszukuj cego  mo e 
przypada  5 ofert pracy), jednak przy ma ym potencjale tego rynku - w ogóle fizycznie istnieje mo liwo  
zatrudnienia tylko 10 osób - podj cie trudu budowy na uczelni wy szej cie ki kszta cenia dla takiej ilo ci osób 
wydaje si  by  nieracjonalne.  
70 Pytanie to nie w pe ni pokrywa si  merytorycznie z zapytaniem o zawody nadwy kowe i deficytowe, jednak 
zosta o sformu owane w ten sposób celem zapewnienia rozumienia przez wszystkich respondentów. 
71 Z uwagi na du y merytoryczny rozrzut odpowiedzi unifikacja nie wyeliminowa a du ej ilo ci pojedynczych 
wskaza  niewiele wnosz cych do analizy. Aby unikn  nadmiernej rozbudowy tabeli zamieszczono w niej 
pozycje wskazane przynajmniej wi cej ni  jeden raz – st d tutaj i w nast pnych tabelach analizuj cych zawody, 
w których naj atwiej i najtrudniej znale  zatrudnienie procentowe udzia y wskaza  nie sumuj  si  do 100%. 
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Tabela 54. Znajomo  u studentów zawodów deficytowych na s owackim/polskim rynku 
pracy – pierwsze wskazanie 
W jakich zawodach zdaniem 
respondenta naj atwiej znale  prac  na 
S owacji/w Polsce* 
 

Odpowiedzi respondentów 
(udzia  w ogólnej ilo ci wskaza  w danej 

grupie respondentów) 
Polska S owacja 

Nie wiem 65,0% 46,7% 
Gastronomia 5,0% 0,0% 
Kierowca 5,0% 0,0% 
Technologie informatyczne 5,0% 13,3% 
Turystyka 5,0% 0,0% 
Ekonomista 3,3% 6,7% 
Handel 3,3% 6,7% 
Transport 1,7% 6,7% 

*) odpowiednio dla studentów polskich –s owackim rynku pracy, dla studentów s owackich – polskim. ród o: 
zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  

Wykres 51. Znajomo  u studentów zawodów deficytowych na s owackim/polskim rynku 
pracy – pierwsze wskazanie 

 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 54). 

Jak wynika z tabeli 54, deklarowana przez uczestnicz cych w badaniu studentów wiedza 
o zawodach, w których odpowiednio na S owacji i w Polsce naj atwiej znale  prac  jest 
znikoma. Spo ród polskich studentów a  65% odpowiedzia o „nie wiem” a 46,7% studentów 
s owackich udzieli o takiej samej odpowiedzi. W odpowiedziach wskazuj cych okre lone 
zawody daje si  jednak zauwa y  pewn  zbie no  ocen. Zarówno studenci polscy, jak 
i s owaccy widz  atwo  znalezienia pracy w dzia ach IT, w transporcie (s u by obs ugi 
i kierowcy), w handlu (gastronomia i handel) oraz dla ekonomistów. Sugeruje to, e w ich 
ocenie w pewnym stopniu mo liwo ci szybkiego uzyskania zatrudnienia w obu krajach 
w danym zawodzie s  podobne. Znacznie mniejsza liczba wskaza  wyst puje w odniesieniu 
do zawodów, w których naj atwiej znale  prac  za granic  (odpowiednio: na S owacji, 
w Polsce) wskazywanych na drugimi miejscu. W tym wypadku a  73,3% polskich studentów 
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i 60% studentów s owackich zadeklarowa o niewiedz . Wi cej ni  dwukrotnie polscy 
studenci wymienili s u by mundurowe, handlowców i ekonomistów, natomiast studenci 
s owaccy – adnego zawodu. 

9.2. Znajomo  zagranicznego rynku pracy w ród pracodawców – zawody 
z du ym potencja em mo liwo ci zatrudnienia 

Znajomo  poda owej strony zagranicznego rynku pracy przez pracodawców jest jednym 
z najwa niejszych warunków jego uruchomienia w transgranicznym wymiarze. To z kolei 
determinuje potrzeby edukacyjne – w tym dzia alno  edukacyjna uczelni w regionie. Dlatego 
zapytano o to pracodawców, a wyniki charakteryzuj ce ich opinie zamieszczono w tabelach 
poni ej (Tabela 55) po uprzedniej unifikacji72 wypowiedzi.  

Tabela 55. Znajomo  w ród pracodawców polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy 
- zawody z du ym potencja em mo liwo ci zatrudnienia (pierwsze wskazanie). 

W jakich zawodach Pani/Pana zdaniem naj atwiej 
pozyska  pracowników ze S owacji/Polski? * 
 

Odpowiedzi respondentów 
(udzia  w ogólnej ilo ci 
wskaza  w danej grupie 

respondentów) 
Polska S owacja 

Brak odpowiedzi 23,3% 10,0% 
Nie mam zdania 16,7% 0,0% 
Budowlaniec 26,7% 20,0% 
Pomoc gospodarcza 6,7% 0,0% 
Zawody sezonowe 6,7% 0,0% 
Pracownik fizyczny 3,3% 36,7% 
Stolarz 3,3% 6,7% 

*) odpowiednio dla polskich pracodawców – pracowników ze S owacji, dla s owackich pracodawców – 
pracowników z Polski. ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  

Przeprowadzone badanie dowodzi, e w opinii respondentów – polskich i s owackich 
pracodawców najwi kszy potencja  mo liwo ci zatrudnienia polsko-s owackiego 
transgranicznego rynku pracy dotyczy zawodów nie wymagaj cych wy szego wykszta cenia. 
Pojedyncze wskazania dotycz  nast puj cych zawodów: ‘bran a motoryzacyjna’, 
‘dystrybutor’, ‘ekonomista’, ‘handel’, ‘IT pracownik’, ‘przedstawiciel (handlowy, 
techniczny), ruch drogowy’, ‘sprzedawca’, ‘szofer’, ‘t umacz’, ‘zawody rzemie lnicze’73. 

 
 

                                                 
72 Sposób unifikacji przedstawiono na s. 72, przypis 52. 
73 Zachowano oryginalne sformu owania respondentów. 
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Wykres 52. Znajomo  w ród pracodawców polsko-s owackiego transgranicznego rynku 
pracy - zawody z du ym potencja em mo liwo ci zatrudnienia (wskazane w pierwszej 
kolejno ci). 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 55). 

W drugiej kolejno ci 90% polskich i 70% s owackich pracodawców nie udzieli o odpowiedzi 
b d  zadeklarowa o brak zdania na ten temat. Tylko jeden zawód (handlowiec) wskazano 
wi cej ni  dwukrotnie (6,7% polskich przedsi biorców). Pozosta e wskazane w drugiej 
kolejno ci przez pojedynczych pracodawców zawody, w których atwo pozyska  pracownika 
obcokrajowca odpowiednio ze S owacji i z Polski to: ‘informatyk’, ‘monta ysta okien’, 
‘nauki techniczne’, ‘pilarz’74. 

Reasumuj c, mo na powiedzie , e w opinii badanych pracodawców na transgranicznym 
rynku pracy istniej  zawody z relatywnie du ym potencja em zatrudnienia. Jednak s  to 
g ównie zawody nie wymagaj ce wykszta cenia wy szego. Zatem zdaniem przewa aj cej 
cz ci pracodawców, patrz c z punktu widzenia najlepszych mo liwo ci zatrudnieniowych na 
polsko-s owackim rynku pracy, uczelnie wy sze nie maj  wiele do zrobienia o obszarze 
dostosowania profilu kszta cenia do potrzeb tego rynku.  

9.3. Znajomo  zagranicznego rynku pracy w ród studentów – zawody 
z ma ym potencja em mo liwo ci zatrudnienia 

Badaj c znajomo  zagranicznego rynku pracy w ród potencjalnych pracowników 
rozpoczynaj cych swoj  karier  zawodow  – w naszym wypadku studentów, warto 
zweryfikowa  t  wiedz  tak e od strony informacji o zawodach, w których najtrudniej 

                                                 
74 Zachowano oryginalne sformu owania respondentów. 
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znale  prac  za granic  – w badanym wypadku – odpowiednio na S owacji/w Polsce. W tym 
celu zapytano o to respondentów – badanych studentów. 

Uzyskane wyniki wskazuj  na bardzo s ab  orientacj  badanych studentów w tym obszarze: 
81,7% badanych studentów polskich i 66,7% studentów s owackich nie udzieli o tu adnej 
odpowiedzi – nie wskazuj c na pierwszym miejscu adnego zawodu. W pozosta ych 
wypadkach wskazywane zawody cechuje znaczne rozproszenie, przy czym g ównym 
kryterium odpowiedzi jest wiedza o charakterze raczej wskazuj cym na znajomo  barier 
prawnych, a nie na faktyczn  znajomo  zagranicznego (odpowiednio s owackiego/polskiego) 
rynku pracy.  

W ród wskazanych na pierwszym miejscu „zawodów” dominowa y zawody zwi zane 
z nauczaniem oraz z szeroko rozumian  reprezentacj  organów pa stwowych: „nauczyciel” 
„pedagog”, „policja”, „prawnik”, „prawo”, „s dzia”, „urz dnik”, „urz dnik pa stwowy”, 
„administracja – urz dy”, „ministerstwo” „zwi zane z prawem”. Ponadto wymieniono: 
„in ynier transportu”, „lotnictwo”, „zarz dzaj cy transportem lotniczym”, „transport morski 
(niemo liwy)”, „mened er”, „zarz dzaj cy transportem lotniczym” „zawody zwi zane 
z polityk ”75.  

W odniesieniu do zawodów, w których trudno znale  prac  za granic  (odpowiednio na 
S owacji/w Polsce) ujawnionych przez studentów w drugim wskazaniu a  90,0% badanych 
studentów polskich i 76,7% studentów s owackich nie udzieli o odpowiedzi – nie wskazuj c 
na drugim miejscu adnego zawodu. W ród „zawodów”, w których trudno znale  prac  
dwukrotnie wymieniono „polityka” oraz „prawnik”. W pojedynczych wskazaniach ujawniono 
nast puj ce zawody, w których trudno znale  prac  za granic : „adwokat”, „bankowo ”, 
„ekonomika”, „parlament”, „pilot - transport lotniczy”, „psycholog”, „urz dnik”, „urz dnik 
instytucji publicznej”, „zwi zane z ekonomi ”76. 

Podsumowuj c t  cz  badania, mo na powiedzie , e badani studenci posiadaj  relatywnie 
s ab  wiedz  zarówno o zawodach, w których atwo znale  prac  za granic  (Polakom na 
S owacji i odpowiednio S owakom w Polsce), jak i o zawodach – w których prac  znale  
najtrudniej.  

Wobec tej niewiedzy zg oszony przez studentów wcze niej postulat znajomo ci 
zagranicznego rynku pracy nale y uzna  za zasadny. ( patrz – s. 58-63). 

 

9.4. Znajomo  zagranicznego rynku pracy przez pracodawców – zawody 
z ma ym potencja em mo liwo ci zatrudnienia 

Znajomo  polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy przez pracodawców pod k tem 
zawodów o niskim potencjale zatrudnienia jest równie  istotna z punktu widzenia 
bezpo rednich dzia a  na rzecz uruchomienia tego rynku, jak i dostosowania oferty 

                                                 
75 Zachowano oryginalne sformu owania respondentów. 
76 Zachowano oryginalne sformu owania respondentów. 
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kszta cenia uczelni wy szych dzia aj cych w regionie do potrzeb tego rynku. W my l 
polskich uregulowa  ustawowych pracodawcy powinni uczestniczy  w pracach nad 
doskonaleniem planów i programów nauczania w uczelniach wy szych77. Brak znajomo ci 
potencja u badanego rynku prowadzi do nieadekwatnych opinii o jego stanie, a zatem nie 
czyni efektywn  wspó pracy pracodawców z uczelniami wy szymi w tym obszarze, 
chocia by wskutek zaniechania prac na doskonaleniem transgranicznego wymiaru niektórych 
specjalno ci, czy tre ci programowych wybranych przedmiotów. Aby wyja ni  stopie  tej 
znajomo ci zapytano polskich i s owackich pracodawców o zawody, w których ich zdaniem 
najtrudniej pracowników – odpowiednio ze S owacji/z Polski.  

Uzyskane wyniki zdaj  si  wskazywa  na niski poziom orientacji ankietowanych 
pracodawców w badanym obszarze. W wypadku wymienianych w pierwszej kolejno ci 
zawodów daj cych niskie mo liwo ci zatrudnienia 63% polskich i 16,7% s owackich 
pracodawców nie udzieli o odpowiedzi b d  zadeklarowa o brak zdania na ten temat. 
S owaccy pracodawcy (23,3% osób z badanej grupy) wymienili ‘ekspertów’ jako zawód, 
w którym najtrudniej pozyska  pracowników z Polski. Wi cej ni  2 wskazania uzyskali 
pracownicy jako trudni do pozyskania w nast puj cych zawodach: doradca podatkowy (6,7% 
wskaza ) oraz informatyk – pracownik dzia u IT (tak e 6,7% wskaza ). Ponadto w tej grupie 
pojedyncze wskazania dotyczy y nast puj cych zawodów: ‘adwokat’, ‘do pracy fizycznej’, 
‘doradca podatkowy’, ‘prace wymagaj ce wysokich kwalifikacji’, ‘pracownik naukowy’, 
‘prawnik’, ‘spawacz’, ‘specjalista ds. finansów’, ‘specjalista w bran y’, ‘t umacz’, ‘zawody 
wymagaj ce wykszta cenia’, ‘dyrektor’, ‘socjolog’, ‘zawody kierowniczo-zarz dcze’78. 

W drugiej kolejno ci w ród zawodów, w których najtrudniej pozyska  pracowników 
odpowiednio ze S owacji/z Polski pracodawcy wymienili (pojedyncze wskazania79): ‘górnik’, 
‘lekarz’, ‘pilot-lotnik’, ‘pracownik administracji’, ‘prawnik’, ‘zbieranie ziemniaków’80.  

Podsumowuj c t  cz  niniejszej pracy nale y zaznaczy , e zbadani pracodawcy w swojej 
masie nie posiadaj  ugruntowanej wiedzy o grupach zawodowych pracowników trudnych 
do pozyskania w ramach polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy. wiadczy o tym 
brak precyzji w nazewnictwie zawodów oraz znaczny odsetek respondentów, którzy nie 
udzielili odpowiedzi w drugiej kolejno ci. Odpowiednio 86,7% polskich i 90% s owackich 
pracodawców nie wskaza o zawodów pracowników, których trudno jest pozyska  na S owacji 
przez polskiego pracodawc  i vice versa.  

                                                 
77 Patrz przypis 62. 
78 Zachowano oryginalne sformu owania respondentów. 
79 Wielokrotnych wskaza  jakiegokolwiek zawodu w drugiej kolejno ci nie odnotowano. 
80 Zachowano oryginalne sformu owania respondentów. 
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10. G ówne uwarunkowania zatrudnienia w ramach transgranicznego 
polsko-s owackiego rynku pracy a potrzeby edukacyjne 

10.1. Czynniki motywuj ce do podj cia pracy za granic  

Otwarcie transgranicznego rynku pracy tworzy potencjaln  mo liwo  znalezienia pracy za 
granic  – w badanym wypadku odpowiednio dla obywateli polskich – na S owacji, a dla 
obywateli s owackich – w Polsce. Nale y pami ta , e samo formalne udro nienie tego rynku 
nie jest wystarczaj cym warunkiem jego rzeczywistego uruchomienia: potencjalni uczestnicy 
tego rynku jeszcze musz  chcie  z niego korzysta . W tej sytuacji, patrz c od strony 
potencjalnych pracowników, musi u nich istnie  wewn trzna motywacja do poszukiwania 
pracy za granic . Motywacja ta mo e mie  ró ne ród a, na które z kolei mo emy mie  
wp yw, w tym - poprzez dzia alno  edukacyjn . Nieuwzgl dnienie w dzia aniach na rzecz 
udro nienia transgranicznego rynku pracy czynników motywuj cych powoduje, 
e w skrajnym wypadku nie zostan  uruchomione niektóre segmenty tego rynku pracy, a st d 

– jakiekolwiek dostosowania profilu kszta cenia akademickiego do potrzeb transgranicznego 
rynku pracy w tym obszarze stan  si  niepotrzebne. W ten sposób czynniki motywuj ce 
do podj cia pracy za granic  i ich uruchomienie pozostaje w cis ym zwi zku z efektywno ci  
dzia a  na rzecz dostosowania profilu kszta cenia akademickiego w regionie do potrzeb 
transgranicznego rynku pracy. 

Dlatego wa ne jest, aby pozna  czynniki warunkuj ce sk onno  respondentów do podj cia 
pracy za granic  oraz poziom wa no ci tych przyczyn. Wyniki przeprowadzonego badania 
zawiera Tabela 56. 

Tabela 56. Czynniki warunkuj ce sk onno  studentów do podj cia pracy za granic  – 
wskazanie w pierwszej kolejno ci 

By by  sk onny podj  prac  za granic  (w tym, w szczególno ci, 
na S owacji/w Polsce*) tylko wtedy, gdy  

Odpowiedzi respondentów 
(udzia  w ogólnej ilo ci 
wskaza  w danej grupie 

respondentów) 
Polska S owacja 

Brak wskaza  0,0% 3,3% 
Wynagrodzenie za moj  prac  za granic  jest znacznie wy sze 58,3% 46,7% 
Nie mog  znale  pracy zgodnej z kwalifikacjami w swoim kraju 31,7% 40,0% 
Jest mi oboj tne w jakim kraju pracuj  przy porównywalnym 
wynagrodzeniu 3,3% 0,0% 
Z innych przyczyn chc  pracowa  g ównie za granic  3,3% 6,7% 
Nie mog abym znale  adnej pracy 1,7% 0,0% 
Z innych przyczyn chc  pracowa  wy cznie w swoim kraju 1,7% 3,3% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 

*) odpowiednio dla studentów polskich –s owackim rynku pracy, dla studentów s owackich – polskim. ród o: 
zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  
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Wykres 53. Czynniki warunkuj ce sk onno  studentów do podj cia pracy za granic  –
wskazanie w pierwszej kolejno ci 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 56). 
Z wykresu (Wykres 53)  wida , e badani studenci nie odczuwaj  silnej bariery 
psychologicznej przed podj ciem pracy za granic . Tylko 1,7% polskich studentów i 3,3% 
studentów s owackich odpowiedzia o, e z tylko im znanych przyczyn chc  pracowa  
wy cznie we w asnym kraju. Podobnie, tylko jedna osoba spo ród polskich studentów 
(1,7%) sygnalizuje, e podj aby prac  za granic  w ostateczno ci, tj. kiedy nie mog aby 
znale  w kraju adnej pracy. Zdecydowanie najwi ksz  motywacyjn  rol  w decyzji 
podj cia pracy za granic  (w tym w Polsce/na S owacji) odgrywa mo liwo  uzyskania 
znacznie wy szego wynagrodzenia za prac : ten czynnik na pierwszym miejscu wskaza o 
58,3% badanych polskich studentów i 46,7% studentów s owackich. Na drugim miejscu 
w ród czynników motywuj cych do poszukiwania pracy za granic  plasuje si  brak 
mo liwo ci uzyskania zatrudnienia zgodnie posiadanymi kwalifikacjami w swoim kraju - ten 
czynnik na pierwszym miejscu wymieni o 31,7% badanych polskich studentów i 40,0% 
studentów s owackich. 

Ponad 26% zarówno polskich, jak i s owackich respondentów nie wskaza o w drugiej 
kolejno ci adnego czynnika warunkuj cego ich sk onno  do podj cia pracy za granic . 
Wobec praktycznie kompletu wskaza  w pierwszej kolejno ci (za wyj tkiem jednej osoby) 
oznacza to, e dla ponad jednej czwartej respondentów tylko jeden czynnik w sposób istotny 
warunkuje ich aktywno  na transgranicznym rynku pracy, i najcz ciej odnosi si  
do odpowiedniej wysoko ci wynagrodzenia za prac  oraz do mo liwo ci znalezienia pracy 
w swoim kraju stosownej do posiadanych kwalifikacji. Powo ane w poprzednim zdaniu 
czynniki warunkuj ce sk onno  studentów do podj cia pracy za granic  nie utraci y swojego 
znaczenia we wskazaniach w drugiej kolejno ci – podobnie wskaza a je wi kszo  
respondentów. 
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Tabela 57. Czynniki warunkuj ce sk onno  studentów do podj cia pracy za granic  –
wskazanie w drugiej kolejno ci 

By by  sk onny podj  prac  za granic  (w tym, 
w szczególno ci, na S owacji/w Polsce*) tylko wtedy, 
gdy  

Odpowiedzi respondentów 
(udzia  w ogólnej ilo ci 
wskaza  w danej grupie 

respondentów) 
Polska S owacja 

Brak wskaza  26,7% 26,7% 
Nie mog  znale  pracy zgodnej z kwalifikacjami 
w swoim kraju 28,3% 26,7% 
Wynagrodzenie za moj  prac  za granic  jest znacznie 
wy sze 20,0% 40,0% 
Jest mi oboj tne w jakim kraju pracuj  przy 
porównywalnym wynagrodzeniu 11,7% 3,3% 
Z innych przyczyn chc  pracowa  g ównie za granic  6,7% 0,0% 
Mo liwo  rozwoju 1,7% 0,0% 
Niemo no  znalezienia jakiejkolwiek pracy 1,7% 0,0% 
Praca za granic  mia aby na celu zwi kszanie wiedzy 
zawodowej 1,7% 0,0% 
„Stabilno  systemu gospodarczego” 1,7% 0,0% 
Z innych przyczyn chc  pracowa  wy cznie w swoim 
kraju 0,0% 3,3% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 

*) odpowiednio dla studentów polskich –s owackim rynku pracy, dla studentów s owackich – polskim. ród o: 
zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  

Wykres 54. Czynniki warunkuj ce sk onno  studentów do podj cia pracy za granic  – 
wskazanie w drugiej kolejno ci 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 57). 
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Nast pi a tylko zamiana miejsc w wypadku polskich studentów – na pierwsze miejsce 
wysun  si  czynnik okre lony jako brak mo liwo ci znalezienia znale  pracy zgodnej 
z kwalifikacjami w swoim kraju (wskaza o go 28,3% polskich respondentów), natomiast 
czynnik wynagrodzenia za prac  spad  na drugie miejsce (wskaza o go 20,0% polskich 
respondentów). W wypadku studentów s owackich czynniki te zachowa y swoj  hierarchi . 

10.2. Mobilno  potencjalnych pracowników 

Jedn  z istotnych barier podj cia pracy w regionach przygranicznych jest przestrzenna 
mobilno  potencjalnych pracowników, którzy z ró nych przyczyn nie zawsze chc  d ugo 
przebywa  na obszarze obcego pa stwa. Zgodnie z przyj tymi na wst pie za o eniami81 
mo na jednak przyj  ró ne poziomy mobilno ci w ramach transgranicznego rynku pracy 
poczynaj c od praktycznie sta ego pobytu na terenie obcego kraju, a ko cz c na sta ym 
pobycie we w asnym kraju – zak adaj c prac  za po rednictwem Internetu. Patrz c z punktu 
wykonywanych zawodów nale y si  zgodzi , e w zwi zku z ich specyfik  dopuszczalne s  
ró ne formy mobilno ci przestrzennej. Zatem dominuj cy profil nie poddaj cej si  zmianom 
mobilno ci przestrzennej w pewnym stopniu determinuje efektywno  dostosowania profilu 
kszta cenia akademickiego w euroregionie do potrzeb polsko-s owackiego transgranicznego 
rynku pracy. 

Celem poznania preferowanych form mobilno ci zapytano badanych studentów o ocen  tych 
form z w asnego punktu widzenia, a uzyskane wyniki badania zamieszczono ni ej (Tabela 58, 
Tabela 59 oraz Tabela 60). 

Tabela 58. Warianty mi dzynarodowej mobilno ci przestrzennej zwi zanej z podj ciem pracy 
za granic  (najwy sza ocena we wskazaniach respondentów) 

Wyszczególnienie  

Udzia  wskaza  z najwy sz  
ocen  w ogólnej respondentów 

w danej grupie 
Polska S owacja 

Codzienne dojazdy  6,7% 3,3% 
Sporadyczne jednodniowe dojazdy (1-2 razy 
w tygodniu)  26,7% 13,3% 
Cotygodniowe dojazdy z powrotem na weekend 
do kraju 23,3% 30,0% 
 Sta y pobyt za granic   20,0% 23,3% 
 Sta y pobyt w swoim kraju – praca w za granic  za 
po rednictwem Internetu  21,7% 36,7% 
Inne – jakie  0,0% 0,0% 

*) odpowiednio dla studentów polskich –s owackim rynku pracy, dla studentów s owackich – polskim. ród o: 
zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  

                                                 
81 Patrz rozdzia  1. 
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Wykres 55. Warianty mi dzynarodowej mobilno ci przestrzennej zwi zanej z podj ciem 
pracy za granic  (najwy sza ocena we wskazaniach respondentów) 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 58). 
 

Patrz c na wyniki bada  zaprezentowane wy ej (Wykres 55) widzimy, e w zasadzie 
preferencje w zakresie mi dzynarodowej mobilno ci przestrzennej zwi zanej 
z wykonywaniem zawodu roz o y y si  do  równomiernie, za wyj tkiem wariantu 
zak adaj cego codzienne dojazdy. Spo ród badanych polskich studentów 26,7% da o 
najwy sz  ocen  wariantowi zak adaj cemu „sporadyczne jednodniowe dojazdy (1-2 razy 
w tygodniu)”, 23,3% - wariantowi „cotygodniowych dojazdów z powrotem na weekend 
do kraju”, 20,0% polskich studentów najwy ej oceni o wariant „sta y pobyt za granic ”, 
a 21% - „sta y pobyt w swoim kraju – praca w za granic  za po rednictwem Internetu. Nieco 
inaczej wypad y oceny dokonane przez badanych s owackich studentów – tutaj najliczniejsza 
grupa badanych da a najwy sz  ocen  wariantowi zak adaj cemu „sta y pobyt w swoim kraju 
– praca w za granic  za po rednictwem Internetu” – 36,7% respondentów, drugie miejsce 
w tej klasyfikacji zaj  wariant „cotygodniowe dojazdy z powrotem na weekend do kraju”, 
który najwy ej oceni o 30,0% respondentów, za  „sta y pobyt za granic ” najwy ej oceni o 
23% badanych z tej grupy. Zatem mo na powiedzie  w ród badanych s owackich studentów 
silniej ni  u studentów polskich, dominuje profil transgranicznej mobilno ci przestrzennej 
zak adaj cy minimalizacj  kosztów i innych uci liwo ci zwi zanych mi dzynarodowymi 
przejazdami do pracy. W wypadku obu grup respondentów relatywnie ma o osób da o 
najwy sz  ocen  wariantowi zak adaj cemu codzienne dojazdy do pracy – odpowiednio tak  
form  najwy ej preferowa o 6,7% polskich i 3,3% s owackich studentów. 
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Nadanie najwy szej oceny okre lonemu wariantowi mobilno ci nie oznacza, e pozosta e 
warianty s  niedopuszczalne przez t  sam  osob . Dlatego zapytano respondentów jaki 
wariant mobilno ci dopuszczaj  w drugiej kolejno ci nadaj c mu gorsz  ocen . Tabela 59 
prezentuje uzyskane wyniki.  

Tabela 59. Warianty mi dzynarodowej mobilno ci przestrzennej zwi zanej z podj ciem pracy 
za granic  (gorsza ocena we wskazaniach respondentów) 

Wyszczególnienie  

Udzia  wskaza  z najwy sz  
ocen  w ogólnej respondentów 

w danej grupie 
Polska S owacja 

Codzienne dojazdy  8,3% 3,3% 
Sporadyczne jednodniowe dojazdy (1-2 razy 
w tygodniu)  21,7% 33,3% 
Cotygodniowe dojazdy z powrotem na weekend 
do kraju 23,3% 16,7% 
 Sta y pobyt za granic   10,0% 6,7% 
 Sta y pobyt w swoim kraju – praca w za granic  za 
po rednictwem Internetu  13,3% 13,3% 
Inne – jakie  0,0% 0,0% 
ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada . 

Wykres 56. Warianty mi dzynarodowej mobilno ci przestrzennej zwi zanej z podj ciem 
pracy za granic  (gorsza ocena we wskazaniach respondentów) 

 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 59). 

 

Jak wida  z powy szego wykresu (Wykres 56) w drugiej kolejno ci (gorsza ocena) 
najwi ksza liczba respondentów wymieni a warianty transgranicznej mobilno ci zak adaj ce 
„Sporadyczne jednodniowe dojazdy (1-2 razy w tygodniu)” oraz „Cotygodniowe dojazdy 

116

prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Binda prof. nzw. dr hab. Jan Ostoj dr Elżbieta Rak-Młynarska
prof. Ing. Anna Križanová, CSc  doc. Ing. Martin Bugaj, PhD doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.



 

 

z powrotem na weekend do kraju”. Relatywnie najmniej osób w drugiej kolejno ci 
preferowa o „sta y pobyt za granic ” oraz „codzienne dojazdy”. 

Realizuj c t  cz  badania nale y tak e rozpozna , które z wariantów transgranicznej 
mobilno ci pracowników s  niedopuszczalne w opinii wi kszo ci respondentów. Informacje 
na ten temat zawiera Tabela 60. 

Analizuj c uzyskane wyniki (Wykres 57) nale y stwierdzi , e bardzo du a grupa badanych 
studentów wyklucza mo liwo  zatrudnienia w ramach polsko-s owackiego rynku pracy 
wymagaj cego codziennych dojazdów do pracy (odpowiednio 50,0% badanych polskich 
studentów i 36,7% studentów s owackich). Ponadto 26,7% badanych studentów s owackich 
wyklucza sta y pobyt za granic . Tak e zdecydowanie jest odrzucana mo liwo  
cotygodniowych dojazdów z powrotem na weekend do kraju przez odpowiednio 11.7% 
badanych polskich studentów i 10,0% studentów s owackich.  
Tworzy to silne ograniczenie dla transgranicznego zatrudnienia w obszarze zawodów 
wymagaj cych sta ej dyspozycyjno ci na miejscu pracy. To z kolei rzutuje na sposób 
dostosowania profilu kszta cenia uczelni wy szych dzia aj cych w euroregionie do potrzeb 
polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy. 

Tabela 60. Warianty mi dzynarodowej mobilno ci przestrzennej zwi zanej z podj ciem pracy 
za granic  (wariant niemo liwy w ocenie respondentów) 

Wyszczególnienie  

Udzia  wskaza  z najwy sz  
ocen  w ogólnej respondentów 

w danej grupie 
Polska S owacja 

Codzienne dojazdy  50,0% 36,7% 
Sporadyczne jednodniowe dojazdy (1-2 razy 
w tygodniu)  0,0% 13,3% 
Cotygodniowe dojazdy z powrotem na weekend 
do kraju 11,7% 10,0% 
 Sta y pobyt za granic   0,0% 26,7% 
 Sta y pobyt w swoim kraju – praca w za granic  za 
po rednictwem Internetu  3,3% 3,3% 
Inne – jakie  0,0% 0,0% 
ród o: zestawiono na podstawie przeprowadzonych bada  
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Wykres 57. Warianty mobilno ci przestrzennej zwi zanej z podj ciem pracy za granic  
(gorsza ocena we wskazaniach respondentów) 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 60). 
Nale y bowiem rozstrzygn  dylemat: jakie s  przyczyny ujawnionych wy ej ogranicze  
w profilu przestrzennej mobilno ci zawodowej i czy nale y podj  dzia ania w celu ich 
usuni cia, czy te  lepiej jest uzna  istniej ce status quo i rozpocz  od dostosowania do tego 
stanu oferty kszta cenia uczelni dzia aj cych w regionie. 

10.3. ród a informacji o ofercie popytu i poda y zg aszanej na polsko-
s owackim transgranicznym rynku pracy 

Nie ulega w tpliwo ci, e o jako ci funkcjonowania ka dego rynku (a w tym polsko-
s owackiego transgranicznego rynku pracy) w znacznej mierze decyduje dost pno  
i wiarygodno  informacji o ofertach zg aszanych na tym rynku. Zatem patrz c z punktu 
widzenia dostosowania oferty kszta cenia do potrzeb transgranicznego rynku pracy wa ne jest 
jakie ród a informacji o tym rynku identyfikuj  potencjalni przyszli zainteresowani – 
studenci uczelni wy szych dzia aj cych w przygranicznych rejonach Polski i S owacji oraz 
które z nich uwa aj  za najbardziej wiarygodne.  

Aby to ustali , zadano badanym studentom pytanie z jakiego ród a informacji najch tniej 
korzystaliby, poszukuj c pracy w rejonach przygranicznych na S owacji/w Polsce. Uzyskane 
wyniki badania zawiera Tabela 61. 
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Tabela 61. Najwa niejsze ród a informacji o transgranicznym rynku pracy w ocenie 
badanych studentów 
Z jakiego ród a informacji najch tniej korzysta by  
poszukuj c pracy w rejonach przygranicznych na 
S owacji/w Polsce*: 
 

Udzia  wskaza  z najwy sz  
ocen  w ogólnej respondentów 

w danej grupie 
Polska S owacja 

Brak odpowiedzi 0,0% 3,3% 
Z informacji na stronie internetowej po wi conej 
zatrudnieniu transgranicznemu Polska-S owacja 65,0% 63,3% 
Z informacji na stronach internetowych polskich 
urz dów pracy 15,0% 6,7% 
Z informacji pozyskiwanych od znajomych, którym 
ufam 11,7% 6,7% 
Z odpowiedzi polskich firm na wys ane przeze mnie 
oferty podj cia pracy  8,3% 20,0% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 

*) odpowiednio dla studentów polskich – na S owacji, dla studentów s owackich – w Polsce. ród o: zestawiono 
na podstawie przeprowadzonych bada . 

Z analizy przedstawionych bada  jasno wynika, e studenci najch tniej korzystaliby 
z informacji zamieszczonej na wyspecjalizowanej stronie internetowej po wi conej 
zatrudnieniu transgranicznemu Polska-S owacja. Stronami takimi mog y by by  strony www. 
powstaj cych w ramach dzia a  podejmowanych przez Powiatowe Urz dy Pracy 
obserwatoriów rynku pracy, rejestruj cych zawody nadwy kowe i deficytowe, w rym równie  
na obszarach przygranicznych. Jednym z takich dzia a  by  projekt realizowany wspólnie 
przez powiat nowos decki i gmin  Stara Lubovnia82.  

Na drugim miejscu w ród studentów polskich znajduj  si  polskie urz dy pracy (studenci 
s owaccy dali tu mniej wskaza ). Natomiast relatywnie du  wiarygodno ci  w ród 
studentów s owackich cieszy si  bezpo rednia korespondencja z potencjalnymi 
zagranicznymi pracodawcami.  
Przyznanie najwy szej oceny danemu ród u informacji nie oznacza, ze inne ród a nie b d  
brane przez respondentów pod uwag . Dlatego poproszono badanych studentów o wskazanie 
róde  informacji o transgranicznym rynku pracy, które braliby pod uwag  w drugiej 

kolejno ci. Uzyskane wyniki badania zawiera Tabela 62. Uzyskane rezultaty wskazuj , 
e 21,7% badanych studentów polskich i i oko o 16,7% studentów s owackich 

prawdopodobnie ufa tylko jednemu ród u informacji, poniewa  nie wskazali oni 
alternatywnego ród a informacji o transgranicznym rynku pracy, z którego korzystaliby 
w drugiej kolejno ci.  
 
 
 

                                                 
82 http://praca-plsk.eu/images/pliki/Zawody_deficytowe_plsk2013.pdf  
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Wykres 58. Najwa niejsze ród a informacji o transgranicznym rynku pracy w ocenie 
badanych studentów 

ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 61). 

Tabela 62. Mniej wa ne ród a informacji o transgranicznym rynku pracy w ocenia badanych 
studentów (wymienione w drugiej kolejno ci) 

Z jakiego ród a informacji najch tniej korzysta by  
poszukuj c pracy w rejonach przygranicznych na 
S owacji/w Polsce*: 
 

Udzia  wskaza  z najwy sz  
ocen  w ogólnej respondentów 

w danej grupie 
Polska S owacja 

Brak odpowiedzi 21,7% 16,7% 
Z informacji na stronach internetowych polskich 
urz dów pracy 23,3% 26,7% 
Z informacji pozyskiwanych od znajomych, którym 
ufam 23,3% 23,3% 
Z informacji na stronie internetowej po wi conej 
zatrudnieniu transgranicznemu Polska -S owacja 16,7% 13,3% 
Z odpowiedzi na wys ane przeze mnie oferty podj cia 
pracy do polskich firm 15,0% 20,0% 
Suma ko cowa 100,0% 100,0% 

*) odpowiednio dla studentów polskich – na S owacji, dla studentów s owackich – w Polsce. ród o: zestawiono 
na podstawie przeprowadzonych bada . 

Preferencje respondentów wobec analizowanych róde  informacji wybieranych w drugiej 
kolejno ci roz o y y si  mniej wi cej równomiernie. Wyspecjalizowana strona www. 
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po wi conej zatrudnieniu transgranicznemu Polska-S owacja zaj a czwarte miejsce jako 
ród o wiarygodnej informacji. Jest to zrozumia e, z uwagi na to, e w pierwszej kolejno ci 

strona ta zosta a wybrana przez ponad 60% respondentów w obu grupach. 

Wykres 59. Mniej wa ne ród a informacji o transgranicznym rynku pracy w ocenia 
badanych studentów 
 

 
ród o: zestawiono na podstawie wyników przeprowadzonych bada  (Tabela 62). 

Reasumuj c t  cz  badania nale y stwierdzi , e w wietle uzyskanych wyników 
warunkiem lepszego uruchomienia polsko-s owackiego transgranicznego rynku pracy jest 
stworzenie specjalistycznego internetowego portalu informacyjnego zawieraj cego aktualne 
oferty zg aszane na tym rynku zarówno przez pracobiorców, jak i pracodawców. Stworzenie 
takiego portalu powinno przyczyni  si  do tego, e rzeczywiste potrzeby polsko-s owackiego 
transgranicznego rynku pracy zostan  pod wzgl dem informacyjnym lepiej wyartyku owane 
i stan  si  bardziej klarowne, a to jest jeden z warunków efektywnego dostosowania do nich 
profilu kszta cenia realizowanego przez uczelnie wy sze zlokalizowane w euroregionie. 
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Zako czenie 

Podsumowuj c niniejsze badanie mo na powiedzie , e na chwil  obecn  polsko-s owacki 
transgraniczny rynek pracy zajmuje zaledwie poboczne miejsce w ród elementów 
uwzgl dnianych w procesach decyzyjnych zachodz cych u pracodawców dzia aj cych 
w regionach przygranicznych, jak i w decyzjach podejmowanych przez posiadaj cych wy sze 
wykszta cenie potencjalnych pracobiorców. Powszechny stan niskiej oceny potencja u tego 
rynku zaznacza si  niemal wsz dzie – poczynaj c od braku jego merytorycznej definicji 
w literaturze naukowej, poprzez brak dost pu do powa nych opracowa  statystycznych na 
temat transgranicznej polsko-s owackiej migracji zarobkowej i nik  ilo  zagranicznych 
polsko-s owackich ofert pracy na wyspecjalizowanych stronach www., a ko cz c na braku 
wi kszego zainteresowania samych potencjalnych uczestników rynku pracy 
w przygranicznych rejonach. Mo na by powiedzie , e zarówno w rodowiskach 
pracodawców, jak i poszukuj cych pracy wykszta ci  si  stereotyp my lenia intuicyjnie 
przypisuj cy badanemu rynkowi polsko-s owackiego pogranicza ma e znaczenie 
gospodarcze. Brak zainteresowania, prowadzi do zachowa  ograniczaj cych styczno  
z danym zjawiskiem, a to z kolei – do intuicyjnych s dów b d  do ocen bazuj cych na 
obiegowych, niekoniecznie prawdziwych opiniach.  

Przyczyn takiego stanu rzeczy mo na doszukiwa  si  w barierach istotnych dla rozwoju 
danego zjawiska. Naturaln  przeszkod  mo e tu by  niska ocena kompetencji pracowników 
transgranicznych z wy szym wykszta ceniem w docelowym kraju zatrudnienia. Jednak 
okazuje si , e spo ród wszystkich grup pracowników, w a nie ci pracownicy uzyskali 
najwy sz  przeci tn  ocen  posiadanej wiedzy i umiej tno ci nadan  przez polskich 
i s owackich pracodawców uczestnicz cych w badaniach ankietowych. Podobnie ci sami 
respondenci ocenili solidno  oraz przydatno  transgranicznych pracowników wynikaj c  
z ich unikalnych cech niedost pnych na lokalnym rynku pracy. 

Brak zainteresowania polsko-s owackim transgranicznym rynkiem pracy nie wynika tak e 
z uprzedze  o charakterze narodowym. Znakomita wi kszo  badanych polskich i s owackich 
pracodawców wyrazi a oboj tno  w tym zakresie, wzgl dnie wykaza a ch  zatrudnienia 
pracownika transgranicznego. Ponadto badani studenci optowali g ównie za cotygodniowym 
dojazdami (z powrotem za weekend) lub za sta ym pobytem za granic  – w docelowym 
miejscu zatrudnienia, co oznacza, e nie dostrzegaj  negatywnych presji zniech caj cych ich 
do d u szego pobytu w docelowym kraju zatrudnienia. 

Nieco wiat a na problem s abej aktywno ci polsko-s owackiego transgranicznego rynku 
pracy rzucaj  wysokie oceny wa no ci nadane przez pracodawców innym barierom 
ograniczaj cym jego rozwój. Nale y do nich bariera informacyjna wynikaj ca z trudno ci 
dotarcia do transgranicznych ofert pracy w Internecie, bariera formalno-prawna wynikaj ca  
z ze z o ono ci przepisów reguluj cych mi dzynarodowe rozliczenia podatkowe 
i emerytalno-rentowe, bariera komunikacyjna wynikaj ca z niedostatecznej znajomo ci 
j zyka obcego, bariera uznawalno ci niektórych uprawnie  zawodowych, bariera komunikacji 
mi dzykulturowej, a tak e (w mniejszym stopniu) bariera gorszego wykszta cenia 
uzyskanego za granic . Z agodzenia oddzia ywania tych barier (g ównie bariery 
informacyjnej i bariery formalno-prawnej) podj o si  dzia aj ce w rejonie przygranicznym 
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partnerstwo transgraniczne EURES-T, tworz c specjaln  sie  doradców obs uguj cych osoby 
poszukuj ce pracy na transgranicznym rynku pracy83. St d trudno oczekiwa , e dzia aj ce 
w regionie uczelnie wy sze dostosowuj c swój profil kszta cenia do potrzeb polsko-
s owackiego transgranicznego rynku pracy wezm  na siebie ci ar agodzenia tych barier, 
je eli istniej  oficjalne powo ane do tego celu instytucje. Istnieje jednak mo liwo  
wzmocnienia efektów dzia alno ci EURES-T polegaj ca na nawi zaniu wspó pracy z biurami 
karier uczelni wy szych, celem promocji ofert transgranicznego rynku pracy. Wy sza Szko a 
Finansów i Prawa w Bielsku-Bia ej mo e zaoferowa  dodatkowe mo liwo ci promocyjne 
dzi ki regularnie odbywaj cym si  zaj ciom w ramach unikatowego przedmiotu „kariera 
zawodowa i komunikacja z rynkiem”.  

Nale a oby tak e zastanowi  si  nad le cymi w kompetencji szkó  wy szych mo liwo ciami 
redukcji oddzia ywania innych istotnych barier ograniczaj cych rozwój transgranicznego 
rynku pracy: bariery j zykowej (w szczególno ci w obszarze j zyka s owackiego i polskiego), 
bariery komunikacji mi dzykulturowej, a tak e barier wynikaj cych ze s abo wykszta conych 
kompetencji spo ecznych takich, jak niski poziom kreatywno ci, kultury pracy, zdolno ci 
do wspó pracy w grupie, czy zdolno ci dostosowywania si  do nowych warunków. Wydaje 
si , e aby osi gn  te cele nale y tu my le  nie tyle o wprowadzeniu nowych specjalno ci na 
studiach, co o wzbogaceniu sylabusów realizowanych przedmiotów o dodatkowe tre ci 
programowe i – w szczególnych wypadkach – o nowych przedmiotach. Je eli chodzi j zyki 
obce docelowych krajów zatrudnienia pracowników transgranicznych (j zyk s owacki i j zyk 
polski) mo na zastanawia  si , czy nie zaoferowa  tych j zyków w postaci tzw. „drugiego 
j zyka obcego” obowi zuj cego na studiach, lub czy nie stworzy  mo liwo ci ich nauki na 
specjalistycznych kursach j zykowych adresowanych do jak na razie w skiej grupy ch tnych 
do skorzystania z transgranicznej oferty zatrudnienia.  

Badania opinii studentów i pracodawców pozwoli y ujawni  cztery istotne kierunki dzia a  na 
rzecz dostosowania profilu kszta cenia uczelni wy szych do potrzeb polsko-s owackiego 
transgranicznego rynku pracy. Dzia ania te powinny si  skupi  na transgranicznie 
zorientowanym rozwoju oferty kszta cenia w zakresie j zyków obcych, na przekazie wiedzy 
pozwalaj cej na dobr  orientacj  w formalno-prawnych uwarunkowaniach obowi zuj cych 
w docelowych krajach zatrudnienia, na przekazie najwa niejszych informacji o regu ach 
obowi zuj cych na rynkach tych krajów (w szczególno ci na rynku pracy) oraz na 
kszta towaniu kompetencji spo ecznych pomocnych w odnalezieniu si  w nowym rodowisku 
pracy. Z uwagi na relatywnie du y odsetek badanych studentów, którzy zadeklarowali 
gotowo  tygodniowych (z powrotem na weekend) i d u szych wyjazdów, w zwi zku 
z podj ciem pracy za granic , nie widzimy tu potrzeby specjalnego profilowania programów 
                                                 
83 W wypadku Euroregionu Beskidy partnerstwem takim jest Transgraniczne Partnerstwo EURES – T Beskydy 
(http://www.eures-tbeskydy.eu/index.php?page=home ). Strona firmowana ze strony polskiej przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Spo ecznej Rzeczpospolitej Polskiej (jako Partnera) oferuje informacje dla pracowników i dla 
pracodawców. Przyk adowo informacje, dla pracowników na S owacji dziel  si  na „opodatkowanie”, 
„ubezpieczenia spo eczne i zdrowotne”, „p ace” oraz „korzy ci”. Jednak adna z tych zak adek nie zawiera 
adnej dalszej informacji. (stan na dzie  02-04-2014r.). Wobec tego stanu rzeczy warto przypomnie , e umowa 

zak adaj ca Partnerstwo EURES – T Beskydy zosta a podpisana 16 grudnia 2007r., a dzi  mamy rok 2014. 
Warto wskaza , e na dat  02-04-2014r. wspomniana strona zawiera a a  dwie (!!) oferty pracy dla Polaków na 
S owacji. wiadczy to o jako ci funkcjonowania tego przedsi wzi cia. 
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nauczania zorientowanego na kszta cenie pracowników transgranicznych w zawodach nie 
wymagaj cych cz stych wyjazdów z kraju pochodzenia (np. praca za po rednictwem 
Internetu).  

Na zako czenie warto zaznaczy , e profil kszta cenia akademickiego okre laj  nie tylko 
proponowane tre ci oferowane w ramach planów i programów nauczania, lecz tak e dobór 
formy i miejsca kszta cenia. Oprócz doboru tre ci nale y bowiem rozstrzygn , gdzie, kogo 
i jak b dziemy kszta ci . 

Wyniki przeprowadzonych bada  pokaza y, e w opinii studentów uko czenie studiów 
wy szych na uczelni w docelowym kraju zatrudnienia daje wi ksze szanse znalezienia pracy. 
Nieco mniej ni  po owa pracodawców wyrazi a podobn  opini . Jednak dokonuj c wyborów 
w tym obszarze nale y pami ta , e cudzoziemiec ko cz cy studia w docelowym kraju 
zatrudnienia reprezentuje podobny poziom wiedzy i umiej tno ci, co konkuruj cy z nim 
obywatele danego kraju. Posiadaj  oni jednak znaczn  przewag , bowiem przez ca e swoje 
ycie pos ugiwali si  swoim ojczystym j zykiem, uzyskali w nim podstawowe oraz rednie 

wykszta cenie i tkwi  w realiach swojego kraju. Cudzoziemiec natomiast traci przewag  
wynikaj c  z unikatowej wiedzy i umiej tno ci, które móg by naby  studiuj c we w asnym 
kraju. Dlatego wybieraj c mo liwie najkorzystniejszy sposób zdobycia wykszta cenia 
wy szego dla cudzoziemiec powinien stara  si  wybra  tak  form  studiów, która pozwalaj c 
zdoby  wspomnian  ju  unikatow  wiedz  wyposa y go w najwa niejsze „lokalne” 
kompetencje wa ne dla zagranicznego pracodawcy. Wydaje si , e w wypadku cudzoziemca 
warunki te spe nia system zak adaj cy podj cie studiów w kraju pochodzenia skojarzonych 
z wyjazdem w ramach krótkoterminowej wymiany studentów do docelowego kraju 
zatrudnienia, lub z inn  form  sta u zagranicznego w tym kraju. Z punktu widzenia 
funkcjonowania transgranicznego rynku pracy, konieczna jest zatem lepsza wspó praca 
uczelni regionów transgranicznych pozwalaj ca na rozwój mi dzynarodowej wymiany 
studentów skoordynowanej z potrzebami tego rynku.  

Z punktu widzenia przeprowadzonych bada  dla transgranicznego rynku pracy bardzo 
obiecuj cymi formami kszta cenia oferowanego przez uczelnie wy sze s  transgraniczne 
studia podyplomowe i kursy specjalistyczne. Równo 85,0% badanych polskich studentów 
i 70% studentów s owackich wyrazi o ch  skorzystania z tych form kszta cenia za granic , 
je li pomog oby to im w znalezieniu pracy w odpowiednio – na S owacji lub w Polsce. 
Zdecydowanie przewa a y g osy za tak  tematyk  tych form kszta cenia, która poszerza aby 
wiedz  zawodow  o specyfik  wymaga  docelowego kraju zatrudnienia. Zaj cia j zykowe 
pozosta y znacznie w tyle, otrzymuj c od respondentów o po ow  mniej wskaza . Mimo 
ujawnionego du ego potencja u zapotrzebowania na tego rodzaju formy kszta cenia dzia aj ce 
w rejonie pogranicza uczelnie wy sze praktycznie nie umieszczaj  w swojej ofercie 
edukacyjnej adresowanych do obcokrajowców studiów podyplomowych lub kursów 
specjalistycznych o wskazanej wy ej tematyce. By  mo e przeszkod  tutaj jest jeszcze 
relatywnie wysoki koszt rozpoznania rzeczywistych potrzeb edukacyjnych, prze amania 
bariery marketingowo-informacyjnej, budowy nowych planów i programów studiów, a tak e 
pozyskania odpowiednich specjalistów. Wydaje si  jednak, e uczelnie wy sze ju  teraz 
powinny podj  wspó prac  prowadz c  do rozpoznania tak e tego sektora rynku us ug 
edukacyjnych.  
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