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MOTYWY DECYZJI EDUKACYJNYCH
STUDENTÓW KIERUNKU EKONOMIA W IEIZ PK
Zarys treści: Poziom wykształcenia ma bezpośredni wpływ na wielkość dochodów
i pozycję na rynku pracy. Istnieją również dowody na to, iż poziom bezrobocia maleje
wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia
kosztów społecznych związanych z bezrobociem. Stopień zatrudnienia zaś rośnie wraz
ze wzrostem kwalifikacji zdobytych na kolejnych etapach kształcenia. Tezy te
posłużyły do sformułowania problemu niniejszego opracowania, gdzie szukana jest
odpowiedź na pytania: czy wielkość dochodów i pozycja na rynku pracy osoby
z wyższym wykształceniem jest zasadniczym bodźcem kierujący młodzież na studia?
Co motywuje znaczną część absolwentów szkół średnich do dalszej nauki w szkole
wyższej?
Do weryfikacji przyjętych założeń posłużyły badania ankietowe przeprowadzone
na próbie stu losowo wybranych studentów trzeciego roku ekonomii Instytutu Ekonomii
i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, którzy studia rozpoczęli w roku akademickim
2004/2005. Stwierdzono, że decyzje edukacyjne młodzieży na poziomie wyższym
determinuję głównie chęć samorealizacji, czyli ogólny rozwój intelektualny związana
z zaspokojeniem własnych ambicji. Jednak zgodnie ze wstępną tezą nie bez znaczenia
pozostają czynniki ekonomiczne, czyli wyższe szanse odnalezienia się na rynku pracy,
możliwość wysokich zarobków i wysokiego standardu życia.
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Abstract
Educational decisions motives of students in economics of the Faculty
of Economics and Management of the Technical University of
Koszalin
The achieved education level has a direct influence on incomes and position in the
labour market.
It has been also proved that the unemployment level is related to the educational
one(the former decreases as the latter increases). The employment level goes up in
relation to the increase in qualifications obtained at consecutive levels of education. The
above mentioned thesis have been used to formulate the problem put in this paper. It
confines itself to finding answers to two important questions: does income and labour
market position of a person with university qualifications is the basic stimulus for young
people to study? What motivated the majority of secondary school leavers to continue
their education at university level? To verify these two accepted assumptions the author
has conducted a survey on a random sample of 100 third year students of economics in
the Faculty of Economics and Management of the Technical University of Koszalin; the
surveyed students initiated their study in the academic year 2004/2005.The findings of
the survey have led to the conclusion that educational decisions of young people
concerning further education at an academic level are mainly determined by the desire
of self realization or general intellectual development connected with satisfying ones
ambitions. But in accordance with with the preliminary thesis unimportant prove
economic determinants: better chances on labour market, higher income, higher
standard of living.
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