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ELA – narzędzie dla doradcy zawodowego

Zadaniem doradcy zawodowego jest m.in. koordynowanie działalności infor-
macyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktuali-

zowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla 
danego poziomu kształcenia1. To zadanie nabiera szczególnego znaczenia w kon-
tekście obowiązku wyposażenia ucznia w trakcie nauki w szkole w kompetencje 
planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, 
które mają być rozwijane na każdym etapie edukacyjnym. Takie umiejętności 
umożliwią absolwentom podejmowanie właściwych decyzji edukacyjno-zawo-
dowych i pozwolą przewidzieć skutki tych decyzji. 

Doradca zawodowy musi nieustannie aktualizować swoją wiedzę na temat 
rynku edukacji i rynku pracy. Przydatnym narzędziem może być system moni-
torowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA2, który został uruchomiony 
w 2016 r.  na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku 
Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. ELA jest częścią 
portalu STUDIA.GOV.PL, stworzonego z myślą o maturzystach, studentach i dok-
torantach. Zadaniem portalu jest przekazywanie potwierdzonych i wszechstron-
nych informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy. Informacje pochodzą  
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane dotyczące sytuacji zawodowej absol-
wentów, zatrudnienia, bezrobocia, wynagrodzeń) oraz POL-ON3 (Zintegrowana 
Sieć Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym), skąd możemy czerpać dane  
o wykształceniu absolwentów szkół wyższych. Co rok pojawia się nowa edycja 
systemu, najczęściej wzbogacana o nowe funkcje. Najnowsza wersja, dostępna 
od 6 lipca 2021 r. wprowadziła rozwiązania, które umożliwiają łatwe i szybkie po-
równywanie sytuacji absolwentów z różnych roczników, na tych samych etapach 
kariery zawodowej. 

ELA pozwala wyszukiwać informacje zarówno w ujęciu ogólnokrajowym,  
jak i w podziale na poszczególne uczelnie lub kierunki studiów, z zastosowaniem 
różnych kryteriów, np. praca i bezrobocie, wynagrodzenie, doświadczenie pracy, 
czy praca a miejsce zamieszkania. „System uwzględnia zróżnicowanie gospodar-
cze Polski, stosuje Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ), który określa relację 
średnich zarobków absolwentów danego kierunku do średnich zarobków w ich 
powiatach zamieszkania. Dane generowane z systemu pozwalają ocenić, na jakim 
poziomie rzeczywiście żyje młody człowiek – czy stać go na wynajem lub kup-
no mieszkania, którego cena w dużej mierze zależy od lokalizacji.”4 W zakładce 
ZNAJDŹ KIERUNEK można znaleźć informacje o tym, jak radzą sobie na rynku pra-
cy absolwenci interesującego nas kierunku studiów. Dowiemy się, ile zarabiają, 
jak długo poszukują pracy i czy są zagrożeni bezrobociem. Szczegółowe informa-

1  § 5 ust.1 pkt 5  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 
doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 325)

2  https://ela.nauka.gov.pl/pl  (dostęp 20.08.2021 r.)
3  https://polon2.opi.org.pl/siec-polon   (dostęp 16.08.2021 r.)
4  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ekonomiczne-losy-absolwentow (dostęp 2.09.2021 r.)
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cje dotyczące wybranego kierunku znajdziemy w raportach. Raporty szczegóło-
we dotyczące absolwentów poszczególnych kierunków studiów zawierają dane 
zebrane w pięciu obszarach:

1) Praca i bezrobocie − zawiera informacje na temat czasu poszukiwania pracy 
przez absolwentów oraz form i stabilności zatrudnienia.

2) Wynagrodzenia − zawiera informacje o wynagrodzeniach absolwentów 
za pracę etatową oraz ze wszystkich źródeł.

3) Doświadczenie pracy − zawiera porównanie wynagrodzeń, czasu po-
szukiwania pracy i ryzyka bezrobocia absolwentów z doświadczeniem 
i  bez  doświadczenia pracy przed uzyskaniem dyplomu.

4) Praca a dalsze studia − zawiera porównanie informacji na temat zatrudnie-
nia, wynagrodzeń i bezrobocia absolwentów studiujących i niestudiujących 
po uzyskaniu dyplomu.

5) Praca a miejsce zamieszkania − zawiera porównanie wynagrodzeń, czasu 
poszukiwania pracy i ryzyka bezrobocia absolwentów w zależności od ich 
miejsca zamieszkania.

System daje również możliwość porównywania danych, dotyczących różnych 
kierunków studiów. Możemy też zbudować własny ranking kierunków ukoń-
czonych przez absolwentów w danym roku akademickim wg różnych kryteriów, 
np. wynagrodzenie absolwentów, czas poszukiwania pracy lub ryzyko bezrobocia. 
Ranking można stworzyć dla wszystkich kierunków studiów obecnych na polskich 
uczelniach albo wybranej grupy kierunków.  W zakładce POZNAJ RYNEK PRACY 
znajdziemy artykuły zawierające najciekawsze wnioski z badań przeprowadzo-
nych w ramach monitoringu ekonomicznych losów absolwentów, Jeżeli jesteśmy 
zainteresowani artykułami na temat rynku pracy, przygotowanymi na podstawie 
analiz ekonomicznych losów absolwentów, system odsyła nas do zakładki Opra-
cowania naukowe w STREFIE EKSPERTA.

System ELA jest na bieżąco modyfikowany, co umożliwia śledzenie losów ab-
solwentów w rzeczywistym czasie.

Ewa Norkowska
Nauczyciel konsultant

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Zespół redakcyjny: Zespół Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw (koordynator - Mariola Mucha,  
członkowie: Katarzyna Baeck-Kamińska, Ewa Engel, Małgorzata Lubańska, Krystyna Pac-Marcinkowska).  
DTP: Noemi Nikończuk-Kowalczyk.
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