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Streszczenie: Celem artyku u jest przedstawienie fragmentów wyników przeprowadzonych przez autork  ba-
da  ankietowych w zakresie zdiagnozowania opinii pracodawców na temat przygotowania absolwentów kie-
runku finanse i rachunkowo  do wykonywania zawodu ksi gowego, a tak e poznania opinii samych absol-
wentów i studentów tego kierunku w kwestii ich przygotowania do pracy w dzia ach finansowo-ksi gowych.  
Wnioski wysnute na podstawie przeprowadzonych bada  potwierdzaj  konieczno  ci g ego dostosowywania 
oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb praktyki w celu osi gni cia po danych efektów kszta cenia. Aktuali-
zacja programów kszta cenia wynika z jednej strony z rosn cych wymaga  pracodawców wobec kandydatów 
do pracy w dzia ach finansowo-ksi gowych, a z drugiej – ze zbyt niskiej oceny przydatno ci przedmiotów  
z zakresu rachunkowo ci w wykonywaniu obowi zków zawodowych, wystawionej przez absolwentów i stu-
dentów. 
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Wprowadzenie  

Konsekwencj  zmian zachodz cych w gospodarce rynkowej w wyniku procesów globali-
zacji i zwi zanej z tym, mi dzy innymi, harmonizacji i standaryzacji przepisów w dziedzi-
nie rachunkowo ci, jest wzrost wymaga  wobec zawodu ksi gowego. czy si  z tym 
konieczno  nowego podej cia do profesjonalnego przygotowania ksi gowych i ich usta-
wicznego doskonalenia zawodowego. Obserwacja zmieniaj cej si  rzeczywisto ci gospo-
darczej i rosn ce wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych sk oni y autork  do 
przeprowadzenia bada  w celu zebrania opinii na temat przygotowania absolwentów kie-
runku finanse i rachunkowo  (FiR) do wykonywania zawodu ksi gowego.  

W celu uzyskania niezb dnego materia u naukowego, stanowi cego podstaw  do teore-
tycznego opracowania zadanego tematu, autorka zastosowa a metod  sonda u diagnostycz-
nego, umo liwiaj c  zebranie opinii i pogl dów na temat wybranych zjawisk przed prze-
prowadzeniem badania w a ciwego, a tak e metod  ankietow , za pomoc  której przepro-
wadzono badania w grupie trzystu sze dziesi ciu sze ciu respondentów podzielonych na 
trzy zbiory: pracodawców, absolwentów i studentów. Zgromadzony materia  empiryczny 
zosta  poddany analizie oraz interpretacji.  

                                                          
  dr Urszula Drumlak, Uniwersytet Szczeci ski, Instytut Rachunkowo ci, ul. A. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin,  

e-mail: uladrumlak@wp.pl. 
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Niniejszy artyku  zawiera fragmenty uzyskanych wyników bada 1. Pozwoli y one okre-
li  oczekiwania wobec kwalifikacji zawodowych ksi gowych ze strony rynku pracy oraz 

pozna  opinie absolwentów i studentów o stopniu ich przygotowania do wykonywania 
zawodu ksi gowego.  

1. Konieczno  dostosowania systemu szkolnictwa wy szego
do oczekiwa  ze strony rynku pracy  

Misj  uczelni, wed ug sugestii proponowanych w zwi zku z nowelizacj  Prawa  
o szkolnictwie wy szym, powinno by  dostosowanie kszta cenia do zmieniaj cych si
potrzeb rynku pracy, przejawiaj ce si czeniem uniwersalnej wiedzy z kszta towaniem 
umiej tno ci zawodowych2.

Zmiany id ce w kierunku dostosowania systemu szkolnictwa wy szego do wymaga  ze 
strony rynku pracy, które b d  wprowadzane zgodnie z wytycznymi znowelizowanego 
prawa o szkolnictwie wy szym wraz z rozpocz ciem roku akademickiego 2012/2013, po-
winny si  przejawia :

a) rozwojem kszta cenia zorientowanego na potrzeby rynku pracy, dopuszczaj cego 
osobiste uczestnictwo pracodawców w procesie kszta cenia; 

b) tworzeniem na specjalne zamówienie kierunków, na które jest zapotrzebowanie, 
zw aszcza w zakresie nowych specjalno ci;

c) okre laniem kierunków studiów na podstawie zdefiniowanych efektów kszta cenia
zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, co jednocze nie powinno wp ywa  na 
podnoszenie odpowiedzialno ci uczelni za jako  kszta cenia; 

d) zwi kszonym powi zaniem uczelni z otoczeniem spo eczno-gospodarczym.  
Ka dy wymieniony postulat wymaga zaanga owania w proces kszta cenia nie tylko in-

stytucji o wiatowych, ale równie rodowiska pracodawców.  
Temat odpowiedzialnego przygotowania do wej cia na rynek pracy absolwentów szkó

wy szych jest coraz cz ciej podejmowany przez badaczy. Przyk adem mog  by  przepro-
wadzone3 w 2010 i 2011 roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i firm  e-Dialog 
badania pod has em „Uczelnia Przyjazna Pracodawcy” (UPP)4.

Analiza odpowiedzi udzielonych w ankietach przez respondentów, którymi byli praco-
dawcy, uczelnie, studenci i absolwenci szkó  wy szych, pozwoli a okre li  czynniki, które 

                                                          
1  Szczegó owy opis przeprowadzonych bada  zosta  zaprezentowany w rozprawie doktorskiej pt. Modele

kszta cenia ksi gowych w wietle standardów zawodowych autorstwa Urszuli Drumlak. Praca jest dost pna w Bi-
bliotece Wydzia u Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytetu Szczeci skiego przy ul. Mickiewicza 64 
w Szczecinie.  

2  Badania prowadzone przez wiatowe Forum Gospodarcze pod k tem dostosowania systemu edukacji do 
potrzeb gospodarki wskazuj , i  Polska zajmuje pod tym wzgl dem dopiero 19 miejsce w UE. Por. (Za o enia do 
nowelizacji ustawy…).

3  Patronat nad pierwsz  edycj  projektu obj y: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 
Telewizja Polsat News oraz „Dziennik Gazeta Prawna”. W drugiej edycji projektu dodatkowo patronowali Minis-
ter Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”. 

4  W okresie od maja do wrze nia 2010 roku przeprowadzono pierwsz  edycj  projektu badawczego „Uczel-
nia Przyjazna Pracodawcom”. W badaniu wzi o udzia  55 uczelni z ca ego kraju, 945 pracodawców oraz  
5 812 studentów i absolwentów szkó  wy szych. W roku 2011 (w okresie od kwietnia do sierpnia) przeprowadzo-
no drug  edycj  badania, wzi o w niej udzia  48 uczelni, 597 pracodawców oraz 10 732 studentów i absolwentów 
uczelni wy szych. Por. (Uczelnia Przyjazna Pracodawcom…).
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zapewniaj  przewag  najlepszym uczelniom w przygotowaniu absolwentów do ich efek-
tywnego funkcjonowania na rynku pracy.  

Z odpowiedzi wynika, e na polskim rynku pracy obserwuje si  niedostosowanie kwali-
fikacyjno-zawodowe, co oznacza, e kwalifikacje i umiej tno ci osób poszukuj cych pracy 
nie s  spójne z ofertami pracy. W zale no ci od grupy zawodowej wyst puje rynek praco-
dawcy albo rynek pracownika. Powody takiego stanu s  ró ne. Jako jeden z najwa niej-
szych wymienia si  (Raport z bada … 2010: 11) brak korelacji mi dzy systemem kszta -
cenia a potrzebami pracodawców. Na podstawie odpowiedzi uzyskanych w ramach projek-
tu UPP mo na okre li  dzia ania potrzebne do poprawy sytuacji na rynku pracy (Raport 
z bada … 2010: 13–29). 

Kluczowymi dla pracodawców kryteriami wyboru pracowników okaza y si  ich wiedza 
i umiej tno ci, do wiadczenie zawodowe oraz kompetencje psychospo eczne. Zdecydowa-
nie mniej istotna by a uczelnia, któr  ko czyli kandydaci. Oznacza to, e presti  szko y
wy szej jest weryfikowany poziomem wiedzy i umiej tno ci, jakie wynosz  absolwenci,  
i ich przygotowaniem do wykonywania okre lonych prac. Absolwenci natomiast w ród 
czynników decyduj cych o znalezieniu zatrudnienia wskazywali wiedz  i umiej tno ci, 
nieformalne kontakty z pracodawc , czyli tak zwane znajomo ci, oraz do wiadczenie za-
wodowe. Kryteria przyjmowane przez pracodawców i absolwentów s  do  zbie ne. Obie 
grupy na pierwszym miejscu wymieni y wiedz  i umiej tno ci. Jednak ocena umiej tno ci
absolwentów dokonana przez pracodawców nie wypada korzystnie. W skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza o ca kowity brak przygotowania, a 10 – bardzo dobre przygotowanie, pra-
codawcy ocenili przygotowanie teoretyczne kandydatów do pracy na 7,40 (w 2010 roku) 
i na 7,15 (w 2011 roku), a praktyczne – odpowiednio na 5,76 oraz 5,53. Potwierdza to opi-
ni  o zbyt ma ym zasobie umiej tno ci praktycznych w stosunku do wiedzy teoretycznej 
polskich studentów. Pracodawcy zwracaj  te  uwag  na brak umiej tno ci wykorzystywa-
nia wiedzy teoretycznej w dzia aniach praktycznych. Niepokoj cy jest fakt obni aj cej si ,
w 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010, oceny przygotowania absolwentów. 

W ród innych umiej tno ci deficytowych pracodawcy wskazywali brak wprawy w or-
ganizacji miejsca pracy, niekompetencj  w kontaktach z klientami, nieumiej tno  rozwi -
zywania problemów. S  to g ównie tak zwane umiej tno ci mi kkie, czyli kompetencje 
psychospo eczne, które jak si  okazuje, s  rozwijane podczas studiów w stopniu niewystar-
czaj cym dla pracodawców. W zwi zku z tym pracodawcy s  zmuszeni ponosi  dodatkowe 
nak ady, by przystosowa  absolwentów do wykonywania obowi zków zawodowych. Ko-
nieczno  wysy ania m odych pracowników na szkolenia maj ce na celu dopasowanie ich 
kompetencji do wymaga  zawodowych potwierdzi o ponad 25% spo ród ankietowanych 
przedsi biorców. 

W przytaczanym raporcie podkre la si  rang cis ej wspó pracy rodowiska akademic-
kiego z otoczeniem zewn trznym w celu umo liwienia pracodawcom znalezienia kompe-
tentnych pracowników, a absolwentom satysfakcjonuj cej pracy. Uczelnie musz  si  otwo-
rzy  na informacje z rynku pracy, dostosowuj c kierunki i programy studiów do zg aszane-
go popytu. Taka wspó praca powinna przyczynia  si  do powstawania cia  doradczych  
w postaci, na przyk ad, tak zwanych rad biznesu, w sk ad których, obok przedstawicieli 
uczelni, wchodziliby przedsi biorcy reprezentuj cy rynek pracy. Dzi ki temu uczelnia 
dysponowa aby informacjami o zmianach sytuacji na rynku pracy i mog aby dostosowywa
kierunki studiów i programy kszta cenia do wymaga  pracodawców i oczekiwa  absolwen-
tów. Tak  swobod  w kszta ceniu przewiduje nowe Prawo o szkolnictwie wy szym.  
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Nale y podkre li , i  niesatysfakcjonuj ce jest tak e zaanga owanie samych pracodaw-
ców w podnoszenie umiej tno ci praktycznych studentów. Jedynie co trzecie z ankietowa-
nych przedsi biorstw zadeklarowa o ch  przyj cia studentów na sta  lub praktyk . By
mo e bardziej intensywne dzia ania uczelni w kierunku pozyskiwania pracodawców oferu-
j cych mo liwo  odbycia praktyk przyczyni oby si  do nawi zania lepszej wspó pracy. 
Przynosi aby ona korzy ci zarówno studentom, mog cym zweryfikowa  swoj  wiedz
w kontakcie z praktyk , jak i pracodawcom, którzy mogliby w ten sposób pozyskiwa
informacje o najbardziej obiecuj cych absolwentach.  

Jednym z wa nych wniosków wynikaj cych z przeprowadzonej analizy projektu UPP 
jest zasadno  monitorowania losów absolwentów. Zosta o ono okre lone, jako jedna z naj-
lepszych metod rzeczywistej oceny wyników kszta cenia. Obserwacja, w jaki sposób od-
najduj  si  na rynku pracy absolwenci, mo e dostarcza  wiarygodnych informacji co do ich 
przygotowania do podj cia obowi zków zawodowych. Pozwala ona na weryfikacj  efek-
tywno ci pracy uczelni i kadr.  

2. Charakterystyka przeprowadzonych bada

Na potrzeby niniejszego artyku u autorka przedstawia analiz  wyników w asnych bada ,
które w zamierzeniu mia y umo liwi  poznanie opinii pracodawców co do stopnia przygo-
towania studentów i absolwentów kierunku FiR do pe nienia ról zawodowych. Ponadto 
badania mia y pos u y  do weryfikacji opinii absolwentów i studentów kierunku FiR na 
temat ich przygotowania do wej cia na rynek pracy.  

Badania by y przeprowadzone w okresie od 2009 do 2011 roku. Na podstawie uzyska-
nych ankiet zosta a podj ta próba odpowiedzi na nast puj ce pytania: 

1. Czy oczekiwania pracodawców, absolwentów i studentów w zakresie wiedzy  
i umiej tno ci zdobytych podczas studiowania s  zgodne z ofert  programow
uczelni? 

2. Jakie s  wymagania pracodawców co do przygotowania praktycznego absolwen-
tów?  

3. Jakie do wiadczenie praktyczne chc  zdoby  studenci przed podj ciem pracy zawo-
dowej? 

4. Jakie cechy osobowo ci, warto ci etyczne i inne umiej tno ci s  po dane na rynku 
pracy w ród pracowników dzia ów finansowo-ksi gowych? 

5. W jaki sposób s  weryfikowane kompetencje kandydatów do pracy w ksi gowo ci? 
Badaniem zosta y obj te firmy z województwa zachodniopomorskiego oraz absolwenci 

i studenci kierunku FiR Wydzia u Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytetu 
Szczeci skiego (WNEiZ US). Mo na przyj , e wybrane do badania grupy respondentów 
s  powi zane ze sob , poniewa  pracodawcy mog  poszukiwa  kandydatów do pracy 
w ród absolwentów WNEiZ US, a studenci i absolwenci s  zainteresowani podj ciem pra-
cy w badanych przedsi biorstwach. Dzi ki temu autorka uwa a dobór próby za uzasadnio-
ny. 

Dla ka dej grupy respondentów – przedsi biorców, absolwentów i studentów – zosta a
przygotowana oddzielna ankieta, podzielona na nast puj ce bloki tematyczne: 

a) ogólne informacje o respondentach; 
b) oczekiwania wobec absolwentów kierunku FiR – ocena wiedzy i umiej tno ci zdo-

bytych podczas studiów; 
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c) wymagania zwi zane z praktyk  zawodow  – nabyte kompetencje praktyczne; 
d) po dane cechy osobowo ci, warto ci etyczne, umiej tno ci mi kkie; 
e) ocena kandydatów – sposoby weryfikacji przygotowania do zawodu.  
Taki podzia  pozwoli  sformu owa  pytania w sposób umo liwiaj cy porównywanie 

odpowiedzi udzielanych przez poszczególne grupy ankietowanych.  
Udzielaj c odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, respondenci mogli: 
a) wybra  z podanego w niej zestawu przypadki odpowiadaj ce sytuacji w ich przed-

si biorstwie b d  zgodne z ich opini ;
b) dokona  oceny, okre laj c istotno  wskazanych propozycji; 
c) przedstawi  w asne sugestie co do poszczególnych kwestii badania. 

3. Charakterystyka poszczególnych grup respondentów  

Przedsi biorcami bior cymi udzia  w badaniu w latach 2010–2011 byli przedstawiciele 
firm dzia aj cych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dobór próby nie by
losowy, a przy wyborze respondentów kierowano si  mo liwo ci  uzyskania odpowiedzi. 
Ankiety skierowano do cz onków i sympatyków FIMA (ang. Financial Managers Associa-
tion – Stowarzyszenia Mened erów Finansowych)5 podczas spotka  na szkoleniach oraz 
korzystaj c z poczty elektronicznej. cznie uzyskano 54 prawid owo wype nione ankiety.  

W celu scharakteryzowania respondentów zapytano o dane dotycz ce ich przedsi bior-
stwa. Z udzielonych odpowiedzi wynika, e w badaniu wzi li udzia  g ównie przedstawi-
ciele spó ek akcyjnych – 16 (29,6%) oraz spó ek z ograniczon  odpowiedzialno ci
– 26 (48,1%). Analizuj c form  prawn  badanych przedsi biorstw, mo na stwierdzi , e
wi kszo  z nich (47 firm, 87%) zalicza si  do podmiotów obj tych ustaw  o rachunkowo-
ci. Kolejnym kryterium podzia u ankietowanych przedsi biorstw by  okres ich funkcjono-

wania na rynku. Wi kszo  badanych firm – 35 (64,8%) funkcjonuje na rynku od ponad 
dziesi ciu lat, 10 (18,5%) dzia a od pi ciu do dziesi ciu lat, a 6 (11,1%) – od dwóch do 
pi ciu lat. Autorka uwa a, e pi cioletni b d  d u szy okres funkcjonowania przedsi bior-
stwa w warunkach gospodarki rynkowej to wystarczaj cy czas, by przedstawiciele firmy 
zdobyli do wiadczenie i precyzyjnie mogli okre li  wymagania wobec pracowników s u b
finansowo-ksi gowych. W zwi zku z tym opinie ponad 80% respondentów mo na uzna  za 
poparte wystarczaj cym do wiadczeniem w badanym zakresie.  

Kryteria wielko ci przedsi biorstw zosta y w ankiecie opracowane na podstawie warto-
ci przychodów netto ze sprzeda y oraz operacji finansowych, sumy bilansowej oraz red-

niorocznego zatrudnienia. Z analizy danych wynika, e w badaniu wzi y udzia y podmioty 
o zró nicowanej wielko ci, mo na wi c przyj , e opinie respondentów b d  adekwatne 
dla ró norodnych przedsi biorstw.  

Zapytano te  respondentów o g ówny rodzaj prowadzonej dzia alno ci. Z odpowiedzi 
wynika, e w badanej grupie by o najwi cej firm us ugowych – 27 (50%), nieco mniej  

                                                          
5  Celem powo anego w 2005 roku Stowarzyszenia FIMA jest integracja rodowiska osób profesjonalnie zaj-

muj cych si  finansami. Obecnie szeregi FIMA wspieraj  prezesi, dyrektorzy finansowi, biegli rewidenci, ksi -
gowi, analitycy i kontrolerzy finansowi najbardziej dynamicznie rozwijaj cych si  firm i instytucji dzia aj cych na 
terenie Polski, a maj cych siedziby g ównie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zadaniem cz onków
FIMA jest mi dzy innymi aktywizacja zawodowa studentów kierunków ekonomicznych poprzez promocj  za-
trudnienia oraz stworzenie mo liwo ci praktycznego wykorzystania umiej tno ci nabytych podczas studiów. Por. 
(FIMA o nas…).
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– 20 (37%) – firm produkcyjnych i 16 (29,6%) firm handlowych. Zró nicowany rodzaj 
dzia alno ci oraz przynale no  do ró nych sektorów gospodarki badanych jednostek po-
zwala s dzi , e opinie respondentów w kwestiach kluczowych dla badania s  poparte 
rozmaitym do wiadczeniem, co zdaniem autorki powoduje, e s dy respondentów co do 
oczekiwa  wobec ksi gowych s  kompleksowe. 

Absolwenci i studenci obj ci przez autork  pracy badaniami ankietowymi s  g ównie 
osobami m odymi, urodzonymi po 1986 roku, które studiowa y na WNEiZ. Nale  oni do 
generacji m odzie y, nazywanej przez socjologów pokoleniem Y6. W celu w a ciwego 
wykorzystania ich potencja u oraz zapewnienia im dogodnych warunków rozwoju wa ne
jest, aby w procesie rekrutacji pracodawcy uwzgl dniali specyfik  tego pokolenia. Jest to 
szczególnie istotne w obliczu nadchodz cego w Polsce ni u demograficznego7, gdy  bada-
na przez autork  grupa wiekowa b dzie za par  lat stanowi a filar rynku pracy. 

Z obserwacji socjologów i psychologów wynika, e dla osób z pokolenia Y praca za-
wodowa jest sposobem osi gania wytyczonych celów yciowych i ma przede wszystkim 
umo liwi  im realizowanie si  w yciu prywatnym. Kieruj  si  oni zasad work-life balan-
ce zapewniaj c  równowag  mi dzy yciem zawodowym i prywatnym (Bartler 2010:  
48–49).Trudno wi c od nich oczekiwa  pe nego po wi cenia dla interesu firmy. W porów-
naniu do nieco starszego pokolenia trzydziestoparolatków, którzy gotowi byli pracowa
dwana cie i wi cej godzin na dob , by wykona  powierzone im zadania i utrzyma
w zwi zku z tym prac , dzisiejsi dwudziestolatkowie nie s  sk onni do takiej postawy. 

Nowa rzeczywisto  wp yn a na ukszta towanie si  pewnych charakterystycznych 
(Zydel 2010: 55–65) zalet i wad grupy tak zwanego pokolenia Milenium, które zebrano 
w tabeli 1. 

Maj c na uwadze przedstawion  charakterystyk  nowego pokolenia pracowników,  
autorka przeprowadzi a w ród absolwentów i studentów FiR WNEiZ US badanie ich opinii 
na temat stopnia przygotowania do podj cia pracy zawodowej w zakresie rachunkowo ci. 

Badanie w ród absolwentów odby o si  w dwóch kolejnych latach: 2009 i 2010, prawi-
d owo wype niono 77 ankiet. W ród studentów badanie przeprowadzono w trakcie trwania 
lat akademickich 2009/2010 i 2010/2011, wype nione formularze odda o 235 osób.  

W grupie absolwentów w badaniu wzi o udzia  65 (84,4 %) kobiet i 12 (15,6%) m -
czyzn, natomiast w grupie studentów 188 (80%) kobiet i 47 (20%) m czyzn. Struktura 
p ci zarówno w grupie absolwentów, jak i studentów jest zbli ona. Ze wzgl du na zdecy-
dowan  przewag  kobiet mo na zatem mówi  o sfeminizowanym rodowisku studiuj cych 
na kierunku FiR na WNEiZ US. 

Analizuj c pochodzenie absolwentów i studentów oraz ich miejsce zamieszkania, mo -
na zauwa y , e wskutek podj cia studiów mieszka cy wsi i miasteczek decyduj  si  na 
migracj  do miast. Analiza wcze niejszego rodowiska i obecnego miejsca zamieszkania 
pozwala stwierdzi , e wi ksza cz  absolwentów poszukuje pracy w miastach i nie wraca 
do miejscowo ci, z których pochodzi. Struktura pochodzenia absolwentów i studentów 
WNEiZ US kierunku FiR jest podobna. Blisko 40% studiuj cych na kierunku FiR WNEiZ 
US pochodzi z miasteczek i wsi. Jednak dla pokolenia Y nie ma to wi kszego znaczenia. 
Dzi ki mediom, internetowi m odzie  z mniejszych miast niewiele ró ni si  od swoich 

                                                          
6  Inne spotykane okre lenia tej grupy osób to: „pokolenie Milenium” lub „klapkowcy” w przeciwie stwie do 

starszego pokolenia „garniturowców”. 
7  Obecnie grupa wiekowa 15–24-latków liczy 6 mln osób, m odsza grupa 5–14-latków jest o po ow  mniej-

sza. Por. (Jankowski 2010: 2). 
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rówie ników z du ych aglomeracji. Ponadto konieczno  migracji mo e wp ywa  pozy-
tywnie na odpowiedzialno  i zaradno yciow  osób, które opuszczaj  dom rodzinny. 

Tabela 1 

Silne i s abe strony pracowników z pokolenia Y 

Silne strony m odych pracowników S abe strony m odych pracowników 

a) doskona e przygotowanie mentalne do 
dzia ania w warunkach gospodarki global-
nej i ró norodno ci kulturowej, brak obaw 
zwi zanych z „przekraczaniem granic”; 

b) bieg e pos ugiwanie si  najnowszymi tech-
nologiami, internetem, b d cym dla nich 
wa nym ród em informacji; 

c) wysoki poziom wykszta cenia, gotowo
dokszta cania si ;

d) przyzwyczajenie do pracy zespo owej, 
tworzenie spo eczno ci, budowanie w pra-
cy relacji kole e skich;

e) podzielno  uwagi, pozwalaj ca na radze-
nie sobie z wieloma bod cami wyst puj -
cymi w tym samym czasie; 

f) bezpo rednio  i przebojowo  oraz pomy-
s owo ami ca stereotypy; 

g) akceptowanie wyzwa , niedopuszczenie 
rutyny i stagnacji. 

a) nieposiadanie umiej tno ci selekcjonowania informacji, 
trudno ci w wykorzystywaniu wiedzy do rozwi zywania 
nietypowych sytuacji problemowych; 

b) niedostrzeganie zwi zków przyczynowo-skutkowych 
pomi dzy faktami; 

c) k opoty z werbalizacj  my li, w kontaktach osobistych 
nieumiej tno  prowadzenia rozmów, brak umiej tno ci 
interpersonalnych;

d) cz sto brak wyrobionego w asnego pogl du na ró ne 
tematy; 

e) niecierpliwo ;
f) niesamodzielno , oczekiwanie na wytyczenie cie ki 

zawodowej (wynikaj ce zazwyczaj z do wiadcze  ro-
dzinnych i planowania ycia przez rodziców); 

g) brak dobrego wychowania i taktu, brak szacunku dla 
prywatno ci;

h) nieodpowiedzialno  przejawiaj ca si  mi dzy innymi 
niskim poziomem etyki; 

i) swoboda dzia ania, brak zainteresowania zbyt du ym 
po wi ceniem dla pracy; 

j) odrzucanie autorytetów; 
k) zainteresowanie w asnymi celami, nieuwzgl dnianie

d e  innych osób (nielojalno ).

ród o: opracowanie na podstawie (Solska…; Skarul…). 

4. Wnioski z przeprowadzonych bada

Pierwsza cz  ankiety dotyczy a opinii respondentów w zakresie oceny poszczególnych 
umiej tno ci, jakie by y okre lone przez MNiSW w standardzie kszta cenia dla kierunku 
FiR, a tak e z o enia dodatkowych propozycji po danych umiej tno ci kandydata do 
pracy w dziale finansowo-ksi gowym.  

W ankiecie zosta a zaproponowana skala ocen od 1 do 5, przy czym 1 oznacza elementy 
nieistotne, a 5 elementy wa ne z punktu widzenia respondenta.  

Z analizy ocen przypisanych przez pracodawców wynika, e bardziej ceni  oni u pra-
cowników dzia ów finansowo-ksi gowych umiej tno ci zwi zane z bie c  ewidencj
ksi gow , ni  ze wspomaganiem zarz dzania firm . Wskazuj  oni na istotno  umiej tno-
ci analitycznych i rozumienia zale no ci zachodz cych pomi dzy elementami sprawozda-

nia finansowego.  
Z ocen wystawionych w ankietach wynika, e absolwenci najwy ej ocenili umiej tno ci 

zwi zane z prowadzeniem bie cej ewidencji ksi gowej i sporz dzania sprawozda  finan-
sowych. Z mniejszym uznaniem absolwentów spotka y si  umiej tno ci zwi zane z wyko-
rzystywaniem wiedzy z rachunkowo ci do zarz dzania przedsi biorstwem. Absolwenci nie 
odczuwaj  tak e potrzeby zdobywania umiej tno ci pozwalaj cych na wykorzystanie wie-
dzy w rodowisku mi dzynarodowym, na przyk ad w zakresie znajomo ci standardów 
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rachunkowo ci. Mo e to oznacza  niedocenianie post puj cej globalizacji, której skutki 
z pewno ci  pojawi  si  w trakcie ich kariery zawodowej.  

W siedmiu przypadkach na dziewi  oceny przydatno ci wymienionych umiej tno ci 
w opinii absolwentów w porównaniu z opiniami studentów s  nieco wy sze. Mo e to wy-
nika  z do wiadczenia, jakie absolwenci zdobyli w pracy zawodowej, co u wiadomi o im 
przydatno  nabytych umiej tno ci. W obu grupach najwy ej zosta a oceniona znajomo
zasad rachunkowo ci oraz zasad ewidencji i sporz dzania sprawozda  finansowych. W po-
równaniu z opini  ankietowanych przedsi biorców na temat umiej tno ci b d cych efek-
tem kszta cenia oceny badanej m odzie y s  ni sze przy zachowaniu zbli onej hierarchii 
najbardziej przydatnych umiej tno ci.

W dalszej kolejno ci przedstawiono respondentom wykaz przedmiotów zawartych 
w programie studiów kierunku FiR WNEiZ US, aby uzyska  odpowiedzi, jak oceniaj  ich 
przydatno  w praktyce rynkowej.  

Jak wynika z bada , najwy sze oceny pracodawców uzyska y przedmioty zwi zane 
z rachunkowo ci  finansow  i sprawozdawczo ci  zarówno w aspekcie mi dzynarodowym, 
jak i krajowym. Za troch  mniej przydatne uznano przedmioty z zakresu rachunkowo ci 
zarz dczej oraz rachunku kosztów, co mo e oznacza , i  w praktyce gospodarczej obszary 
rachunkowo ci zarz dczej wci  nie s  powszechnie stosowane. Za najmniej przydatne 
uznano przedmioty zwi zane z kontrol  wewn trzn  i rewizj  finansow . Mo e to wiad-
czy  o tym, e w badanych przedsi biorstwach osoby zatrudnione w ksi gowo ci nie pe ni
funkcji kontrolnych. W odpowiedziach na pytanie otwarte pojawia y si  sugestie, aby pro-
gramy studiów uwzgl dnia y aktualne przepisy prawne z zakresu podatków, standardów 
sprawozdawczo ci, rozlicze  funduszy unijnych, rozlicze  wewn trz grup kapita owych 
(w tym w wymiarze mi dzynarodowym). Po dana jest te  umiej tno  obs ugi progra-
mów komputerowych oraz korzystania z baz danych. 

Absolwenci wysoko ocenili przydatno  nast puj cych przedmiotów: podstawy ra-
chunkowo ci, rachunkowo  finansowa, sprawozdawczo  finansowa, rachunkowo  po-
datkowa, wykorzystanie sprawozda  finansowych, rachunkowo  zarz dcza, zaawansowa-
na rachunkowo  finansowa, standardy sprawozdawczo ci finansowej, podstawy rachunku 
kosztów, rachunkowo  ma ych firm, rachunkowo  skomputeryzowana, zasady wyceny 
bilansowej oraz doradztwo ksi gowe. Absolwenci poni ej redniej ocenili przydatno
przedmiotów specjalizacyjnych, co powinno by  sygna em konieczno ci rozpatrzenia  
i ewentualnej korekty programów studiów w tym zakresie. 

Przez studentów najwy ej zosta y ocenione takie przedmioty, jak: rachunkowo  finan-
sowa, podstawy rachunkowo ci, podstawy rachunku kosztów, rachunkowo  ma ych firm, 
rachunkowo  zarz dcza, rachunkowo  bankowa, audyt wewn trzny, kontrola finansowo- 
-ksi gowa, rachunkowo  sektora finansów publicznych. Nisko jest niestety oceniana grupa 
przedmiotów zwi zanych ze sprawozdawczo ci  finansow , która stanowi zewn trzny 
efekt prac dzia u rachunkowego ka dej firmy. Studenci nie dostrzegaj  te  przydatno ci
przedmiotów z grupy rachunkowo ci bran owej oraz przedmiotów przybli aj cych narz -
dzia, jakimi dysponuje rachunkowo . W zwi zku z tym, zdaniem autorki, jest wskazana 
analiza tre ci i sposobu ich przekazu przez prowadz cych zaj cia.

Absolwenci wystawili redni  ocen  wszystkim przedmiotom przedstawionym w an-
kiecie na poziomie 3,3. Dla wi kszo ci przedmiotów ocena absolwentów by a rednio pra-
wie o jeden stopie  wy sza od ocen wystawionych przez studentów, którzy ocenili przy-
datno  wszystkich przedmiotów rednio na poziomie 2,4. Mo na wi c stwierdzi , e przy-
datno  programu studiów jest lepiej oceniana po jego praktycznym zweryfikowaniu. 
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Druga cz  ankiety odnosi a si  do wymaga  praktyki zawodowej i czasu jej trwania. 
Pytania dotyczy y: wymaganego okresu praktyki zawodowej, obowi zku odbycia sta u
przez pracownika dzia u ksi gowo ci, po danego zakresu praktyki.  

Na podstawie uzyskanych informacji mo na wnioskowa , e pracodawcy preferuj
d u szy okres praktyki zawodowej, trwaj cy powy ej 3 miesi cy. Zdecydowana wi kszo
– 38 – przedsi biorców (co stanowi ponad 70% respondentów) uznaje sta  zawodowy za 
atut kandydatów do pracy w dzia ach FK.

Odpowiedzi przedsi biorców sugeruj , e praktyka zawodowa powinna by  istotnym 
etapem procesu kszta cenia kandydatów do pracy w zawodzie ksi gowego. Nast pnie re-
spondenci wypowiadali si  w kwestii zakresu praktyki studenckiej. Na podstawie odpowie-
dzi mo na stwierdzi , e przedsi biorcy najbardziej ceni  przede wszystkim umiej tno ci
z zakresu rachunkowo ci finansowej, dotycz ce bie cego ksi gowania zdarze  gospodar-
czych i okresowego sporz dzania sprawozda  finansowych.  

Podobnie znaczna cz  absolwentów, blisko 35%, uwa a, e korzystny jest d ugi, co 
najmniej pó roczny lub roczny, okres praktyki zawodowej. Krótkie, trwaj ce od miesi ca 
do trzech miesi cy praktyki popiera z kolei oko o 18% absolwentów. Akademicki okres 
praktyki, potwierdzony uzyskanym dyplomem (zazwyczaj w wymiarze 4 tygodni) popar y
4 osoby (5,1%). 10 osób (12,8%) stwierdzi o, e praktyka zawodowa nie by a wymagana 
przez pracodawców. Natomiast wed ug po owy studentów wystarczaj cy jest krótki czas 
praktyki zawodowej, od jednego do trzech miesi cy. Wynika to by  mo e z mentalno ci
m odych osób, które chc  osi ga  maksimum korzy ci przy minimum nak adów. Prawie co 
trzeci student uwa a jednak, e w a ciwy b dzie d u szy czas praktyki zawodowej, trwaj -
cy do jednego roku.  

Nast pne pytanie dotyczy o zakresu praktyki zawodowej oczekiwanego przez respon-
dentów. Porównuj c preferowany zakres praktyki zawodowej zarówno absolwenci, jak  
i studenci maj  podobne opinie. Du ym zainteresowaniem badanych cieszy y si  zagadnie-
nia zwi zane z obs ug  komputerowych programów finansowo-ksi gowych, ewidencj
operacji gospodarczych w ksi gach rachunkowych, sporz dzaniem deklaracji podatkowych 
i sprawozda . Absolwenci docenili umiej tno  prawid owego dekretowania dokumentów, 
czego nie dostrzegaj  studenci. Podobnie jak w przypadku oceny przydatno ci poszczegól-
nych przedmiotów, mo na stwierdzi  niewielkie zainteresowanie umiej tno ciami z zakre-
su wykorzystywania rachunkowo ci zarz dczej oraz wykonywania czynno ci kontrolnych. 

Zdaniem autorki szko y wy sze w tym wzgl dzie powinny s u y  pomoc  w organizo-
waniu praktyk zawodowych i sta ów we wspó pracy ze rodowiskiem biznesu. Nale y te
u wiadomi  m odzie y korzy ci wynikaj ce z odbywania praktyk przed podj ciem pracy 
zawodowej. 

Cz  trzecia ankiety mia a na celu ustalenie po danych przez przedsi biorców cech 
osobowo ci, warto ci moralnych i umiej tno ci mi kkich, jakie powinien posiada  idealny 
pracownik dzia u finansowo-ksi gowego. W tej cz ci ankiety zadano pytania dotycz ce:
cech osobowo ci idealnego pracownika dzia u finansowo-ksi gowego, warto ci moralnych 
pracowników i umiej tno ci pracy zespo owej.  

Warto podkre li , e zaproponowane w badaniu cechy osobowo ci zyska y uznanie  
u ka dej z trzech grup respondentów, czego dowodem jest wysoka rednia ocena wszyst-
kich zaproponowanych cech. Wed ug respondentów najbardziej poszukiwanymi cechami 
pracowników zatrudnianych w dzia ach FK s : dok adno , rzetelno , staranno , syste-
matyczno , spostrzegawczo , skrupulatno  oraz odporno  na stres.  
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Podobnie, bardzo wysok  ocen redni  uzyska y przedstawione w tre ci ankiety warto-
ci moralne. Do najbardziej cenionych warto ci moralnych nale : sumienno , odpowie-

dzialno , umiej tno  dochowania tajemnicy s u bowej, obowi zkowo  i uczciwo .
Respondentów zapytano równie , na ile istotne s  umiej tno ci pracy zespo owej oraz 

tak zwane umiej tno ci mi kkie. Zgodnie zaakceptowano wszystkie zaproponowane umie-
j tno ci mi kkie. Najwy ej oceniono umiej tno ci jasnego i przejrzystego formu owania 
polece , dzielenia obowi zków, tworzenia przyjaznej atmosfery oraz s uchania innych.  

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi nale y podkre li  wysok wiadomo  ankieto-
wanej m odzie y w kwestii po danych cech osobowo ci, warto ci moralnych oraz umie-
j tno ci mi kkich. Zadaniem uczelni powinno by  kszta towanie podczas ca ego programu 
studiów procesu odpowiednich postaw i cech, a tak e dbanie o wysoki poziom umiej tno-
ci pracy zespo owej, komunikacji oraz inspirowania do dalszego zdobywania wiedzy. 

Oznacza to celowo  ich uj cia w programie kszta cenia ksi gowych. 
W czwartej cz ci ankiety pytano o praktykowane formy weryfikacji wiedzy i umiej t-

no ci osób aspiruj cych na stanowiska ksi gowych. Dominuj c  form  weryfikacji kandy-
datów do pracy s  rozmowy kwalifikacyjne. Cz sto przed podpisaniem umowy weryfikuje 
si  kompetencje w formie okresu próbnego. Najrzadziej stosowan  form  weryfikacji kan-
dydatów s  testy psychologiczne. Zdaniem autorki, przy wysokich oczekiwaniach co do 
osobowo ci idealnego pracownika dzia u ksi gowo ci testy psychologiczne powinny by
powszechniej stosowane. Ich mniejsza popularno  wi e si  prawdopodobnie z kosztami 
odpowiedniego ich opracowania i interpretacji przez fachowców, w zwi zku z tym s  one 
cz ciej praktykowane w du ych korporacjach, które mog  dodatkowo zatrudnia  fachow-
ców potrafi cych w a ciwie zinterpretowa  uzyskane wyniki testów.  

Tak kszta tuj ce si  wymagania ze strony rynku pracy powinny by  dla uczelni wska-
zówk , w jaki sposób sprawdza  wiedz  i umiej tno ci studentów. Wed ug autorki wska-
zana by aby popularyzacja ustnej formy weryfikowania wiedzy i umiej tno ci, co pozwoli-
oby studentom oby  si  z tym sposobem prezentowania kompetencji. W zwi zku z tym 

nale y zwróci  wi ksz  uwag  na wypowiedzi ustne s uchaczy podczas zaj , zach caj c
ich do dyskusji oraz wymiany pogl dów na forum grupy. 

5. Poszukiwany profil absolwenta kierunku FiR 

Z opinii wyra onych przez przedsi biorców bior cych udzia  w badaniu wy ania si  profil 
poszukiwanego pracownika dzia u ksi gowo ci. Ma on, przede wszystkim, by  zaznajo-
miony z zasadami rachunkowo ci finansowej, pozwalaj cymi na bie co ewidencjonowa
operacje gospodarcze, wywi zywa  si  z obowi zków podatkowych i sprawozdawczych. 
Wiedz  i umiej tno ci powinien nabywa  zarówno w trakcie studiów, jak i zdobywaj c
do wiadczenie w ramach odbywanych praktyk i sta y. Powinien by  aktywnym cz onkiem 
zespo u potrafi cym efektywnie wspó pracowa  z innymi. Ponadto pracodawcy stawiaj
wysokie wymagania co do posiadanych cech osobowo ci oraz warto ci moralnych. Wery-
fikacja kandydatów odbywa si  na podstawie przeprowadzanych rozmów, zatrudnienia na 
okres próbny, a tak e posiadanych dokumentów potwierdzaj cych posiadane kwalifikacje. 

W odpowiedziach na pytania otwarte znalaz o si  kilka interesuj cych uwag na temat 
absolwentów uczelni wy szych. Wi kszo  pracodawców zdaje sobie spraw  z tego, e
zatrudniaj c absolwenta bez do wiadczenia zawodowego, b d  musieli ponie  dodatkowe 
nak ady na jego szkolenie wymagaj ce czasu i nierzadko rodków pieni nych, by sta  si
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on samodzielnym pracownikiem. Istnieje te  pogl d, e od strony praktycznej lepiej ni
absolwenci szkó  wy szych s  przygotowani absolwenci liceów ekonomicznych. W mo-
mencie startu zawodowego wydaj  si  pracodawcom bardziej atrakcyjni. Respondenci 
podkre laj  jednak, e osoby z wy szym wykszta ceniem maj  szersz  wiedz  ogóln ,
która pozwala im szybciej i lepiej rozpoznawa  procesy zachodz ce w przedsi biorstwie. 
Ponadto mo na domniemywa , e osoby po studiach dysponuj  wi kszym potencja em 
intelektualnym. Mog  o tym wiadczy  dobre stopnie na dyplomie. Jednak nie zawsze 
wysoka rednia ocen przek ada si  na sprawno  dzia ania. Dobry dyplom mo e sugero-
wa , e proces przystosowywania absolwenta do pracy b dzie trwa  krócej ni  w przypadku 
innej osoby przyj tej na to samo stanowisko.  

Podsumowuj c wnioski wynikaj ce z wypowiedzi absolwentów i studentów, nale y
podkre li  celowo  weryfikacji proponowanych w programie studiów przedmiotów. Poko-
lenie Y, nastawione na pragmatyzm dzia ania, musi mie  przekonanie o przydatno ci prze-
kazywanych tre ci w kontek cie przysz ego zawodu. Niepokoj cy jest fakt niskiej oceny 
przydatno ci programu studiów, zw aszcza w opinii studentów.  

Wa na jest praca nad doskonaleniem umiej tno ci wykorzystania nabytych wiadomo ci
teoretycznych do rozwi zywania konkretnych problemów. Podczas zaj  nale y wprowa-
dza  elementy odpowiadaj ce czynno ciom zawodowym w praktyce, które zarówno praco-
dawcy, jak i s uchacze uczelni zg aszali jako przydatne w wykonywaniu obowi zków s u -
bowych.  

Zarówno absolwenci, jak i studenci maj wiadomo  wysokich wymaga  co do cech 
osobowo ci, warto ci moralnych oraz tak zwanych umiej tno ci mi kkich. Zdaniem autor-
ki nale y uwzgl dni  ten fakt, opracowuj c programy studiów, i dobiera  metody dydak-
tyczne pozwalaj ce na kszta cenie po danych postaw.  

Badania potwierdzaj  konieczno  dostosowania oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb 
praktyki, o czym wiadcz  wysokie wymagania pracodawców wobec kandydatów do pracy 
w dzia ach finansowo-ksi gowych. Niezbyt wysoka ocena przydatno ci przedmiotów z za-
kresu rachunkowo ci w wykonywaniu obowi zków zawodowych wystawiona przez absol-
wentów i studentów potwierdza potrzeb  dalszego dostosowywania oferty edukacyjnej 
uczelni do rosn cych wymaga  wobec osób wykonuj cych zawód ksi gowego oraz ocze-
kiwa  s uchaczy wi cych swoj  przysz o  zawodow  z profesj  ksi gowych.  

Uwagi ko cowe

We wspó czesnej gospodarce wzrost znaczenia zawodowego profesjonalnych ksi gowych 
przejawia si , mi dzy innymi, zaliczaniem ich do zawodów zaufania publicznego. Obliguje 
to do przygotowania ich do wykonywania powierzanych im zada  na najwy szym pozio-
mie. Pomocne w tym s  dzia ania w zakresie ich kszta cenia, a tak e sformu owanie stan-
dardów wykonywania zawodu, które wytyczaj  regu y post powania, zakres czynno ci 
oraz zasady, jakimi powinni kierowa  si  ksi gowi. 

Na podstawie bada  ankietowych zosta y okre lone oczekiwania pracodawców wobec 
kandydatów do pracy w zawodach zwi zanych z rachunkowo ci . Zbadano te  opinie ab-
solwentów i studentów na temat ich przygotowania do wykonywania zawodu ksi gowego. 
Badania te umo liwi y sformu owanie nast puj cych wniosków: 

1. Pracodawcy oczekuj  od pracowników dzia ów finansowo-ksi gowych wiedzy 
i umiej tno ci zwi zanych z rachunkowo ci  finansow , sporz dzaniem sprawozda
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finansowych, rozliczeniami podatkowymi, doradztwem ksi gowym; wykazuj  te
zainteresowanie zagadnieniami rachunkowo ci mi dzynarodowej, natomiast  
w mniejszym stopniu s  zainteresowani kompetencjami z zakresu rachunkowo ci 
zarz dczej. Podobne pogl dy wyra aj  te  absolwenci. 

2. Wed ug respondentów atutem kandydatów do pracy jest ich wcze niejszy, co naj-
mniej trzymiesi czny sta  zawodowy, pozwalaj cy naby  podstawowe kompetencje 
w zakresie ewidencji operacji gospodarczych, sporz dzania i interpretacji sprawoz-
da , sporz dzania deklaracji podatkowych oraz obs ugi programów komputero-
wych. 

3. W opinii wszystkich badanych, pracownicy ksi gowo ci powinni odznacza  si
szczególnymi cechami osobowo ci oraz warto ciami moralnymi, takimi jak: do-
k adno , rzetelno , staranno , systematyczno , pracowito , spostrzegawczo ,
punktualno , odpowiedzialno , uczciwo , obowi zkowo , umiej tno  docho-
wania tajemnicy s u bowej i lojalno .

4. Z udzielonych odpowiedzi wynika, i  najcz ciej stosowan  form  weryfikacji 
kompetencji kandydatów do pracy s  rozmowy kwalifikacyjne oraz okres próbnego 
zatrudnienia. Atutem jest posiadanie dyplomu uczelni, który mo e sugerowa  wi k-
sze ni  u osób ze rednim wykszta ceniem predyspozycje pracowników do nabywa-
nia nowych kompetencji. 

5. Z przeprowadzonej analizy porównawczej w zakresie rezultatów bada  innych auto-
rów co do opinii pracodawców na temat przygotowania absolwentów szkó  wy -
szych do pe nienia ról zawodowych wynika podobie stwo z ustaleniami autorki. Po-
twierdza si  pogl d o niewystarczaj cych umiej tno ciach wykorzystywania posia-
danej wiedzy teoretycznej do rozwi zywania problemów praktycznych. W ocenie 
pracodawców fachowa wiedza teoretyczna jest zdecydowanie wi ksza ni  przygo-
towanie praktyczne.  

Autorka wyra a przekonanie, e podj te przez ni  badania mog  stanowi  punkt wyj-
cia do dalszych prac nad optymalizacj  programów kszta cenia ksi gowych, by osi gn

po dane efekty kszta cenia.
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REASERCH ANALYSING „FINANCE AND ACCOUNTING” FACULTY GRADUATES’ 
READINESS TO BECOME PROFESSIONAL ACCOUNTANTS – FIRST OUTCOME 

Abstract: The aim of the article is to present the first outcome of the research on employer’s opinion on “Fi-
nance and accounting” faculty graduates’ readiness to become professional accountants. The survey aimed 
also to gather students’ and graduates’ opinion on knowledge and skills obtained at the university versus ex-
pectations from potential employee in the finance and accounting department.  
The conclusions drawn in the research point out that Universities have to continuously adjust their offer to the 
market needs to achieve set educational goals. Educational programs have to be updated on continues basis as 
there is observed increasing demand from the employers, who expect more and more from the finance and  
accounting graduates and moreover the curriculum subject’s relevance to the future professional carrier re-
quirements is judged lower and lower by students and graduates.  

Keywords: employers, graduates, students, accountant, survey, expectations, opinions 
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