
 

Absolwenci to edukacyjna gra ekonomiczna zaprojektowana i wydana z okazji 50. rocznicy powstania 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jej najważniejszym celem jest prezentacja 

zagadnień związanych z rekrutacją i szkoleniem pracowników oraz koniecznością ciągłego 

dostosowywania kompetencji zatrudnionych do wymogów rynku pracy, w oparciu o tożsamość Wydziału 

Zarządzania jako wiodącego wydziału tego typu w Polsce. 

W grze Absolwenci wcielisz się w osobę prowadzącą firmę doradczą. Będziesz pozyskiwać absolwentów o 

różnych kompetencjach i podnosić ich kwalifikacje. Właściwie dobrany zespół pozwoli Ci na realizację 

coraz bardziej wymagających kontraktów. Będziesz zdobywać środki na rozwój, szkolić pracowników i 

dbać o prestiż swojej firmy. W zarządzaniu składem zespołu będą Ci przeszkadzać headhunterzy 

podkupujący pracowników. Niekiedy pracownicy sami zdecydują się opuścić szeregi zespołu. Na 

szczęście, nadal możesz sięgnąć po absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

 Idea i cel powstania 

Gra została stworzona przez dwóch pracowników Wydziału Zarządzania (Michała Mijala i Adama 

Chmielewskiego), w oparciu o ich doświadczenie naukowe i dydaktyczne. Ideą przyświecającą jej 

tworzeniu było połączenie atrakcyjnej formy nauczania z solidną dawką wiedzy merytorycznej. 

Równocześnie został wykorzystany fakt obchodzenia przez Wydział Zarządzania jubileuszu 50-lecia 

istnienia i gra służy realizacji zarówno celów dydaktycznych, jak i promocyjnych. Aby uwypuklić 

element promocyjny, wszystkie elementy w grze otrzymały wyraźnie identyfikowalne z Wydziałem 

Zarządzania elementy, np. profil budynku wydziału, czy nazwy kierunków prowadzonych przez wydział 

studiów. Elementy te mają znaczenie dla mechanizmów rozgrywki: kontur budynków wydziału na 

planszy prowadzi wizualnie graczy przez poszczególny fazy rozgrywki, a kierunki studiów na kartach 

absolwentów mają znaczenie dla punktacji. 

 Zaangażowanie społeczne przy jego tworzeniu 

Podczas tworzenia i testowania gry wykorzystano wiele grup studenckich i w samych tylko testach 

uczestniczyło łącznie ponad 200 osób. Dzięki temu udało się zmodyfikować mechanizmy rozgrywki i 

lepiej dopasować je do potrzeb grupy docelowej. Jednym z wydarzeń mających istotny wpływ na obecny 

kształt gry był wybuch wojny w Ukrainie. Pierwszy pokaz gotowych elementów prototypu został 

przypadkowo zaplanowany na 24 lutego. I już w chwili prezentacji trzeba było zmodyfikować warstwę 

fabularną, która zawierała akcenty rosyjskie, zamienione następnie na ukraińskie. Podczas testów 

studenci wskazali także kilka tzw. „exploitów”, których istnienie nie było oczywiste dla twórców, ale 

których usunięcie pozwoliło uczynić rozgrywkę płynniejszą i lepiej zbalansowaną. 

 Wykorzystanie 

Gra wykorzystywana jest w trakcie warsztatów ze studentami Wydziału Zarządzania UW oraz zajęć 

ogólnouniwersyteckich. Studenci trzeciego roku studiów licencjackich na ostatnim semestrze uczestniczą 

w przedmiocie „Gra biznesowa”, na którym biorą udział w rozgrywkach w Absolwentów, a następnie – 



w oparciu o przebieg i rezultaty poszczególnych partii – prowadzą dyskusje, debaty i prezentacje. Gra jest 

także sprzedawana przez Wydział Zarządzania jako ekonomiczna gra planszowa do samodzielnego 

grania, a w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone z jej udziałem kolejne eventy promocyjne. W 

planach są również działania mające na celu popularyzację wykorzystania Absolwentów jako narzędzia 

edukacyjnego poza wydziałem. Równocześnie przez cały czas akcentowane jest zakorzenienie gry w 

realiach Wydziału Zarządzania jako wiodącego wydziału tego typu w Polsce. 

 


