
Student a pracodawca  
Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: „Student a pracodawca”, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi 

Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017 



Badanie - studenci  



CELE 

BADANIA 

Głównym celem badania jest zdiagnozowanie jakie kompetencje są według studentów 

najważniejsze z perspektywy pracodawcy, w jaki sposób się dokształcają, jak szukają 

zatrudnienia, jakie są ich oczekiwania względem przyszłego miejsca pracy. 

PRÓBA 

Badanie zrealizowane na próbie 502 studentów (339 kobiet i 163 mężczyzn). 

Ankietowani reprezentują przekrój kierunków. W badaniu wzięli udział studenci studiów 

jednolitych, licencjackich i magisterskich z miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców.  

TECHNIKA ZBIERANIA 

DANYCH 
Badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview).  

TERMIN  

REALIZACJI 
2017 rok  

Informacja o badaniu  



Wyniki badania 



32% 

68% 

mężczyzna kobieta

Płeć  

Charakterystyka studentów biorących udział w badaniu 

45% 44% 

11% 

licencjackie (inżynierskie) magisterskie jednolite

Rodzaj studiów  

9% 
15% 

28% 

21% 

28% 

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok (1 rok
magisterskich)

5 i 6 rok (2 rok
magisterskich)

Rok  studiów  



Najważniejsze cechy pracownika  

  20% 

20% 

21% 

22% 

22% 

23% 

23% 

28% 

31% 

33% 

uczciwość

komunikatywność

dyspozycyjność

kreatywność/pomysłowość

dobry kontakt z klientami

dyscyplina pracy (np. punktualność)

umiejętność pracy w grupie, szukania wspólnych rozwiązań

chęć do pracy

dobra organizacja pracy i umiejętność nadawania priorytetów

odpowiedzialność (np. dotrzymywanie danego słowa)

Proszę powiedzieć, które z poniższych cech są, Pana/Pani zdaniem, cenne z perspektywy pracodawcy? (nie więcej niż 3 wskazania) 



Umiejętności i doświadczenie  

  8% 

42% 

47% 

55% 

84% 

ukończony kierunek studiów

posiadane certyfikaty/szkolenia

zdolności analityczne

znajomość obsługi specjalistycznych programów

znajomość języków obcych

Co Pana/Pani zdaniem u pracownika najbardziej ceni pracodawca? (nie więcej niż 3 wskazania) 



9% 

20% 

23% 

30% 

49% 

66% 

niepodejmowanie żadnych działań

aktywność w social media,
tworzenie profesjonalnego
wizerunku (blog, konto na

LinkedIn, etc)

uczestniczenie w działaniach
organizacji studenckich

uczęszczanie na zajęcia
ponadprogramowe organizowane

przez władze uczelni

aktywne poszukiwanie i
uczestniczenie w różnego rodzaju

kursach

samodzielne wyszukiwanie
materiałów w Internecie/bibliotece

11% 

38% 

51% 

kompetencje miękkie

kompetencje twarde

obydwa rodzaje umiejętności są
tak samo ważne

Jakie kroki podejmuje Pan/Pani aby podnieść swoje 

kompetencje? 

Kompetencje miękkie vs twarde   

Które, Pana/Pani zdaniem, kompetencje są najważniejsze  

w pracy zawodowej 



8% 

9% 

28% 

39% 

42% 

biuro karier uczelni

social media

rekomendacja znajomego

portal z ogłoszeniami np.
pracuj.pl

były/są organizowane przez
uczelnię

36% 

42% 

43% 

46% 

praktyki - ułatwienie  w
szukaniu pracy

odbycie praktyk we własnym
zakresie, by zaliczyć rok

podniesienie kwalifikacji
zawodowych

inwestowanie w przyszłość i
zdobywnie nowych

doświadczeń

Staże zawodowe – wybór   

W jaki sposób szukał(a) Pan/Pani praktyk/staży? 

 21% studentów, odbywających praktyki zawodowe we własnym zakresie liczy na stałe zatrudnienie.  

 15 % deklaruje, że uczelnie, na których studiują nie oferowały żadnych praktyk/staży.  

Dlaczego postanowił Pan/i odbyć praktyki/staż zawodowy we własnym zakresie? 

n = osoby które odbywały staż/praktyki 



11% 

40% 

19% 

17% 

13% 

0-500 zł

500-1000 zł

1000-1500 zł

1500-2000 zł

Powyżej 2000 zł

Staże zawodowe – wynagrodzenia   

Jaka była wysokość Pana(i) wynagrodzenia (netto)? 

 71% studentów deklaruje, że nie 

otrzymało wynagrodzenia za 

staż/praktyki (58% mężczyzn vs 77% 

kobiet);  

 Wśród studentów biznesu, prawa  

i administracji wskaźnik ten jest  

niższy, brak wynagrodzenia  z tytułu 

odbytych staży/praktyk deklaruje 58% 

respondentów. 
 

n = osoby które odbywały staż/praktyki 



16% 

35% 

45% 

49% 

60% 

63% 

otrzymanie wynagrodzenia za
praktyki

nawiązanie wielu ciekawych
znajomości

ciekawe i rozwijające miejsce
praktyk

ciekawy i rozwijający zakres
obowiązków

nabycie umiejętności przydatnych
w dalszej karierze zawodowej

zdobycie doświadczenia

Staże zawodowe – satysfakcja  

 75% studentów jest zadowolonych z odbytych staży/praktyk; 

 Z  praktyk zadowolonych jest więcej studentów kierunków z zakresu nauk przyrodniczych niż społecznych (85% vs 73%);  

 Najbardziej usatysfakcjonowani z praktyk  są słuchacze studiów licencjackich (82%), najmniej jednolitych (64%).  

Dlaczego  był Pan zadowolony z odbytych praktyk/stażu? Dlaczego nie był Pan zadowolony z odbytych praktyk/stażu? 

19% 

26% 

39% 

42% 

44% 

47% 

55% 

brak chęci współpracowników do
inwestowania czasu w

praktykanta (czasowość praktyk)

zbyt  krótki czas praktyk, by
czegoś się nauczyć

zakres obowiązków nieadekwatny
do posiadanej wiedzy i

umiejętności

nieprzekazywanie wiedzy przez
innych pracowników (brak czasu)

brak wynagrodzenia

brak nowych umiejętności

praktyki nie spełniły oczekiwań

n = osoby które odbywały staż/praktyki 



14% 

28% 

67% 

16% 

3% 

4% 

mniej niż 1000 zł

1000-2000 zł

2000-3000 zł

3000-4000 zł

4000-5000 zł

5000 zł lub więcej

Jakie są Pana/i oczekiwania finansowe (netto – „na rękę”) związane  

z pierwszą, pełnoetatową pracą zawodową? Czy obecnie Pan(i) pracuje zawodowo? 

2% 

3% 

10% 

14% 

23% 

48% 

tak, prowadzę własną
działalność gospodarczą

tak, odbywam właśnie
staż/praktyki zawodowe

tak, pracuję w niepełnym
wymiarze godzin

tak, pracuję na cały etat

tak, pracuję dorywczo

nie, skupiam się na nauce /
studiach

Praca zawodowa 



14% 

19% 

67% 

nie

trudno powiedzieć

tak

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z obecnej pracy?  Dlaczego nie jest Pan/i zadowolony? 

22% 

25% 

39% 

44% 

61% 

firma we mnie nie inwestuje

trudno pogodzić prace ze
studiami

prace niezwiązana z moimi
zainteresowaniami

zawodowymi

brak perspektyw  na dalszy
rozwój kariery w obecnym

miejscu pracy

za małe zarobki

Praca zawodowa – satysfakcja   

n = osoby pracujące 



Gdzie chciałby Pan(i) wyjechać?  Najważniejsze wskazania  

Praca zarobkowa – emigracja  

Czy w przyszłości planuje Pan(i) wyjechać z kraju w celu 

zarobkowym?: 

9% 

11% 

17% 

23% 

26% 

Kanada

Norwegia

USA

Niemcy

Wielka Brytania

37% 

36% 

27% 

nie wiem

nie

tak



Oczekiwania studentów w stosunku do przyszłego miejsca pracy 

Czego oczekuje Pan/i od przyszłego/obecnego pracodawcy? 

59% 58% 57% 57% 

48% 
46% 

42% 

29% 

23% 

18% 



Co jest ważne w miejscu pracy?  

88% 

82% 

59% 59% 

44% 
41% 41% 40% 

18% 

12% 



Badanie - pracodawcy  



CELE 

BADANIA 

Głównym celem badania jest zdiagnozowanie w jakich kategoriach przyszli pracownicy 

postrzegani są przez pracodawców, jakie kompetencje i cechy osobowościowe są 

najważniejsze dla tych ostatnich, co najbardziej się liczy w miejscu pracy.  

PRÓBA 
Badanie zrealizowane na próbie 200  firm posiadających co najmniej 10 pracowników. 

Ankietowane przedsiębiorstwa reprezentują różne branże.  

TECHNIKA ZBIERANIA 

DANYCH 
Badanie przeprowadzone zostało metodą CATI 

TERMIN  

REALIZACJI 
2017 rok  

Informacja o badaniu  



Metody szukania pracowników - skuteczność 

Które z poniższych metod są Pana/i zdaniem najskuteczniejsze? (najważniejsze wskazania ) 

22% 

18% 18% 
17% 

rekomendacje znajomych zatrudnienie pracownika po
wcześniejszym stażu w firmie

ogłoszenie na specjalistycznych
portalach (np. pracuj.pl)

Urząd Pracy



Kryteria wyboru pracownika 

61% 

25% 

4% 3% 2% 2% 2% 1% 

72% 
74% 

15% 
11% 

9% 
5% 

28% 

10% 

wykształcenie
kierunkowe

doświadczenie
w branży

referencje prawo jazdy znajomość
języków
obcych

zdolności
analityczne

posiadane
certyfikaty,
szkolenia

wymagania
finansowe

Jakie kryteria są dla Pana/Pani ważne przy wyborze nowego pracownika? (pierwsze wymienione) 

pierwsze wymienione  

wszystkie wskazania 



15% 

24% 

62% 

kompetencje miękkie (np. empatia,
umiejętność przewodzenia lub pracy w

zespole)

kompetencje twarde (znajomość języków
obcych, obsługa oprogramowania,

realizacje założonych celów, wiedza
zawodowa)

kompetencje miękkie i twarde są tak
samo ważne

Kompetencje pracownika: miękkie vs twarde  

Na co najbardziej zwraca Pan/Pani uwagę w trakcie rekrutacji? 



Cechy ważne u pracowników 

Proszę ocenić na ile każda z cech, którą odczytam jest Pana/Pani zdaniem ważna przy zatrudnianiu  nowego pracownika  

90% 
87% 

83% 
77% 76% 

70% 69% 
66% 65% 64% 

51% 

42% 42% 
37% 

34% 

25% 



2% 

6% 

11% 11% 

15% 
17% 

23% 

50% 

66% 

23% 

48% 

praca zdalna praca w
małym biurze

dodatkowe
benefity (np.

karta
mulitsport)

ruchome
godziny pracy

szkolenia i
udział w

branżowych
konferencjach

elastyczny
czas pracy

klarowna
ścieżka
rozwoju
kariery

lokalizacja
(wygodny
dojazd)

wyższe
zarobki

wszystkie wskazania 

pierwsze wymienione 

 98% kandydatów preferuje umowę o pracę   

 

 
 

Preferencje pracowników z punktu widzenia pracodawców 

Na co najczęściej zwracają uwagę kandydaci?   



24% 

2% 

7% 
4% 

2% 

24% 

9% 

13% 

17% 

45% 

7% 

30% 

12% 

5% 

43% 

25% 

31% 

38% 

pierwsze wskazania 

wszystkie  wymienione 

Oczekiwania pracowników z punktu widzenia pracodawców 

Czego oczekują nowi pracownicy?   



Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: „Student a pracodawca”, badanie Fundacji Kronenberga przy 

Citi Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017 

 


