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METODOLOGIA BADANIA

v Celem badania jest uzyskanie wiedzy na temat obaw i oczekiwań młodych Polaków, którzy po

studiach wchodzą na rynek pracy.

v Badanie zostało zrealizowane w dniach 20.04-24.04.2017 przez agencję SW RESEARCH metodą

wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowych SW Panel.

v W ramach badania przeprowadzono 1017 ankiet ze studentami lub absolwentami studiów, do

30 roku życia.

v Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez agencję SW RESEARCH na podstawie

zagadnień dostarczonych przez ForwardPR.
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PODSUMOWANIE BADANIA

v Co czwarty badany czuje się w pełni przygotowany do wejścia na rynek pracy, a co trzeci ma zupełnie inne

odczucia. Największy odsetek jednak, ponad 40%, ma wiele wątpliwości w tej kwestii, ale samodzielnie potrafi

je rozstrzygnąć.

v Grupa osób, które czuje się przygotowana do wejścia na rynek pracy w większości czuje się tak dzięki

własnemu potencjałowi i osobistym możliwościom. Studenci i absolwenci, którzy czują się nieprzygotowani do

tego, częściej uważają, że brakuje im praktyki. To też najczęściej pojawiający się aspekt – badani uważają, że

przy podejmowaniu pracy po studiach bardzo istotne jest dotychczasowe doświadczenie, czy to na stażach,

praktykach, czy w dorywczej pracy w czasie studiów.

v Dla większości badanych pierwsza praca podejmowana po studiach nie powinna trwać dłużej niż 2 lata.

v Ankietowani chcieliby podejmować pracę w swojej branży, zgodną z wykształceniem, ale jest też w nich duża

doza niepewności – prawie co trzeci ankietowany nie umiał określić swojej opinii w tej kwestii.

v Dla badanych praca marzeń, to taka, która pozwoli im na zachowanie work-life balance. Ważna jest również

możliwość realizacji swoich pasji, ale też zapewnienie przez pracodawcę korzystnych warunków umowy.



Szczegółowe wyniki badania
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SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA (1/3)

WYKSZTAŁCENIE I STATUS ZAWODOWY

v Wśród ankietowanych 57% stanowili studenci, pozostali to absolwenci studiów. Wśród studentów większość

stanowią studenci studiów licencjackich. Najpopularniejsze profile studiów to nauki inżynieryjne i techniczne

(28%) oraz nauki ekonomiczne/ o zarządzaniu (22%). Prawie 80% badanych wykonuje jakąś pracę, z czego 41%

jest zatrudnionych na umowę o pracę.

ROZWÓJ ZAWODOWY

v Wśród osób zatrudnionych na jakikolwiek rodzaj umowy, niewiele ponad połowa uważa, że ich praca jest

zgodna z profilem wykształcenia, a 60% jest zdania, że obecnie wykonywana praca nie jest satysfakcjonująca

intelektualnie.

v Co czwarty badany czuje się w pełni przygotowany do wejścia na rynek pracy, wie jaką dalszą drogą rozwoju

zawodowego będzie podążał. Co trzeci ankietowany nie czuje się pewnie – potrzebuje zewnętrznego

wsparcia lub obawia się momentu zakończenia studiów, ponieważ czuje się zagubiony w uwarunkowaniach

rynku pracy.
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SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA (2/3)

PRZYGOTOWANIE DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

v Ponad połowa respondentów, którzy czują się przygotowani do wejścia na rynek pracy, czuje się tak dzięki

wierze we własny potencjał i osobiste możliwości. Odsetek o jeden punkt procentowy mniejszy czuje się

gotowym do wejścia na rynek pracy, bo umie szybko się uczyć. Po 44% ankietowanych uważa, że

przygotowanie daje mu znajomość branży, w której chcą pracować oraz zdobyta podczas studiów wiedza.

41% wskazuje na odbyte staże, praktyki zawodowe.

v W grupie osób, która nie czuje się przygotowana do wejścia na rynek pracy prawie połowa uważa, że brakuje

im odbytych staży, praktyk oraz zajęć praktycznych, zamiast teoretycznych. 44% uważa też, że brakuje im

biegłej znajomości języka obcego.

v Większość badanych sądzi właśnie, że to staże, praktyki (54%) oraz podejmowanie pracy w czasie studiów

(39%) daje największe kompetencje potrzebne do podjęcia pracy po studiach.

v Wśród ankietowanych, którzy nie pracują i nie czują się przygotowani do wejścia na rynek pracy dwóch na

trzech jest zdania, że mają zbyt małe doświadczenie. Prawie 40% zwraca uwagę na zbyt duże wymagania

pracodawców, a co trzeci na brak pewności siebie. Podobny odsetek wskazuje na małą liczbę ofert pracy, ale

prawie 30% wskazuje na bariery związane z osobowością – niską samoocenę oraz nieśmiałość.
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SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA (3/3)

PIERWSZA PRACA

v Dla większości respondentów (67%) okres zatrudnienia w pierwszej pracy nie powinien przekroczyć 2 lat.

v Ponad połowa badanych poszukując pierwszej pracy wybiera branże, z którymi łączy swoją przyszłość
zawodową, ale 30% ankietowanych ciężko było określić, czy wybierają takie branże. Ponad 40% uważa, że po

studiach będzie pracować/ pracuje w wyuczonym zawodzie, ale co trzeci ankietowany nie miał swojego

zdania w tej kwestii.

v Średni przedział zarobków netto (na rękę), który satysfakcjonowałby badanych w pierwszej pracy to 1587-3757

zł. Mediana wskazań wynosi dla minimum 1000 zł, a dla maksimum 3000 zł.

v Dla co trzeciego badanego istotne jest, żeby praca dawała mu poczucie satysfakcji i stabilności, a

jednocześnie da możliwość skupienia się na życiu osobistym. Prawie 30% zwraca uwagę na możliwość

realizacji własnych pasji, a ponad 26% - na korzystne zapisy w umowie oraz na pracę zgodną z wykształceniem.
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SYTUACJA ZAWODOWA

Proszę zaznaczyć zdanie, które najlepiej opisuje Twoją aktualną sytuację zawodową. Jeśli pracujesz na różnych 
warunkach w kilku miejscach, proszę wybrać opcję, na którą przeznaczasz najwięcej czasu. 

Dane w %
N=1017

40,7

17,8

5,9

5,4

4,9

2,1

23,2

Jestem zatrudniony/zatrudniona na umowę o pracę

Pracuję w ramach umowy cywilnoprawnej (o dzieło,
zlecenie)

Jestem na bezpłatnych praktykach

Jestem na płatnym stażu

Mam własną działalność gospodarczą/ prowadzę
własną firmę

Pracuję w ramach wolontariatu

Nie pracuję
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26,1

25,920,3

24,5

3,2

Zdecydowanie tak Raczej tak

Raczej nie Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć

PRACA ZGODNA Z PROFILEM WYKSZTAŁCENIA I SATYSFAKCJONUJĄCA

Pytanie skierowane do badanych, którzy pracują
Dane w %
N=781

Czy Twoja obecna praca jest zgodna z profilem 
wykształcenia?

12,9

17,5

26,7

33,3

9,6

Zdecydowanie tak Raczej tak

Raczej nie Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć

Czy praca, którą wykonujesz jest satysfakcjonująca 
intelektualnie, tj. pozwala Ci się rozwijać, zdobywać 

nową wiedzę, umiejętności?
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POZIOM PRZYGOTOWANIA DO WEJŚCIE NA RYNEK PRACY

Jak bardzo czujesz się przygotowany(a) do wejścia na rynek pracy? Wybierz jedną odpowiedź

Dane w %
N=1017

24,8

41,6

15,4

14,6

3,5

czuję się pewnie:  wiem, jaką dalszą drogą rozwoju
zawodowego będę podążał(a)

mam wiele wątpliwości, ale samodzielnie potrafię je
rozstrzygać

jeżeli  nie uzyskam zewnętrznego wsparcia w moich
zawodowych wyborach, trudno mi będzie podjąć

jakiekolwiek decyzje

obawiam się momentu ukończenia studiów, ponieważ
czuję się zagubiony(a) w uwarunkowaniach rynku pracy

nie wiem / nie zastanawiałem(am) się jeszcze nad tym

Nieprzygotowani 
do wejścia na 
rynek pracy

33,5%

Przygotowani do 
wejścia na rynek 

pracy

24,8%
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50,8

49,6

44,3

44,0

41,0

30,1

27,4

27,2

24,0

12,4

3,7

0,4

Wiara we własny potencjał i osobiste możliwości

Umiejętność szybkiego uczenia się

Znajomość branży, w której chcę pracować

Zdobyta wiedza podczas studiów

Odbyte staże, praktyki zawodowe

Odporność na stres

Dyplom uczelni, który otrzymam

Rozmowy z innymi, którzy pracują w danej branży

Doskonała znajomość przynajmniej 1 języka obcego, w
tym angielskiego

Wsparcie doradcy zawodowego

Inne. jakie?

Żadne z powyższych

PRZYGOTOWANI DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

Możliwość wskazania wielu odpowiedzi
Pytanie skierowane do badanych, którzy czują się przygotowani do wejścia na rynek pracy
Dane w %, N=253

Dzięki czemu czujesz, że jesteś przygotowany(a) do wejścia na rynek pracy? 
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48,1

45,7

44,4

39,2

37,5

28,3

27,0

25,3

1,1

2,4

Więcej programów stażowych, praktyk

Więcej zajęć praktycznych, w miejsce teorii

Biegłej znajomości języka obcego  (na pewno angielskiego,
ale też nawet kilku innych)

Wskazania mi, w czym tak naprawdę tkwi mój potencjał

Kontaktów z praktykami różnych specjalności,
prezentujących aktualne trendy na rynku pracy

Szkoleń z zakresu przygotowania CV, przygotowania się do
rozmowy kwalifikacyjnej

Punktów informacyjnych na uczelni/ targów pracy, gdzie
szukać pracy i jak przygotować się do wejścia na rynek

Wsparciu doradcy kariery

Inne. Jakie?

Żadne z powyższych

NIEPRZYGOTOWANI DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

Możliwość wskazania wielu odpowiedzi
Pytanie skierowane do badanych, którzy nie czują się przygotowani do wejścia na rynek pracy
Dane w %, N=341

Czego byś potrzebował(a), aby czuć się przygotowanym(ą) do wejścia na rynek pracy? 
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ŹRÓDŁO DOŚWIADCZEŃ I KOMPETENCJI DO PODJĘCIA PRACY

Skąd czerpiesz/czerpałeś(aś) doświadczenie i kompetencje potrzebne do podjęcia pracy po studiach? 

Dane w %
N=1017

54,3

39,0

17,1

16,4

14,0

13,6

2,2

11,8

Staże, praktyki

Podejmowanie pracy w czasie studiów

Konkursy dotyczące zatrudnienia, staży, praktyk

Płatne warsztaty i szkolenia prowadzone przez firmowych
ekspertów

Bezpłatne wykłady firmowe

Firmowe centrum szkolenia na uczelni

Inne. jakie?

Żadne z powyższych
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BARIERY W ZNALEZIENIU PIERWSZEJ PRACY

Jakie największe problemy, bariery odczuwasz w znalezieniu przez Ciebie pierwszej pracy? Proszę wskazać 3 
najważniejsze. 

Pytanie skierowane do badanych, którzy nie pracują i czują się nieprzygotowani do wejścia na rynek pracy
Dane w %
N=133

65,7

38,9

33,4

31,9

29,5

25,0

22,0

13,9

8,5

0,0

1,8

zbyt małe doświadczenie

zbyt duże wymagania pracodawców

brak pewności siebie

mała liczba ofert pracy

niska samoocena

nieśmiałość

brak pożądanych kwalifikacji (np, obsługa komputera,
znajomość języków obcych, brak uprawnień, licencji itp,)

brak informacji, gdzie szukać pracy

niedostateczne wykształcenie

inne, jakie?

żadne z powyższych
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OBAWY ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM PIERWSZEJ PRACY

Jakie są/ były Twoje największe obawy związane z podjęciem pierwszej pracy? Proszę wskazać 3 najważniejsze. 

Dane w %
N=1017

35,3

32,9

32,2

27,5

26,9

18,0

17,1

16,9

16,1

11,4

8,8

0,3

3,5

Zbyt małe doświadczenie na stanowisko, które chciał(a)bym
zajmować

Zbyt niskie wynagrodzenie

Stres

Lęk przed porażką

Zbyt mała wiedza

Obawa o kontakty z szefem i innymi pracownikami

Brak perspektyw awansu

Praca, w której nie można się rozwijać

Nuda i rutyna

Za duży nakład pracy

Moje kwalifikacje będą zbyt wysokie względem wykonywanej
pracy

Inne, jakie?

Żadne z powyższych/ Brak obaw
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20,0

17,8

29,5

19,8

7,4
5,6

Tylko kilka miesięcy, to praca tymczasowa

Do roku

1-2 lata

3-5 lat

Od 6 do kilkunastu lat

Kilkanaście/kilkadziesiąt lat - to praca docelowa, nie chcę jej już zmieniać

PIERWSZA PRACA – OKRES PRACY

Dane w %
N=1017

Ile planujesz przepracować w pierwszej pracy?/ Ile przepracowałeś w pierwszej pracy?
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PIERWSZA PRACA

Dane w %
N=1017

13,3

38,9

13,2

4,3

30,3

Zdecydowanie tak Raczej tak

Raczej nie Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć

Czy planując/poszukując pierwszej pracy wybierasz 
branże, z którymi łączysz swoją przyszłość 

zawodową?

11,3

32,0

16,7

8,0

32,0

Zdecydowanie tak Raczej tak

Raczej nie Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć

Czy myślisz, że po studiach będziesz pracować w 
wyuczonym na nich zawodzie? / Czy pracujesz w 

wyuczonym przez siebie zawodzie?
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54,2 22,1 17,0 4,52,2

1000 zł 1001-2000 zł 2001-3000 zł 3001-20000 zł powyżej 20000 zł

ZAROBKI W PIERWSZEJ PRACY

Dane w %
N=1017

Jaka kwota miesięcznych zarobków netto (na rękę) byłaby dla Ciebie satysfakcjonująca 
w pierwszej pracy? 

ŚREDNIA

1587 ZŁ

MINIMUM

MAKSIMUM 17,4 37,2 18,4 8,7 16,2 2,2

do 2000 zł 2001-3000 zł 3001-4000 zł

4001-5000 zł 5001-20000 zł powyżej 20000 zł

MEDIANA

1000 ZŁ

ŚREDNIA

3757 ZŁ
MEDIANA

3000 ZŁ
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PRACA SPEŁNIAJĄCA OCZEKIWANIA/ MARZENIA – TOP 10

Po czym poznasz, że praca, którą dostaniesz po zakończeniu studiów, będzie spełnieniem Twoich 
oczekiwań/marzeń? Wskaż 5 najważniejszych dla Ciebie aspektów. 

Dane w %
N=1017

33,3

28,1

26,6

26,1

25,7

25,3

24,6

23,9

22,8

19,0

Będę mieć poczucie satysfakcji i stabilności, a
jednocześnie mógł/mogła skupić się na życiu osobistym

Praca będzie zgodna z moimi zainteresowaniami, będę
realizować tam swoje pasje

Pracodawca zapewni mi korzystne warunki umowy

Praca będzie zgodna z moim wykształceniem

Moja przyszłość będzie bezpieczna

Za dobrze wykonane obowiązki będę otrzymywać
wysokie wynagrodzenie

Będę czuć sens z wykonywanej pracy, ponieważ jej
efekty będą potrzebne innym ludziom

Między pracownikami będzie panować dobra
atmosfera

Będę czuł(a), że rzeczywiście wykorzystuje się mój
potencjał

Moja motywacja do pracy będzie rosła każdego dnia
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PRACA SPEŁNIAJĄCA OCZEKIWANIA/ MARZENIA – POZOSTAŁE

Po czym poznasz, że praca, którą dostaniesz po zakończeniu studiów, będzie spełnieniem Twoich 
oczekiwań/marzeń? Wskaż 5 najważniejszych dla Ciebie aspektów. 

Dane w %
N=1017

17,2

16,2

15,0

14,3

13,6

10,3

8,8

8,5

6,9

2,1

1,3

0,3

0,8

Warunki miejsca pracy będą na wysokim poziomie. a
dojazd do niej będzie dla mnie korzystny

Pozwoli na szybki awans zawodowy i społeczny

Da mi możliwość szybkiego awansu finansowego

Będę miał(a) jasno wytyczoną ścieżkę kariery

Otworzy się przede mną szereg wyjątkowych
możliwości

Moje zdanie będzie się liczyć i będę mieć duży wpływ
na podejmowane decyzje

Będę własnym szefem/szefową i realizuję swoje
pomysły na własnych zasadach

Firma. w której otrzymam wymarzoną pracę. będzie
prestiżowym pracodawcą

Będę dużo podróżował/a i pracował/a za granicą

Praca to praca. nie stoi za tym głębsza idea

Nigdy o tym nie myślałem/am

Inne. Jakie?

Żadne z powyższych



Struktura demograficzna
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57,3 42,7

Studiuję Jestem absolwentem studiów

23,5

21,8

22,4

14,7

14,6

3,0

I rok studiów licencjackich /
jednolitych

II rok studiów licencjackich /
jednolitych

III rok studiów licencjackich /
jednolitych

I rok studiów magisterskich /
IV rok studiów jednolitych

II rok studiów magisterskich  /
V rok studiów jednolitych

Inny rok. Jaki?

ROK I KIERUNEK STUDIÓW

Zaznacz, które stwierdzenie najlepiej Cię opisuje. 

Rok studiów* 

Dane w %, N=1017
* Pytanie skierowane do badanych, którzy obecnie studiują, N=583 

28,4

22,2

18,8

12,1

7,6

6,8

0,7

3,5

nauki inżynieryjne i techniczne

nauki ekonomiczne / o
zarządzaniu

nauki humanistyczne

nauki społeczne

nauki medyczne / nauki o
zdrowiu

nauki przyrodnicze

nauki rolnicze

inny. jaki?

Proszę zaznaczyć, jaki profil mają/miały Twoje 
studia? 

Studia inżynieryjne, 
studia podyplomowe

Turystyka i 
rekreacja, 

artystyczne, 
sportowe
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49,4 50,6

kobieta mężczyzna

44,3

10,9

15,8

9,7

7,2

12,1

Wieś

miasta do 20 tys.

miasta 20-99 tys.

miasta 100-199 tys.

miasta 200-499 tys.

miasta ponad 500 tys.

50,4 49,6

do 24 lat 25-30 lat

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA

PŁEĆ KATEGORIA WIEKOWA

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI



Kontakt
Piotr Zimolzak
Zadzwoń tel.: +48 535 987 335
Napisz email: p.zimolzak@swresearch.pl

Małgorzata Bodzon
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