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METODOLOGIA
Cele badania
Celem głównym było scharakteryzowanie doświadczeń
studentów związanych z pierwszymi krokami na rynku pracy.

 Cele szczegółowe:
Określenie doświadczenia studentów na rynku pracy oraz ich
obecnej sytuacji zawodowej;
Poznanie opinii studentów o programie praktyk i staży;
Odniesienie powyższych doświadczeń do obecnej sytuacji
związanej z pandemią;
Poznanie opinii studentów dotyczącej zagadnień związanych 

 z warunkami pracy;
Określenie źródeł wiedzy studentów o pracodawcach oraz
czynników decydujących o wyborze pracodawcy;
Porównanie wybranych wyników analizy danych z bieżącej
edycji badania (2022 r.) do edycji poprzedniej (od 15 lutego do
15 marca 2021 r.).

  
Badana grupa
Badanie przeprowadzono na populacji studentów Politechniki
Warszawskiej oraz 23 innych polskich technicznych (wybranych 

 na podstawie rankingu Perspektyw 2021) poprzez dystrybucję
otwartego linku do kwestionariusza CAWI. Do promocji informacji
o ankietyzacji wykorzystano strony internetowe, wiadomości
mailowe, media społecznościowe. Ankietę wypełniło 1754
respondentów. 
 
Prezentacja danych
W raporcie zaprezentowano wybór analiz odpowiedzi studentów.

 Przy każdym wykresie widnieje informacja o liczbie respondentów
odpowiadających na dane pytanie.

 Liczebności te różnią się ze względu na logikę ankiety.
 Przedstawiono również istotne analizy porównawcze oparte 

 na testach statystycznych. Każda analiza opatrzona jest
informacją o wykonanym teście statystycznym i poziomie
istotności.

Raport zawiera wyniki badania
przeprowadzonego w okresie
od 19 stycznia do 21 lutego 

 2022 roku wśród studentów
wyższych uczelni technicznych.
Jest to trzecia odsłona badania, 
które zostało zrealizowane 

 w ramach 28. edycji projektu
Inżynierskie Targi Pracy (15-16
marca 2022r.), koordynowanego
przez Stowarzyszenie
Studentów BEST.

Narzędzie badawcze
Badanie zrealizowano z wykorzystaniem standaryzowanego
kwestionariusza ankiety on-line do samodzielnego wypełniania
przez respondenta na dowolnym urządzeniu elektronicznym 

 z dostępem do Internetu (CAWI; ang.: Computer Assisted Web
Interview). Kwestionariusz zbudowany został z pytań:

zamkniętych – z predefiniowaną kafeterią odpowiedzi,
półotwartych – z możliwością wpisania własnej opinii.

 Badanie miało charakter anonimowy. 



KTO WZIĄŁ UDZIAŁ W BADANIU?
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Status zawodowy
SYTUACJA ZAWODOWA

Istotne statystycznie* różnice ze
względu na płeć:

Studentki poświęcają więcej
czasu na staż/praktykę.
Studenci poświęcają więcej
godzin tygodniowo na pracę
(umowa, zlecenie, dzieło,
działalność gospodarcza).

Istotne statystycznie* różnice ze
względu na długość
doświadczenia zawodowego:

Osoby posiadające
doświadczenie zawodowe
dłuższe niż 2 lata, zatrudnione
są przede wszystkim na
podstawie umowy o pracę.

 Wśród osób z doświadczeniem
od 13 do 24 miesięcy
przeważają zatrudnieni na
umowę zlecenie lub dzieło.

 

Istotne statystycznie** różnice ze
względu na długość doświadczenia
zawodowego:

Wraz ze wzrostem doświadczenie
zawodowego rośnie liczba godzin
poświęcanych tygodniowo na
pracę - dotyczy to wszystkich
rodzajów umów.

 

Jaki jest Twój obecny status zawodowy?
 (n=1754; pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%)

Ile godzin tygodniowo poświęcasz na pracę?
 (średnia wartość wyliczona po uprzednim usunięciu odpowiedzi odstających)

* Test t równości średnich na poziomie istotności 0,05
 ** Jednoczynnikowa Anova na poziomie istotności 0,05

* Test Kruskal-Wallisa na poziomie istotności 0,05



% respondentów pracuje w firmie zatrudniającej 250 pracowników lub więcej.48,6

Wielkość i sektor firmy
SYTUACJA ZAWODOWA

Jaka jest wielkość firmy, w której obecnie pracujesz?
 (n=924 - studenci aktywni zawodowo)

W jakim sektorze gospodarki działa ta firma?
 (n=924; pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%)

76,7 % respondentów deklaruje, że firma działa w sektorze prywatnym.



Dotychczasowe doświadczenie
SYTUACJA ZAWODOWA

Istotne statystycznie* różnice ze względu na płeć:
Studentki częściej niż studenci pracują poza branżą 

 inżynierską oraz angażują się w dodatkową pracę.
Studenci częściej niż studentki podejmują pracę

 w branży inżynierskiej zgodnej z ich wykształceniem
 bądź o innym profilu.

Kobiety częściej niż mężczyźni angażują się 
 w działalność na uczelni.

Istotne statystycznie** różnice ze względu na długość
doświadczenia zawodowego:

Studenci o niewielkim doświadczeniu zawodowym 
 (do 6 miesięcy) angażują się głównie w pracę dodatkową.

Pracę w branży inżynierskiej rozpoczynają przede
wszystkim studenci z długim doświadczeniem na rynku
pracy (powyżej 24 miesięcy).
Studenci biorący udział w praktykach czy stażu to 

 w większości osoby, które mają już pewne doświadczenie 
 na rynku pracy (6-24 miesiące).

54,5Udział w praktykach lub stażu wzięło                       % badanych studentów.

* Test U Manna-Whitneya na poziomie istotności 0,05
 ** Test Kruskal-Wallisa na poziomie istotności 0,05

Co składa się na Twoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe? 
 (n=1754; pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%)



Dotychczasowe doświadczenie i znajomość języków

SYTUACJA ZAWODOWA

Jakie jest Twoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe (ogółem, wliczając w to praktyki i staże)?
 (n=1624)

Wskaż języki obce, które znasz i określ na jakim poziomie obecnie znasz te języki.
 (n=1754; pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%)

99,4 % respondentów deklaruje, że zna język angielski, najczęściej na poziomie B2

38,6 % respondentów deklaruje, że zna język niemiecki, najczęściej na poziomie A2

Liczba znanych języków.
 (n=1754)

Istotne statystycznie* różnice ze
względu na płeć:

Studenci posiadają istotnie
dłuższe doświadczenie
zawodowe niż studentki.

* Test U Manna-Whitneya na poziomie istotności 0,05



Warunki zatrudnienia
SYTUACJA ZAWODOWA

Istotne statystycznie* różnice ze względu na płeć:
Studenci preferują raczej elastyczny czas pracy, zaś
studentki stałe godziny pracy.
Studenci chętniej pracują w zespole, studentki raczej
indywidualnie.
Studentki nieco częściej niż studenci wybierają pracę
w jednym miejscu jak najdłużej.

Istotne statystycznie** różnice ze względu na długość
doświadczenia zawodowego:

Mimo iż elastyczny czas pracy jest istotny dla
większości studentów, osoby o najkrótszym
doświadczeniu zawodowym (poniżej 6 miesięcy)
są najmniej zdecydowane w tej kwestii.

 Pracę na cały etat preferują przede wszystkim
studenci o doświadczeniu zawodowym powyżej
dwóch lat.

* Test U Manna-Whitneya na poziomie istotności 0,05
 ** Test Kruskal-Wallisa na poziomie istotności 0,05

Jakie preferujesz warunki związane z zatrudnieniem? (Które z podanych stwierdzeń jest Ci bliższe, A czy B?)
 (n=1754)



SYTUACJA ZAWODOWA

79,6 % respondentów chce pracować w branży inżynierskiej zgodnej z kierunkiem
kształcenia

Preferowana forma zatrudnienia
Jaką formę zatrudnienia preferujesz?

 (n=1754)

% badanych studentów preferuje pracę w oparciu o umowę o pracę.56

Jakie są Twoje preferencje dotyczące przyszłej pracy?
 (n=1754)



Preferowana forma zatrudnienia
SYTUACJA ZAWODOWA

Istotne statystycznie* różnice ze względu na płeć:
Studiujące kobiety częściej niż mężczyźni
preferują zatrudnienie na podstawie umowy 

 o pracę.

Istotne statystycznie** różnice ze względu na
długość doświadczenia zawodowego:

Studenci z doświadczeniem zawodowym
powyżej 2 lat częściej niż osoby z krótszym
doświadczeniem (poniżej 1 roku)
preferują zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę. Częściej także biorą pod uwagę
możliwość założenia własnej działalności
gospodarczej.

* Test U Manna-Whitneya na poziomie istotności 0,05
 ** Test Kruskal-Wallisa na poziomie istotności 0,05

Preferowana forma zatrudnienia w podziale na długość doświadczenia.
 (n=1754)



Ocena praktyk

PRAKTYKI ZAWODOWE
2022



Ocena praktyk
PRAKTYKI ZAWODOWE

Oceń czy zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami. Dzięki odbyciu stażu/praktyki...
 (n=961)

Istotne statystycznie* różnice ze względu na długość doświadczenia zawodowego:
Poznanie warunków i zasad organizacyjnych w firmie doceniają przede wszystkim
studenci o niewielkim doświadczeniu zawodowym (poniżej 1 roku).
Rozszerzenie sieci kontaktów zawodowych oraz doprecyzowanie oczekiwań
związanych z dalszym kierunkiem rozwoju zawodowego to aspekty praktyk/staży,
które są szczególnie istotne dla osób o większym niż 1 rok - doświadczeniu
zawodowym.

* Test Kruskal-Wallisa na poziomie istotności 0,05



Średnia ocena praktyk/stażu wyniosła: 

Ocena praktyk
PRAKTYKI ZAWODOWE

7,66

Istotne statystycznie* różnice ze względu na płeć:
Wśród studentek przeważają tzw. promotorzy praktyk
zawodowych, czyli osoby, które są zadowolone 

 z udziału w takiej formie zdobywania doświadczenia 
 i chętnie polecą ją innym.

* Test U Manna-Whitneya na poziomie istotności 0,05
 ** Jednoczynnikowa Anova na poziomie istotności 0,05

Na ile byś polecił/a udział w stażu/praktykach swojemu znajomemu lub członkowi rodziny, jako formę
zdobywania doświadczenia zawodowego? (w podziale na płeć)

 (n=961)

wśród kobiet: 

wśród mężczyzn:

7,89
7,55

Respondenci oceniali na skali od "0" do "10" czy poleciliby udział w praktykach/stażu swoim znajomym.
 Analiza odpowiedzi oparta o średnią wartość oceny.

Istotne statystycznie** różnice ze względu na czas
odbywania praktyk:

Średnia ocena praktyk zawodowych była istotnie
wyższa wśród studentów, którzy odbyli je w trakcie
pandemii niż wśród tych, którzy zaliczyli praktyki
przed pandemią.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi respondenci zostali podzieleni na trzy grupy:
 • promotorzy – oceny od 9 do 10 (zadowoleni z tego, że wzięli udział w praktykach czy stażu, chętnie polecą

taką formę zdobywania doświadczenia innym),
 • pasywni – oceny od 7 do 8 (obojętni wobec swoich doświadczeń związanych z praktykami czy stażem),

 • krytycy – oceny od 0 do 6 (jeżeli będą dzielić się swoją opinią na temat praktyk z innymi, to będzie ona
negatywna).
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Covid-19 a sytuacja zawodowa
WPŁYW COVID-19

Czy pandemia COVID-19 w jakikolwiek sposób wpłynęła/wpływa na Twoją obecną sytuację zawodową?
 (n=1754)

Czy obawiasz się o swoją sytuację zawodową w przyszłości w związku z pandemią COVID-19?
 (n=1754)

57,6

* Test Kruskal-Wallisa na poziomie istotności 0,05

Istotne statystycznie* różnice ze względu na długość doświadczenia zawodowego:
Pandemia COVID-19 w najmniejszym stopniu wpłynęła na sytuację zawodową studentów
o długim doświadczeniu zawodowym (powyżej 2 lat).

% badanych nie obawia się o swoją sytuację zawodową w związku z pandemią COVID-19.



Zmiany w aspektach sytuacji zawodowej

WPŁYW COVID-19

Istotne statystycznie* różnice ze względu na płeć:
Studentki częściej wskazują na negatywny wpływ
pandemii COVID-19 na finansowy aspekt ich sytuacji
zawodowej.

Istotne statystycznie** różnice ze względu na długość
doświadczenia zawodowego:

Pomimo tego, że studenci wskazują na negatywny
wpływ pandemii COVID-19 na ich ogólną sytuację
zawodową, to grupa studentów o doświadczeniu
dłuższym niż 13 miesięcy częściej (w porównaniu do
innych grup) ocenia wpływ pandemii na rozwój
zawodowy jako pozytywny.

* Test U Manna-Whitneya na poziomie istotności 0,05
 ** Test Kruskal-Wallisa na poziomie istotności 0,05

Oceń, jakiego typu zmiany (pozytywne, brak zmian, negatywne) wywołała/wywołuje sytuacja pandemii 
 w poszczególnych aspektach Twojej sytuacji zawodowej.

 (n=483, osoby deklarujące wpływ pandemii na ich sytuację zawodową)



Tryb pracy
WPŁYW COVID-19

Jaki jest preferowany przez Ciebie tryb wykonywanej pracy (zdalny/w biurze)?
 (n=1754)

Czy to sytuacja na rynku pracy spowodowana pandemią COVID-19 wpłynęła na Twoje podejście do trybu
wykonywanej pracy - zdalnego/w biurze?

 (n=1754)

46,1 % badanych preferuje przewagę pracy w biurze nad pracą zdalną.

Istotne statystycznie* różnice ze względu na płeć:
Studentki częściej deklarują, że pandemia COVID-19
wpłynęła na ich podejście do trybu wykonywanej
pracy (zdalnego bądź w biurze).

* Test U Manna-Whitneya na poziomie istotności 0,05



Czynniki wyboru i źródła wiedzy o
pracodawcy
Spotkania z pracodawcami
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Czynniki wyboru i źródła wiedzy o pracodawcy
PRACODAWCA

Co jest dla Ciebie ważne przy wyborze pracodawcy? Wskaż maksymalnie trzy czynniki z poniższej listy (im wyżej
w rankingu, tym ważniejszy czynnik). 

 (n=1754; na wykresie przedstawiono pięć najczęściej wskazywanych czynników)

Wymień maksymalnie trzy najistotniejsze według Ciebie źródła wiedzy o pracodawcy.
 (n=1754)

* Test Kruskal-Wallisa na poziomie istotności 0,05

Istotne statystycznie* różnice ze względu na długość doświadczenia zawodowego:
Studenci o dłuższym doświadczeniu zawodowym (powyżej 2 lat) istotnie częściej niż studenci o
doświadczeniu do 1 roku wskazują na aspekt finansowy jako główny czynnik przy wyborze pracodawcy.
Osoby o krótszym doświadczeniu (do 1 roku) częściej niż te bardziej doświadczone zawodowo wskazują na
takie czynniki jak: możliwość rozwoju zawodowego, równowaga między pracą, a życiem prywatnym oraz
profil działalności firmy związany z zainteresowaniami.

Studenci najczęściej pozyskują wiedzę o pracodawcy ze strony internetowej firmy (50,3%), internetu
ogólnie (36,8%) oraz portali z ofertami pracy (37,7%).



Spotkania z pracodawcami
PRACODAWCA

W których spośród poniżej wymienionych form spotkań z pracodawcami brałeś/aś udział?
 (n=1115, pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%; na wykresie przedstawiono

odpowiedzi osób biorących udział w spotkaniach)

Czego oczekujesz od tego typu spotkań z pracodawcami?
 (n=1754; pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%; poniżej przedstawiono 5

najczęściej wskazywanych oczekiwań względem spotkań z pracodawcami.)

% badanych wskazuje na udział w targach pracy.49,3

57,5%

61,7%

56,2%

51,7% 49,1%

Informacji na
temat

warunków
zatrudnienia w

firmieNawiązania
kontaktu z firmą

Informacji o
wymaganiach

rekrutacyjnych

Informacji na temat
ścieżek kariery w

danej branży

Informacji o
praktykach i pracy

w danej firmie
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COVID-19 a sytuacja zawodowa
ANALIZA PORÓWNAWCZA 2021/2022

Czy pandemia COVID-19 w jakikolwiek sposób wpłynęła/wpływa na Twoją obecną sytuację zawodową?
 (2021: n=593, 2022: n=1754)

Czy obawiasz się o swoją sytuację zawodową w przyszłości w związku z pandemią COVID-19?
 (2021: n=593, 2022: n=1754)

Istotne statystycznie* różnice pomiędzy edycjami badania:
W 2022 r. studenci mniej krytycznie oceniają wpływ pandemii COVID-19 na swoją sytuację
zawodową, niż w roku ubiegłym.

Istotne statystycznie* różnice pomiędzy edycjami badania:
Obecnie (2022 r.) znacznie mniej studentów niż w zeszłym roku obawia się o swoją sytuację
zawodową w przyszłości, w obliczu trwającej pandemii.

* Test U Manna-Whitneya na poziomie istotności 0,05



Oceń, jakiego typu zmiany (pozytywne, brak zmian, negatywne) wywołała/wywołuje sytuacja pandemii w
poszczególnych aspektach Twojej sytuacji zawodowej.

 (2021: n=222, 2022: n=483)

Istotne statystycznie* różnice pomiędzy edycjami badania:
Ocena wpływu pandemii na sytuację finansową, stabilizację czy rozwój pozostaje negatywna, jednak 

 w 2022 r. istotnie częściej studenci wskazują na pozytywne zmiany. 
 

COVID-19 a sytuacja zawodowa

* Test U Manna-Whitneya na poziomie istotności 0,05

ANALIZA PORÓWNAWCZA 2021/2022



Na ile byś polecił/a udział w stażu/praktykach swojemu znajomemu lub członkowi rodziny, jako formę
zdobywania doświadczenia zawodowego?

 (2021: n=307, 2022: n=961)

Respondenci oceniali na skali od "0" do "10", czy poleciliby udział w praktykach/stażu swoim znajomym.
 Analiza odpowiedzi opiera się na wskaźniku NPS (Net Promoter Score), który porównywany rok do roku

pozwoli na diagnozę zmian oceny praktyk zawodowych przez studentów.
  

Metoda NPS polega na zakwalifikowaniu każdego respondenta do jednej z trzech grup, wyróżnionych ze
względu na wartość odpowiedzi:

 • promotorzy – oceny od 9 do 10
 • pasywni – oceny od 7 do 8 

 • krytycy – oceny od 0 do 6 
  

Wskaźnik NPS obliczany jest jako różnica między aktywnymi rzecznikami praktyk oraz ich krytykami 
 (wyrażona w procentach w stosunku do wszystkich respondentów).

Praktyki zawodowe w pandemii
ANALIZA PORÓWNAWCZA 2021/2022




