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Próba badawcza: 

1 879  studentów studiów stacjonarnych (z wyłączeniem studentów pierwszego roku)  
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej

Cel główny badania: 

ocena gotowości studentów kieleckich uczelni do wejścia na rynek pracy

Cele szczegółowe:

•rozpoznanie motywów wyboru kierunku studiów oraz oceny trafności tego wyboru,

•rozpoznanie występujących wśród studentów postaw w zakresie planów i aspiracji zawodowych 
oraz czynników mających wpływ na ich kształtowanie,

•określenie oczekiwań badanych względem przyszłej pracy,

•ocena gotowości badanych do podjęcia działalności gospodarczej, 

•ocena gotowości badanych do podejmowania zatrudnienia poza miejscem zamieszkania, w tym 
emigracji zarobkowej,

•charakterystyka wskazanych przez badanych własnych barier i deficytów związanych 
z rozpoczęciem kariery zawodowej,

•powiązanie postaw studentów z realizowanymi przez nich strategiami edukacyjnym.
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Wymóg obecnego pracodawcy

Porady doradców zawodowych

Renoma i prestiż uczelni

Nie wiem/trudno powiedzieć

Sugestie, pomysły znajomych/kolegów

Chęć  poznania nowych ludzi

Sugestie rodziców i rodziny

Prestiż zawodu i związana z nim pozycja społeczna

Perspektywa łatwego znalezienia pracy

Moje zainteresowania

Co motywowało Cię do wyboru kierunku studiów?



Co zmotywowało Cię do wyboru 

kierunku studiów?

Grupa kierunków

techniczne humanistyczne
społeczno

-ekonomiczne

matematyczno

-przyrodnicze

ochrona 

zdrowia
usługi

Moje zainteresowania 70,8% 86,1% 62,7% 73,0% 80,2% 78,1%

Sugestie rodziców i rodziny 22,1% 23,2% 20,5% 31,4% 29,4% 24,0%

Sugestie, pomysły 

znajomych/kolegów
13,2% 13,2% 14,2% 17,6% 5,9% 16,7%

Porady doradców zawodowych 5,2% 6,1% 6,5% 5,0% 2,1% 3,1%

Renoma i prestiż uczelni 6,5% 4,5% 9,4% 5,0% 4,3% 5,2%

Prestiż zawodu i związana z nim 

pozycja społeczna
39,0% 12,3% 30,6% 20,8% 26,2% 18,8%

Wymóg obecnego pracodawcy 3,0% 3,5% 3,2% 0,6% 1,6% 1,0%

Perspektywa łatwego znalezienia 

pracy po wybranym kierunku 

studiów
47,6% 11,6% 35,5% 19,5% 35,8% 35,4%

Chęć  poznania nowych ludzi 13,9% 30,3% 24,4% 22,0% 24,1% 27,1%

Nie wiem/trudno powiedzieć 8,4% 7,7% 11,3% 10,7% 8,6% 5,2%

Motywy wyboru kierunku studiów według grup kierunków
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17,5%
14,0%

4,1%
1,0%

Tak Nie, wybrałbym inny
kierunek

Wybrałbym ten sam
kierunek, ale  inną

uczelnię

W ogóle nie
rozpocząłbym

studiów

Trudno powiedzieć

Czy dzisiaj wybrałabyś/wybrałbyś ten sam kierunek studiów?
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Jak oceniasz swoje przygotowanie do wejścia na rynek pracy?

Wysoko Przeciętnie Nisko Nie mam zdania
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 Obsługa, montaż urządzeń technicznych

Znajomość specjalistycznych programów komputerowych

Odporność na stres

Znajomość języków obcych

Prowadzenie prac biurowych

Wykonywanie obliczeń

Koordynowanie  i organizacja pracy zespołu

Kreatywność i przejawianie inicjatywy

Wyszukiwanie i analiza danych oraz wyciąganie wniosków

Umiejętność szybkiego uczenia się, otwartość na stały rozwój

Komunikacja interpersonalna

Terminowa realizacja zaplanowanych działań

Samoorganizacja pracy

Współpraca w grupie

Obsługa pakietu typu MS Office oraz wykorzystanie Internetu

Jak oceniasz swoje aktualne umiejętności (w skali od 1 do 4)?



Niemal 85% badanych pracuje lub pracowała zarobkowo. Doświadczenie pracy zarobkowej najczęściej nie 

jest związane ze studiowanym kierunkiem, czyli z przyszłym zawodem respondentów. Praca podejmowana 

przez studentów zwykle ma charakter tymczasowy, umożliwiający godzenie jej z zajęciami na uczelni.

4,0%

9,2%

16,4%

16,7%

73,5%

Własna działalność gospodarcza

Stała praca związana z przyszłym zawodem

Dorywcza praca związana z przyszłym zawodem

Stała praca niezwiązana z zawodem

Dorywcza praca -niezwiązana z przyszłym zawodem

Rodzaje pracy podejmowanej w trakcie studiów



34,4%

65,6%

Tak

Nie

Czy angażujesz się w działalność różnego rodzaju 

organizacji, ruchów społecznych, 

przedsięwzięć naukowych, aktywizujących zawodowo itp.?
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Inne stowarzyszenia i organizacje

Staże organizowane przez pracodawców

Działalność samorządu studenckiego

Programy wymiany studentów

Duszpasterstwo akademickie lub inne wspólnoty

Wolontariat

Prace kół naukowych

W jaką działalność angażujesz się w trakcie studiów?



1,3%

2,7%

5,4%

7,0%

10,4%

20,1%

53,1%

inne

Będę kontynuować naukę na innych studiach,
kursach (nie podejmując pracy)

Zamierzam założyć własną działalność
gospodarczą

Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów na
przyszłość

Zamierzam szukać jakiejkolwiek pracy

Będę kontynuować naukę na innych studiach i
pracować jednocześnie

Zamierzam szukać pracy w zawodzie

Po zakończeniu studiów …



W innym miejscu
1,1% W dużej korporacji

13,3%

Trudno powiedzieć
16,2%

W małej, prywatnej 
firmie
18,3%

We własnej firmie
19,8%

W instytucji 
publicznej 

31,4%

Gdzie najbardziej chciał(a)byś pracować?
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49,4%

57,9%

60,1%

66,5%

Samodzielność w działaniu

Dobry pakiet socjalny

Perspektywa szybkiego awansu

Możliwość realizowania ciekawych projektów/działań

Perspektywa bogatej oferty szkoleń i rozwoju zawodowego

Wysokie wynagrodzenie

Możliwość zachowania równowagi pomiędzy życiem
zawodowym a rodzinnym

Dobra atmosfera pracy

Jakie aspekty pracy zawodowej są dla Ciebie najważniejsze?



46,9%
45,4%

7,6%

Dobrze Ani dobrze, ani źle Źle

Jak oceniasz swoje perspektywy zawodowe w ciągu najbliższych 5 lat?



I wiele innych wyników, wniosków i rekomendacji…



Dziękuję za uwagę

Anna Jastrzębska 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


