
 

1 

 

Akademickie Biuro Karier 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg 
tel: (0-55) 629 05 48     tax: (0-55) 629 05 10 

                         

                      

 

 
PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH 

AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 

 

CEL BADAŃ: poznanie opinii na temat kompetencji i umiejętności naszych studentów i  

absolwentów jako praktykantów oraz przyszłych pracowników. 

ZAKRES: 100 przedsiębiorców z miasta Elbląga i okolic. 

ETAPY:  

1. etap -przełom września i października 2012 roku. Materiały na temat Uczelni, 

prowadzonych kierunków studiów, Akademickiego Biura Karier oraz formularz 

ankietowy wraz z kopertę zwrotną zostały wysłane do wybranej grupy pracodawców. 

2. etap to  telefonicznego przypomnienia o upływającym terminie wysłania ankiety 

zrealizowane w kwietniu 2013 

3. etap to zebranie i opracowanie wyników ankiet. Odpowiedz przysłało 34 firm z 

których 50% stanowiły duże zakłady zatrudniające ponad 100 pracowników.  

  

ANALIZA DANYCH Z BADAN ANKIETOWYCH: 

 

Wykres nr 1. Ilu pracowników zatrudnia firma? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet  

 

 

Ponad 52% ankietowanych stanowią firmy zatrudniające od 26 do 100 osób, natomiast 

spośród trzydziestu pięciu badanych 9% stanowią firmy, które zatrudniają tylko 25 osób. 
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Wykres nr 2. Czy Państwa firma zainteresowana jest przyjmowaniem studentów na praktyki 

zawodowe? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet  

 

Ponad 97% respondentów odpowiedziało zgodnie wyrażając chęć przyjęcie studentów na 

praktyki zawodowe, podstałe 3% stanowiące odpowiedz „NIE”. W uzasadnieniu respondenci 

wskazywali zbyt niskim poziom kompetencji praktykantów oraz brak możliwości organizacji 

praktyk na terenie firmy.  

 

Wykres nr 3. Czy firma w przeszłości prowadziła praktyki dla studentów z PWSZ w Elblągu? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet  

 

Ponad 79% respondentów potwierdziło prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów 

PWSZ w Elblągu, tylko 21% (7) stanowią odpowiedzi „NIE”.   
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Wykres nr 4. Jak firma ocenia praktykantów z PWSZ w Elblągu? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet  

 

Ponad 71% ankietowanych oceniła pracę studentów na DOBRĄ, 9% na ŚREDNIĄ, z kolei 

20% z nich wstrzymała się od głosu ponieważ w przeszłości studenci nie odbywali praktyk w 

tych firmach.  

 

Wykres nr 5. Preferowane terminy ewentualnych praktyk w Państwa firmie? 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet  

 

Z danych zawartych w powyższym wykresie wynika iż 70% (24) respondentów preferuje 

przyjęcie studentów na praktyki zawodowe w semestrze letnim. Należy wskazać, iż 

większość ankietowanych zaznaczała więcej niż jedną odpowiedz, dlatego też, odczytując 
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odpowiedzi na to pytanie nasuwa się wniosek, że pracodawcy są gotowi przyjąć studentów na 

praktyki przez cały rok.  

 

Wykres nr 6. Czy Państwa firma zainteresowana jest zatrudnianiem absolwentów PWSZ w 

Elblągu? 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet  

 

62% respondentów jest zainteresowana zatrudnieniem absolwentów PWSZ w Elblągu, 

natomiast 32% udzielając odpowiedzi „NIE” kierowała się brakiem wolnych etatów, 

wymogiem zorganizowania konkursu na stanowisko, bądź brakiem zgody zatrudniania 

pracowników z spoza firmy. Pozostałe 6% wstrzymało się od udzielenia odpowiedzi na to 

pytanie.  

 

Wykres nr 7. Czy firma w przeszłości zatrudniła absolwentów PWSZ w Elblągu? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet  
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Badani w 73% potwierdzili, że w przeszłości w ich firmach byli zatrudnieni absolwenci 

PWSZ w Elblągu, oceniając ich prace (wykres 8) w 70% jako DOBRĄ, tylko 6% wstrzymało 

się od głosu, a było to spowodowane brakiem kontaktu z absolwentami PWSZ w Elblągu.  

 

Wykres nr 8. Ocena pracy absolwentów PWSZ w Elblągu  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet  

 

Absolwenci PWSZ w badaniach ankietowych uzyskali wysoką ocenę swej pracy. 70% 

pracodawców wskazało na ocenę dobrą, 24% oceniło prace na poziomie średnim. 6% 

respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

Kolejne pytanie dotyczyło współpracy pracodawców z ABK. 

Największym zainteresowaniem cieszy się kontakt z ABK umożliwiający zamieszczanie ofert 

pracy w bazie danych ABK PWSZ w Elblągu oraz korzystanie z bazy danych studentów i 

absolwentów PWSZ w Elblągu. W dalszej kolejności wybrano działania w zakresie 

organizowanych w PWSZ w Elblagu Targów Pracy, a najniższym zainteresowaniem 

pracodawców cieszy się możliwość prezentacji firmy na uczelni. Obrazuje to poniższy 

wykres. 
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Wykres nr 9. Jaką formą współpracy z Akademickim Biurem Karier byłaby najbardziej 

zainteresowana Państwa firma? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet  
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Wykres 10. Najbardziej atrakcyjnej kierunki oraz specjalności studiów według respondentów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet  

 

 

 W ocenie pracodawców najbardziej atrakcyjnymi zawodami i poszukiwanymi pracownikami 

są: absolwenci ekonomii menadżerskiej, administracji samorządowej i finansów publicznych 

oraz administracji systemów komputerowych. Najmniejsze zapotrzebowanie pracodawcy 

zgłaszali w obszarze administracji bezpieczeństwa publicznego. 
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WNIOSKI: 
 

1. W badaniu wzięło udział 34 firm/przedsiębiorstw, co stanowi jedną trzecią ogółu 

respondentów, do których wysłano zapytania ankietowe. 

2. W badaniu wzięły udział głównie te firmy/instytucje, które zatrudniają od 26 do 100 

osób.  

3. W 97% przedsiębiorcy wyrażają zgodę aby studenci PWSZ w Elblągu odbywali 

praktyki w ich jednostkach.  

4. Respondenci dokonując oceny pracy studentów w 70% ocenili ją jako dobrą co 

potwierdza jakość kształcenia studentów PWSZ w Elblągu, zarówno w zakresie 

wiedzy, jak i kompetencji. 

5.  Przedsiębiorcy w znacznej większości (70%) wskazali, że preferują semestr letni w 

którym studenci mogliby odbywać praktyki zawodowe. 

6. 73% badanych potwierdza, że absolwenci PWSZ w Elblągu pracowali w ich firmach 

co świadczy o tym, że zdobyta wiedza oraz  praktyka podczas studiów spowodowała 

pozyskania zatrudnienia.  

7. Badane jednostki w 63% są zainteresowane zatrudnieniem absolwentów PWSZ 

jednakże uniemożliwia to kryzys na rynku pracy, który powoduje niższą liczbę 

zatrudnionych pracowników. Innym wskazywanym powodem utrudniającym 

zatrudnienie są konkursy na stanowiska oraz skomplikowana procedura wewnętrzna 

firm.  

8. Respondenci oceniający pracę absolwentów w 70% ocenili ją za bardzo dobrą, co 

również świadczy o tym, że po ukończeniu PWSZ w Elblągu absolwenci są dobrze 

przygotowani do wejścia na trudny rynek pracy, a zdobyta w trakcie studiów wiedza i 

umiejętności im w tym pomagają. 

9. Przede wszystkim pracodawcy zainteresowani są zatrudnieniem absolwentów  

kierunków ekonomicznych i informatycznych, co wynika ze specyfiki firm i 

przedsiębiorstw działających w Elblągu i okolicach. 

10. W kolejnych edycjach badawczych zasadne jest włączenie w proces ankietyzacji 

placówki oświatowe i działające w obszarze społecznym z uwagi na to, że uczelnia 

kształci także nauczycieli, a od 2013/2014 także specjalistów w zakresie pracy 

społecznej (asystent rodziny, dziennikarstwo). 

 

  


