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METODOLOGIA BADANIA

Wszystkie dane pochodzą z badania
zrealizowanego przez SW Research Agencja
Badań Rynku i Opinii wśród 300 studentów
Uniwersytetu Wrocławskiego różnych
kierunków studiów (95% studia dzienne),
1-6. rok studiów.

Badanie przeprowadzono w 12.2015-1.2016
roku metodą indywidualnych wywiadów
on-line (CAWI) na autorskim
oprogramowaniu Ankieteo.pl.



CEL BADANIA

Celem badania było zbadanie postaw
młodego pokolenia, które stoi u progu
kariery zawodowej, wobec rynku pracy:
czy i jak bardzo czują się przygotowani
do wejścia na rynek pracy, co robią a czego
potrzebują, aby być gotowym
do rozpoczęcia kariery, jakiego wsparcia
oczekują od pracodawcy oraz
jak wyobrażają sobie pracę swoich marzeń.
Wyniki badania skomentowali mentorzy,
trenerzy, konsultanci - eksperci, którzy
na co dzień współpracują tak
z przedstawicielami młodego pokolenia,
jak i pracodawcami.



MŁODZI BOJĄ SIĘ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

38%

35%

13%

11%

Obawiam się momentu
ukończenia studiów

Nie ma wątpliwości, że moment wejścia na rynek pracy jest jednym z ważniejszych
doświadczeń dla przyszłego absolwenta szkoły wyższej. Blisko trzy czwarte studentów
ma obawy związane z opuszczeniem murów swojej alma mater i rozpoczęciem kariery
zawodowej. Niepokoje te występują z różnym natężeniem, ponad co trzeci student
czuje się zagubiony w uwarunkowaniach rynku pracy.

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

Mam wiele wątpliwości, które
samodzielnie potrafię
rozstrzygać

Mam pewność, co do dalszej
drogi zawodowego rozwoju

Jeżeli nie uzyskam wsparcia
w zawodowych wyborach
- trudno mi będzie podjąć
decyzje



Z CZYM MŁODZI KOJARZĄ RYNEK PRACY?

Piotr Zimolzak
Wiceprezes Zarządu, SW Research

Początek kariery zawodowej wyzwala u studentów ambiwalentne postawy. Z jednej strony, dla 60%
z nich jest on synonimem niezależności finansowej i szansą na wykorzystanie swojego potencjału
(44%). Z kolei na drugiej szali, przyszli absolwenci stawiają strach przed niemożnością znalezienia
pracy (49%) oraz brak spełnienia oczekiwań przyszłego pracodawcy (41%). 

Anna Sarowska – Gierasimowicz 
ekspert zarządzania, Careers Compass

Pewność drogi zawodowej deklarowana przez niecałe 13% badanych, czyli jak należałoby sądzić,
rozumiana przez to świadomość swojej gotowości do wejścia na rynek pracy to stanowczo niski
wskaźnik efektywności wieloletniego procesu przygotowywania się do tego momentu. Obawy
o przyszłość zawodową badanych nie biorą się znikąd. Uczestnicząc w stażach, praktykach,
konferencjach, targach pracy, śledzą i konfrontują posiadane kompetencje z wymaganiami rynku
pracy. Zderzają się ze swoimi wyobrażeniami i w obliczu poczynionych obserwacji dokonują
bardziej lub mnie trafnej oceny swojej przydatności na rynku pracy. I choć na fundamentalne zmiany
kierunku kształcenia bywa zbyt późno, poszukują wsparcia i rozwiązania dla swoich problemów.
Wszelkie aktywne i dynamicznie realizowane programy i projekty doradztwa zawodowego, szybki

rozwój idei mentoringu, wsparcie ze strony świadomych sytuacji pracodawców mogłyby ograniczyć
skutki niepewności absolwentów uczelni wyższych, na pierwszych etapach ich drogi zawodowej,
a tym samym uchronić i tak deficytowy rynek pracy przed utratą cennego potencjału. 



Z CZYM MŁODZI KOJARZĄ RYNEK PRACY?

60%

49%

44%

41%

Niezależność finansowa

Z czym kojarzy Ci się wejście na rynek pracy? 

Strach przed tym,  że mogę
nie znaleźć pracy

Możliwość wykorzystania
moich umiejętności, mojego
potencjału

Obawa, że mogę nie sprostać
oczekiwaniom pracodawcy

39%

38%

Możliwość zrobienia  kariery

Możliwość stania się
specjalistą w swojej dziedzinie



Z CZYM MŁODZI KOJARZĄ RYNEK PRACY?

Anna Sarowska – Gierasimowicz
ekspert zarządzania, Careers Compass

Bardzo ciekawym aspektem uzyskanych wyników jest poziom świadomości badanych, odnoszący się do zmian
w ich życiu, związanych z podjęciem pracy. Pośród wielu wyborów, w przypadku ponad 36% ankietowanych
pojawia się przekonanie, że jest to  kompletna zmiana trybu życia. Zapewne wiążą to ze zmianą zakresu
odpowiedzialności za swoje życie oraz zmianą postaw w zakresie gotowości do przyjmowania wielu nieznanych
dotychczas obowiązków i form organizacji czasu.

Jeśli dodamy do tego, że prawie 30% badanych ma świadomość konieczności podporządkowania się zasadom
i normom organizacji w miejscu pracy, wyłania się obraz refleksyjnego studenta, którego wgląd w nową
rzeczywistość nie ogranicza się do marzeń o szybkiej karierze i wysokich wynagrodzeniach, ale konfrontuje się
z warunkami osiągania niniejszych celów.

Anna Sarnacka-Smith,
trener biznesu, konsultant DISC
w EFFECTIVENESS

To jak młodzi postrzegają wejście na rynek pracy, to z mojego doświadczenia i dobra, i niepokojąca wiadomość
zarazem. Dobra – bo wyobrażają sobie ten moment jako możliwość wykorzystania ich mocnych stron (44%),
bycia specjalistą w swojej dziedzinie (38%). Mamy zatem przed sobą tych, którzy chcą się rozwijać,
a to przecież można i powinno się wykorzystać na poczet realizacji celów organizacji. Ale żeby to się zadziało,
ich przełożony musi mieć w sobie gotowość wdrożenia ich w proces zdobywania nowych umiejętności,
poświęcenia im czasu, rozwijania ich potencjału – bo przecież eksperckości nie gwarantuje mi dyplom uczelni.
Czy jesteśmy na to gotowi?
 
Z mojego doświadczenia managera, i trenera, konsultanta, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że duża
odpowiedzialność za efekt spoczywa na pracodawcy. Bo to on ma pokazać młodemu pracownikowi, jaki ma
pomysł na wykorzystanie jego mocnych stron, jak może rozwijać się w ramach organizacji, czego się od niego
oczekuje, ale też co otrzyma w zamian. Skoro to my ich zapraszamy do pracy z nami – bo fakt zatrudnienia
danej osoby to jest decyzja pracodawcy  więc to my się musimy przygotować do przyjęcia gościa, mieć plan
i chcieć efektywnie wykorzystać ten wspólny czas. Przestrzeń, którą poświęcamy na dyskusję o tym, jak trudne
i inne jest to pokolenie, spożytkujmy na to, aby tych ludzi po prostu poznać – jacy są, czego potrzebują,
oczekują, co ich motywuje. I oczywiście, nie każdy młody będzie spełniać nasze oczekiwania, pewne postawy
mogą budzić naszą niezgodę, ale tak jest z każdym pokoleniem a efektywność pracowników można
przewidzieć, badając wcześniej ich kompetencje miękkie, wartości, które stoją za ich decyzjami. Jednym ze
skutecznych narzędzi badania kompetencji jest np. test D3.



Z CZYM MŁODZI KOJARZĄ RYNEK PRACY?

Anna Dostatnia 
Strategy Director, Odyseja PR

Sporo mówi się o optymizmie i pozytywnym nastawieniu milenialsów, jednak z naszego badania
przebija coś przeciwnego  młodzi boją się i czują się zagubieni w konfrontacji z dorosłem życiem
i rynkiem pracy. Niemal 73% studentów obawia się momentu ukończenie studiów i ma wiele
wątpliwości na temat rynku pracy. Brakuje spójnej komunikacji do młodych, która oswajałaby temat
rynku pracy i angażowała  młodych w przygotowanie do  wejścia na niego. Są również pełni obaw,
że praca może nie spełnić ich oczekiwać i spowodować stres. Dlatego być może na pierwszym
miejscu oczekiwań wobec pracy stawiają przyjazne otoczenie i swobodną atmosferę pracy. 



W JAKI SPOSÓB MŁODZI ZWIĘKSZAJĄ POCZUCIE
SWOICH MOŻLIWOŚCI NA RYNKU PRACY?

84%

68%

60%

55%

Wiara we własny potencjał
i osobiste możliwości

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

Znajomość branży, w której
chcę pracować

Odbyte staże, praktyki
zawodowe

Doskonała znajomość
przynajmniej 1 języka obcego,
w tym angielskiego

53%

45%

Rozmowy z innymi, którzy
pracują w danej branży

Zdobyta wiedza podczas
 studiów



W JAKI SPOSÓB MŁODZI ZWIĘKSZAJĄ POCZUCIE
SWOICH MOŻLIWOŚCI NA RYNKU PRACY?

Piotr Zimolzak
Wiceprezes Zarządu, SW Research

Nawet najwięksi optymiści przekonani o swoim potencjale i możliwościach (84% spośród osób
niedeklarujących żadnych obaw związanych z rynkiem pracy) podkreślają, że istotną rolę odgrywa
dobra znajomość przyszłej branży (68%), odbyte staże i praktyki (61%) oraz biegła znajomość
przynajmniej jednego języka obcego, szczególnie angielskiego (55%). Studenci konsekwentnie

starają się rozwijać te elementy, w stopniu, w jakim umożliwia im to uczelnia. W tym miejscu warto

zaznaczyć, że studenci często sygnalizują deficyt programów stażowych i praktyk (71%)

oraz niedobór zajęć praktycznych. Luka ta rekompensowana jest najczęściej przez samodzielne
podjęcie stałej pracy (22%), pracy dorywczej lub własnej działalności (łącznie 32%), a przecież cały
czas mowa o studentach studiów dziennych!



W JAKI SPOSÓB MŁODZI ZWIĘKSZAJĄ POCZUCIE
SWOICH MOŻLIWOŚCI NA RYNKU PRACY?

64%

58%

40%

Studiuję/uczestniczę w
zajęciach - to przecież ma
mnie do tego przygotować

Jak się przygotowujesz do wejścia na rynek
pracy? Jak rozwijasz specjalistyczne
kompetencje? 

Uczę się języków obcych

Biorę udział w programach
praktyk/staży, nawet
bezpłatnych

Biorę udział
w konferencjach, szkoleniach
organizowanych przez
uczelnię

38%

36%

Czytam artykuły na temat
branży

Sam szukam
konferencji, szkoleń
- poza uczelnią

45%



W JAKI SPOSÓB MŁODZI ZWIĘKSZAJĄ POCZUCIE
SWOICH MOŻLIWOŚCI NA RYNKU PRACY?

Anna Sarnacka-Smith,
trener biznesu, konsultant DISC
w EFFECTIVENESS

Te wyniki są dla mnie kolejnym potwierdzeniem, że dla młodych liczy się działanie. To są ludzie,
którzy mają swoje oczekiwania – bo dlaczego mieliby ich nie mieć – ale też są gotowi dać z siebie
wiele; wielu z nich w czasie studiów zdobywa możliwie dużo praktycznych umiejętności, które będą
następnie mogły być wykorzystane na rzecz pracodawcy.

Młodzi chcą wejść na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami, chcą czuć, że wchodząc
do organizacji, mają wiele do zaoferowania, mogą wiele wnieść w jej rozwój – stąd tak bardzo
deklarują potrzebę udziału w zajęciach praktycznych, stażach etc. I oczywiście, mówimy tu
o deklaracjach, ale przyglądajmy się temu, aby móc się przygotować do przyjęcia tych
najmłodszych do organizacji. Bądźmy jednocześnie czujni, badajmy ich kompetencje – mocne
strony i obszary do rozwoju, aby mieć pewność, że podejmujemy decyzję o współpracy z osobami,
których styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji czy organizacji pracy to spójny z tym,

czego szukamy. Jesteśmy różni, bez względu na pokolenie, do którego przynależymy, ale nasze
zachowania da się przewidzieć.  
 



CZEGO MŁODZI POTRZEBUJĄ, ABY CZUĆ SIĘ
PRZYGOTOWANYMI DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY?

71%

68%

55%

48%

Więcej programów
stażowych, praktyk

Czego byś potrzebował(a), aby czuć się
przygotowanym(ą) do wejścia na rynek pracy?

Więcej zajęć praktycznych, 
w miejsce teorii

Wskazania mi, w czym tak
naprawdę tkwi mój potencjał

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

44%

42%

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

Efektywniejszego wykorzystania
mojego potencjału podczas
praktyk i staży
w firmach/organizacjach



CZEGO MŁODZI POTRZEBUJĄ, ABY CZUĆ SIĘ
PRZYGOTOWANYMI DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY?

Anna Dostatnia 
Strategy Director, Odyseja PR

Z naszych wcześniejszych badań wynika, że młodzi radząc się na temat zakupów liczą się przede
wszystkim ze zdaniem swoich przyjaciół i znajomych. Obserwujemy, że jest to pokolenie bardzo
zależne od swojego otoczenia, społeczności (również wirtualnej), w której żyją. Z badania na
studentach wynika jednak ciekawy wniosek, że młodzi w kwestiach związanych z rynkiem pracy
i karierą ufają najbardziej ekspertom  ludziom z doświadczeniem w danej branży. Następnie
polegają na własnej intuicji, dopiero na kolejnych miejscach plasują się rodzice i przyjaciele.
Może to oznaczać, że młodzi uważają, że ich otoczenie nie jest kompetentne w temacie zmiennego
i wymagającego, współczesnego rynku pracy. Biorąc jednak pod uwagę, że młodzi raczej nie mają
dostępu do "ekspertów", którym skłonni są zaufać, wydaje się, ze zdani są na samych siebie i stąd
zapewne bierze się ich strach i zagubienie.



CZEGO MŁODZI POTRZEBUJĄ, ABY CZUĆ SIĘ
PRZYGOTOWANYMI DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY?

Anna Sarowska – Gierasimowicz
ekspert zarządzania, Careers Compass

Doradztwo zawodowe, które towarzyszy młodym ludziom w ich wyborach przyszłej drogi rozwoju kariery
już od wielu lat na polskim rynku, zostało w badaniach wskazane tylko przez 2% respondentów, jako aktywnie
wykorzystywane źródło wsparcia w procesie przygotowywania się do wejścia na rynek pracy. Nasuwa się zatem
pytanie, czy nie zyskało ono dotychczas w oczach studentów należytego uznania, czy też nie rozpoznają oni
pracy z doradcą kariery jako ważnego instrumentu wsparcia w procesie identyfikacji indywidualnego potencjału
i ukierunkowania rozwoju kluczowych kompetencji definiowanych przez rynek pracy jako najbardziej
poszukiwanych i cenionych przez pracodawców. Co prawda, w innym miejscu analizowanych wyników badania
ponad 26% studentów wyraża potrzebę pracy z doradcą kariery, jednak aktywnie z niej dotychczas nie korzysta.

Studenci potrzebują również indywidualnej pracy z mentorem czy coachem, choć wynik 8% wskazań pokazuje
aktualny poziom wykorzystania takich możliwości przez badanych. Propagowanie indywidualnej pracy
rozwojowej studenta ze specjalistami, w zakresie doskonalenia potencjału jest zapewne celem przyszłych
działań, wspierających system edukacji na kluczowych etapach, warunkujących efektywny i satysfakcjonujący
start młodych ludzi w dorosłe życie. Wiemy to ponad wszelką wątpliwość, że rzetelne rozpoznanie osobistego
katalogu mocnych i słabych stron daje szanse na celne ukierunkowanie procesu doskonalenia umiejętności
i kompetencji społecznych. Proces taki nie następuje jednak na sali wykładowej, natomiast jego rezultaty byłyby
skutecznie wspierane podczas bardziej świadomie realizowanych staży i praktyk zawodowych, których wartość
docenia ponad 45% badanych. Wybór miejsca odbywanego stażu, poziom zaangażowania podczas jego trwania
w poszukiwanie kompetencji doświadczonych specjalistów – praktyków, refleksyjność i wyznaczanie sobie
kolejnych celów rozwojowych, oparty byłby na świadomym dążeniu do efektywności samorozwoju.

Wiara młodych ludzi w to, że uczelnia przygotowuje ich do satysfakcjonującego wejścia na rynek pracy wyrażana
przez 64% ankietowanych, stawia przed systemem edukacji na poziomie studiów wyższych poważne wyzwanie.
Zaspokojenie pokładanych nadziei wymaga ciągłej weryfikacji i aktualizacji programów kształcenia,
uwzględniających zmiany oczekiwań na rynku pracy, doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej
oraz stosowania form i metod pracy, pozwalającej na holistyczny rozwój studenta.



KTO ODPOWIADA ZA PRZYGOTOWANIE DO WEJŚCIA
NA RYNEK PRACY?

47%

46%

2%

Uczelnia, na której studiuję

Kto w pierwszej kolejności Twoim zdaniem
powinien odpowiadać za przygotowanie
Cię do wejścia na rynek pracy?

Ja sam(a)

Osoby zajmujące się
rozwojem osobistym,
mentoringiem, coachingiem

Potencjalni pracodawcy

3%



NAJLEPSZY MOMENT, ABY POZNAĆ SWOJE MOCNE
STRONY?

47%

19%

10%

Powinienem/powinnam
dowiadywać się o tym przez
całe moje życie

Jaki jest Twoim zdaniem najlepszy moment
na to, aby dowiedzieć się, co jest Twoją mocną
stroną, co masz wartościowego do
zaproponowania pracodawcy?

Podczas trwania studiów,
ale nie na podstawowych
zajęciach (zajęcia dodatkowe,
szkolenia)

W czasie, kiedy wybierałe(a)m
kierunek studiów

Na podstawowych zajęciach
na uczelni (np. na module w
programie)

4%

3%

Powinno to nastąpić
w miejscu, w którym
podejmę pracę

Nie ma takiego momentu

13%



BADAJMY POTENCJAŁ, ABY ZATRUDNIAĆ
WŁAŚCIWE OSOBY NA WŁAŚCIWE STANOWISKA

Anna Sarowska – Gierasimowicz
ekspert zarządzania, Careers Compass

Zaskakujące i budujące jest to, że ciężaru odpowiedzialności za przygotowanie się do wejścia na rynek pracy
młodzi wcale nie przerzucają na potencjalnych pracodawców (94%) a właściwie w równym stopniu na uczelnię
(47%) i na siebie (46%). Kłóci się to z krążącymi powszechnie przekonaniami, że młodzi przychodzą tylko
z oczekiwaniami. Wydaje się, że oni naprawdę chcą z siebie dać wiele, tylko czy jesteśmy gotowi na ich
przyjęcie? Jak wiele wiemy o ich potencjale, tych rolach, w których będą najbardziej efektywni (strateg, kreator,
analityk, koordynator a może realizator), ich motywacjach, ale i potencjalnych obszarach do rozwoju? To lekcja,
którą ma do odrobienia pracodawca a ma dziś na rynku sprawdzone badania kompetencji, które dadzą mu
odpowiedź na postawione wyżej pytania. 

Anna Sarnacka-Smith,
trener biznesu, konsultant DISC
w EFFECTIVENESS

Biorąc pod uwagę skutki niedopasowania drogi rozwoju człowieka względem jego rzeczywistego katalogu
mocnych i słabych stron, szczególnego znaczenia nabiera wczesna świadomość indywidualnego potencjału.
Jestem pod ogromnym wrażeniem stanowiska prawie 50% badanych studentów, wskazujących na wartość
budowania tej samoświadomości na wielu etapach życia. Ich wybory edukacyjne pozwoliłyby im uniknąć wielu
rozczarowań i frustracji w chwili, gdy poniesiony wieloletni wysiłek rozwojowy staje się często dalece
niewystarczający wobec wymagań na stanowisko w wymarzonej organizacji. Odpowiedzialność za potencjalne
deficyty w tym względzie musimy podzielić pomiędzy wszystkich, którzy na kolejnych etapach życia młodych
ludzi mają wpływ na stan rzetelnej identyfikacji ich osobistej mapy talentów i predyspozycji. Zarządzanie sobą,
jako świadomy proces dążenia do optymalnego rozwoju mocnych stron i wspierania słabszych, nie byłby często
jedynie marketingowym sloganem.



SPEŁNIENIE W PRACY?

70%

62%

55%

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

Po czym poznasz, że praca którą dostaniesz
po zakończeniu studiów, będzie spełnieniem
Twoich oczekiwań/marzeń? 

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

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

Będę dobrze zarabiać,
realizując swoją pasję

49%

48%

Moja przyszłość będzie
bezpieczna

Moja motywacja do pracy
będzie rosła każdego dnia

59%



SPEŁNIENIE W PRACY?

Piotr Zimolzak
Wiceprezes Zarządu, SW Research

Dla wielu studentów kluczem do spełnionej w pracy zawodowej jest poczucie satysfakcji i stabilność
(70%) oraz wykorzystanie własnego potencjału (62%). Przy czym warto zaznaczyć, że potencjał ten
może być odkryty nie przy pierwszej, ale przy kolejnej podjętej pracy – prawie połowa studentów
uważa, że własny potencjał odkrywa się przez całe życie. Studenci częściej przekonani są o tym,
że to oni sami posiadają lepszą wiedzę o swoich mocnych stronach (52%) niż inne osoby (43%).

Tym bardziej zaskakujący jest fakt, że prawie 6 na 10 osób  w sytuacji podejmowania decyzji
o przyszłości zawodowej chętnie zaufałoby ekspertom i branżowym specjalistom. Dzieje się tak,
ponieważ studenci są świadomi konsekwencji błędnej decyzji. Według nich koszty nietrafionego
wyboru to przede wszystkim rozczarowanie, frustracja (68%) oraz spadek wiary we własne
możliwości (59%).

Anna Sarowska – Gierasimowicz 
ekspert zarządzania, Careers Compass

Oczekiwania stawiane przyszłej pracy, nie wydają się być wygórowane w podejściu badanych
studentów. Mogłabym powiedzieć nawet, że zgodne z generalnymi założeniami polityki personalnej,
która wskazuje na takie właśnie efekty zarządzania kapitałem ludzkim, na jakie wskazywali również
ankietowani. Zaangażowany pracownik, realizujący z satysfakcją cele organizacji, wykorzystując
w pełni swój doskonalony systematycznie potencjał. Zidentyfikowany ze swoją firmą i lojalny wobec
jej interesów, reprezentujący ją jako miejsce, gdzie tworzy się możliwości i wyzwania rozwojowe.
Pracownik zainteresowany świadomym rozwojem w strukturze firmy z wpływem na jej losy.
Tym samym dla pracodawców mielibyśmy bardzo dobre informacje. Oznaczałoby to bowiem,
że inwestycja w najlepsze standardy zarządzania ludźmi jest odpowiedzią na oczekiwania
przyszłych pracowników  co gwarantuje w konsekwencji organizacjom stabilny rozwój
i możliwość przyciągnięcia młodych i utalentowanych ludzi. 



SPEŁNIENIE W PRACY?

Anna Dostatnia 
Strategy Director, Odyseja PR

Młodzi nie chcą iść na kompromisy i poświęcać życia dla kariery. Chcą łączyć pracę z życiem
osobistym. Pytani o pracę marzeń mówią o takiej, w której będę mieć poczucie satysfakcji
i stabilności, a jednocześnie będą mogli skupić się na życiu osobistym. Cenią to bardziej niż prestiż,
pieniądze, karierę. Nie są, jak pokolenie X, które gotowe było poświęcić kilka pierwszych lat na rynku
pracy, aby zbudować podwaliny swojej życiowej kariery. Dzisiejsi młodzi ludzie być może mają
poczucie, że nic nie jest pewne ani stabilne, świat zbyt szybko się zmienia i dzisiejsze poświęcenie
może nigdy nie zostać wynagrodzone. Dlatego bardziej liczy się dla nich jakość życia, które wiodą
tu i teraz.



KOSZTY BŁĘDNYCH DECYZJI

68%

59%

54%

Rozczarowanie, frustracje

Jakie Twoim zdaniem możesz ponieść koszty
błędnej decyzji co do przyszłej ścieżki rozwoju
zawodowego?

Spadek wiary we własne
możliwości

Stres związany z warunkami
życia

Szybki spadek motywacji

48%

42%

Szybkie wypalenie zawodowe

Brak możliwości rozwoju
rzeczywistego potencjału
mocnych stron

56%



KOSZTY BŁĘDNYCH DECYZJI

Anna Sarowska – Gierasimowicz
ekspert zarządzania, Careers Compass

Koszty błędnych decyzji, co wyboru ścieżki zawodowej bezpośrednio potencjalnie poniosą
wchodzący na rynek pracy absolwenci, czego jak widzimy są świadomi. Jednak pośrednio
poniesiemy je wszyscy, zarówno w perspektywie społecznej, jak i gospodarczej. Stres, spadek
motywacji, zagubienie, poczucie porażki, brak satysfakcji finansowej, depresja, konieczność
pogodzenia się z konsekwencjami złych wyborów, bądź bunt przeciwko nim, kolejne dramatyczne
decyzje oparte na presji czasu i otoczenia, to tylko niektóre, których może doświadczyć młody
człowiek w sytuacji zderzenia swoich wyobrażeń z rzeczywistością. Obawy, z jakimi mamy
do czynienia u ponad 70% badanych, nawet jeśli część z nich próbuje rozstrzygnąć je sama,
nie pozostaną bez wpływu na ich decyzje w procesach rekrutacyjnych. Jaki zachowają dystans
wobec swoich lęków w wyborach ofert pracy? Z jakim poziomem kompetencji społecznych
i specjalistycznych rekrutujących się zderzą i czy pomogą im one pokonać ich lęki i brak pewności
w zakresie stopnia przydatności na rynku pracy. Jak szybko zorientują się, czy i gdzie popełnili błąd
w swoich wcześniejszych decyzjach i co z tą świadomością zrobią? To galeria pytań, na które
odpowiedzi w każdym indywidualnym przypadku zwiększą lub zmniejszą koszty wcześniejszych
decyzji, na których generalną zmianę dziś często jest za późno.



CZEGO MŁODZI OCZEKUJĄ OD PRACODAWCY?

70%

70%

59%

Przyjaznego otoczenia
i swobodnej atmosfery pracy

Jakiego rodzaju wsparcia będziesz oczekiwać
od pracodawcy w pierwszym okresie pracy? 

Możliwości uczenia
się od innych

Czasu na wdrożenie się,
zaadaptowanie się w nowej
dla mnie sytuacji

Docenienia za dobrze
wykonaną pracę

58%

56%

Poświęcenie mi czasu na
zapoznanie mnie z zakresem
obowiązków

Poświęcenie mi czasu
na nauczenie mnie tego,
czym się mam zajmować

67%



CZEGO MŁODZI OCZEKUJĄ OD PRACODAWCY?

39%

31%

3%

Charyzmatycznym doradcą
i mentorem pracownika,
który inspiruje go do rozwoju
oraz działania

Idealny szef według mnie powinien być przede
wszystkim:

Zdecydowanym,
sprawiedliwym,
wyznaczającym jasne cele
przywódcą

Kompetentnym
menedżerem, od którego
pracownik przejmie wiedzę
i umiejętności

Żadne z powyższych

25%



CZEGO MŁODZI OCZEKUJĄ OD PRACODAWCY?

Anna Sarowska – Gierasimowicz
ekspert zarządzania, Careers Compass

Mam wrażenie, że młodzi intuicyjnie wyczuwają, co jest naprawdę potrzebne, aby firma miała zmotywowanych
pracowników, z zaangażowaniem pracujących na jej sukces  efektywnej pracy zespołowej (możliwości uczenia
się od innych w dobrej atmosferze) oraz przełożonego, który poświęci im czas na wdrożenie ich w zakres
obowiązków i który będzie udzielać informacji zwrotnej.  Firmy i jej pracownicy potrzebują liderów – a to nie to
samo, co bycie managerem, koordynatorem procesów. Firmy potrzebują liderów – osób, które są ekspertami
w tym, co robią, mają pasje, którzy chcą i potrafią z pracowników wydobyć to, co jest w nich najlepsze, rozwijać
ich kompetencje, którzy potrafią dostosować swój styl komunikacji do poszczególnych pracowników, którzy będę
udzielać informacji zwrotnej w sposób, który przełoży się na jeszcze większe zaangażowanie. Tego naprawdę
można się nauczyć, ale nie stanie się to jednego dnia, praca nad sobą musi mieć miejsce każdego dnia.

Anna Sarnacka-Smith,
trener biznesu, konsultant DISC
w EFFECTIVENESS

Profesjonalny proces adaptacyjny to marzenie ankietowanych studentów. Ich gotowość do uczenia się
i poznawania organizacji na starcie zawodowej kariery, przy wsparciu specjalistów, jest bardzo dobrą prognozą
dla firm otwartych na inwestycję w młodego pracownika. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak realizować
najlepsze praktyki w okresie wdrożenia pracownika na stanowisku pracy, a nasz pracownik szybko stanie się
samodzielny i efektywny w powierzonym obszarze zadań i celów. Świadomość cech skutecznego i efektywnego
przywództwa, jakie chcieliby spotkać badani studenci w wymarzonych organizacjach, potwierdza jedynie
generalne trendy w zmianach modelu zarządzania ludźmi, przez obecnych i przyszłych liderów. Moim zdaniem
w obliczu deklarowanych potrzeb, stawianych wobec przyszłych pracodawców, ankietowani zaprzeczają
obiegowym mitom, jakoby młode pokolenie miało szczególnie wygórowane oczekiwania w omawianych
kwestiach, wobec zatrudniających je organizacji. 
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