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Analiza i pozyskiwanie danych
Wnioskowanie przeprowadzono w oparciu o dane pozyskane przez zespół Instytutu
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Przeprowadzone badanie i opracowanie raportu współfinansowane zostało ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
„Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej”, realizowanego na
mocy umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie nr
UDA-POWR.02.12.00-00-SR07/18, w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach
kwalifikacyjno-zawodowych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020.
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Wstęp
Początek kariery zawodowej dla studentów, którzy kończą proces nauki jest szczególnie
istotnym momentem. To wtedy dochodzi do pierwszej weryfikacji wiedzy, jaką pozyskali w
całym procesie kształcenia. To w końcu moment, w którym pojawia się hasło: „sprawdzam”.
Jednak dla znacznej części studentów jest to czas, kiedy dopiero wówczas uświadamiają
sobie, że „muszą iść do pracy”. To moment w którym w przypadku części z nich, dociera do
ich świadomości, iż dobiegł końca okres zabawy, a zaczyna się prawdziwe życie, z pełnią
odpowiedzialności za każdy kolejny krok.
Dwadzieścia lat temu studenci podejmowali głównie tylko naukę. Nie poszukiwali pracy.
Dotyczyło to jednak w istotnej mierze tych, którzy studiowali dziennie. Obecnie, zarówno
dzienni jak i zaoczni co najmniej rozważają podjęcie pracy. Znaczna część studentów
decyduje się na to już w czasie nauki. Część z nich realizuje szerokie programy praktyk inne
niż te, które są zalecane i wymagane przez uczelnie, wiedząc że w ten sposób budują swoją
przyszłość. Świadomi studenci, a tych jest coraz więcej, zdają sobie sprawę ze znaczenia
tego okresu jakim są studia i przełożenia go nie tylko na pozyskiwanie wiedzy wynikającej z
programu, jaki dla nich przygotowano, ale także na poszerzanie posiadanych doświadczeń
praktycznych. Świadomi studenci kształtują swoje umiejętności, kompetencje poszukując
miejsc i możliwości, które przyczynią się do ich rozwoju.
Już w trakcie nauki na studiach część studentów odbywa praktyki zawodowe oraz staże (nie
tylko organizowane w formule obowiązkowej). W ten sposób konfrontują z rzeczywistością
swoje wyobrażenia na temat tego jak może wyglądać ich praca w przyszłości. Takie
podejście należy uznać oczywiście za właściwe. Jednak jak pokazuje praktyka, pomimo
wzrastającego zainteresowania oraz aktywności w tym zakresie, nie jest ono powszechne.
Nadal wśród wielu studentów panuje przekonanie, że „przyjdzie czas”, a tym jest dla nich
moment ukończenia szkoły wyższej. Tym samym rezygnują oni z możliwości doskonalenia
warsztatu podczas studiów. Podejście to wynika głównie z wielu mylnych stereotypów.
Najpopularniejszy z nich dotyczy „obowiązku parzenia kawy podczas praktyk” i innych
podobnych, mało ambitnych zadań, jakie zlecane są studentom podczas praktyk. Niektórzy
studenci uznają, że mają już taką wiedzę, że muszą na praktyce pisać strategie, wykonywać
zadania, które powierza się pracownikom z dużym stażem. Z drugiej strony również krążą
opowieści o studentach, którzy szukają firm, które poświadczą im fikcyjnie odbyte praktyki.
Takie zdarzenia mają miejsce szczególnie w firmach rodzinnych, gdzie o uzyskanie takiego
poświadczenia jest bardzo łatwo.
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Patrząc z perspektywy przedsiębiorców temat praktyk studenckich i staży rozpatrywany
bywa wielotorowo. Praktykanci i stażyści są z pewnością wyzwaniem dla przedsiębiorców.
Zwłaszcza w początkowej fazie „obsługa” nowych osób bez doświadczenia wymaga
dodatkowego zaangażowania etatowych pracowników. To przekłada się na koszty, a także
ma wpływ na ograniczenie czasu, który pracownik etatowy mógłby przeznaczyć na
realizację zadań i obowiązków, które wynikają z jego umowy o pracę. I to właśnie jest dla
wielu firm kluczową barierą, która decyduje, że nie podejmują się przyjmowania
praktykantów i stażystów. W ten sposób firmy, obawiając się głównie koniecznych do
poniesienia wydatków (nie zawsze w postaci wynagrodzeń, bowiem są to wydatni
pośrednie), rezygnują z przyjmowania praktykantów i stażystów. Oprócz tego zwracają
uwagę na to, iż studentowi trzeba zapewnić stanowisko pracy i zadania. Zarówno z
pierwszym jak i drugim może być kłopot, bowiem stanowiska pracy przeznaczane są
głównie dla zatrudnionych w firmie, zaś zadania, które mogą być dedykowane stażystom
muszą być adekwatne do ich poziomu wiedzy, ale także nie mogą polegać wyłącznie na
pracach technicznych, które zniechęcą studenta, czy nie wpłyną na jego rozwój.
Warto zauważyć, iż firmy które aktywnie poszukują pracowników, szczególnie tych, którzy
nie wymagają istotnie wysokich pensji na początku kariery zawodowej, są w stanie
przyjmować stażystów i praktykantów, szkolić ich mając jednocześnie gwarancję, iż
„budowany w ten sposób pracownik” będzie realizował zadania spójne w całości z tym, co
oczekuje firma, bez „naleciałości” wynikających z jego dotychczasowych doświadczeń.
Pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnienie praktykanta lub stażysty, muszą zdawać
sobie sprawę z faktu braku ich samodzielności. To jest kolejny czynnik, który powoduje
uznanie, iż praktykanci i stażyści wymagają zaangażowania czasu i uwagi ze strony
pracowników już zatrudnionych w firmie, co przekłada się na koszty. Brak kompetencji czy
wystarczających umiejętności może przełożyć się również na jakość wykonywanych zadań.
Wiele z zadań przekazywanych studentom musi być sprawdzanych i kontrolowanych, a
często robionych przez pracowników etatowych ponownie. Szereg wskazanych ograniczeń
związanych z angażowaniem studentów na praktyki i staże powoduje w firmach niechęć i
wpływa na decyzje blokująco. Firmy boją się kosztów związanych z powyższymi koniecznymi
do wykonania zadaniami, które wynikają z zaangażowania praktykantów.
Kolejnym wyznacznikiem oceny programów praktyk i staży jest fakt, iż biorąc pod uwagę ich
formę, szczególnie jeżeli mówimy o praktykach o charakterze obowiązkowym,
realizowanym w ramach toku studiów, są one najczęściej bezpłatne lub wynagrodzenie za
wykonaną pracę jest niskie. Studenci pracujący w ten sposób niekoniecznie mogą
wykazywać się zaangażowaniem, sumiennością oraz odpowiedzialnością. Nie wszystkim
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zależy na takich praktykach, wielu nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż praktyki mogą być ich
faktycznym przystankiem na drodze do dobrej pracy w przyszłości.
Są firmy, które bardzo dobrze radzą sobie z wdrożeniem i zagospodarowaniem nowych
osób na krótki okres. Niektóre podmioty dzięki pracy praktykantów potrafią wygenerować
zysk, dlatego nastawione są na pozyskanie jak największej liczby studentów bez gwarancji
późniejszej pracy. Można zauważyć, iż sytuacja na rynku pracy w zakresie praktyk i staży
zmienia się od lat na korzyść ludzi młodych. Jest to wynikiem braku rąk do pracy, sytuacją
określaną w ekonomii rynkiem pracownika. Pracodawcy zabiegają o to, by zatrudnić
najlepszych albo osoby z potencjałem. Pomimo ograniczeń i problemów dostrzeganych
przez pracodawców, a związanych z organizacją praktyk i staży, które zostały wskazane
wcześniej, rynek pracy stałej oraz dodatkowej oferuje studentom szereg możliwości
zatrudnienia i znalezienia praktyk, które pozwolą im się rozwijać. W związku z tym firmy
proponujące staże czy praktyki zawodowe muszą wykazać się ciekawym programem oraz
angażującymi zadaniami, aby w razie potrzeby rekrutacji przyciągnąć i zainteresować
kandydatów. Tym samym, pomimo wskazanych ograniczeń, zauważamy, iż mamy do
czynienia z rynkiem, który sprzyja młodym ludziom, którzy chcą i poszukują możliwości
rozwoju z wykorzystaniem praktyk i staży.
Niniejszy dokument zawiera wskazania wynikające z analiz przeprowadzonych na bazie
dokumentów pozyskanych przez zespoły analityków Instytutu Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. Jego wynikiem są rekomendacje co do dalszych działań w zakresie budowy
skutecznych programów dotyczących praktyk i staży
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Główne wnioski
1. W ramach niniejszego dokumentu zbudowane zostały wytyczne dla potencjalnych
zmian jakie należałoby rozważyć w kontekście systemu praktyk i staży
obowiązujących współcześnie na polskich uczelniach.
2. Zmiany w powyższym zakresie nie dotyczą kwestii fundamentalnych, mają wymiar
porządkujący.
3. W niniejszym opracowaniu wskazane zostały ponadto oceny dotychczas
realizowanego systemu praktyk włącznie ze wskazaniem korzyści, jakie odnoszą z ich
realizacji studenci oraz firmy.

Metodologia badań wykorzystanych w analizie
Cele badania
Cele badania obejmowały:
•
•
•

przegląd danych na temat praktyk/staży realizowanych przez polskie Uczelnie
Wyższe,
ocenę dotychczas stosowanych rozwiązań,
pozyskanie wiedzy na temat stosowanych na uczelniach praktyk i staży w kontekście
korzyści dla stron współpracujących ze sobą w ramach tego systemu (pracodawca,
uczelnia, student).

Opis wykorzystanych metod
W raporcie wykorzystane zostały wyniki desk research (analiza danych zastanych) oraz
analiz wynikających z danych pozyskanych przez zespół autora w ramach Instytutu Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach desk research analizie poddane zostały
dokumenty zamieszczone w bibliografii.
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Praktyki i staże studenckie. Opinie z sieci.
Część poszukujących praktyk i staży studentów skupia się na poszukiwaniu miejsca, w
którym będą mogli pozyskać nowe umiejętności związane z ich kierunkiem kształcenia.
Wyzwania stawiane przed nimi podczas praktycznych form kształcenia mogą jednak
znacznie odbiegać od ich oczekiwań. Wykonywanie tzw. „czarnej roboty’’ to zdecydowanie
nie są umiejętności oraz zadania, których oczekują od firmy zatrudniającej ich w ramach
praktyki. Z drugiej strony pracodawcy chcąc szybko „doszkolić’’ studenta stawiają przed nim
zbyt wysokie wymagania, niedostosowane do jego wiedzy i umiejętności, co może
powodować duży stres. Dlatego można mówić o luce jaka występuje pomiędzy
oczekiwaniami ze strony pracodawców i pracowników. Im jest ona większa, tym
prawdopodobieństwo niespełnienia oczekiwań i frustracji w obu grupach rośnie. O tym, jak
bolesne bywa zderzenie rzeczywistości studiów z biznesem można przekonać się czytając
dostępne wpisy w mediach społecznościowych oraz na portalach typu GO-WORK, czy
Nieparzekawy.pl, który wyrósł na kanwie potrzeby uchronienia studentów przez stratą
czasu na praktykach. Obecnie nieco zaniedbany przez moderatorów portal dalej
funkcjonuje i pozwala odnaleźć opinie na temat pracodawców, zarówno te pozytywne jak i
negatywne. Powyższych źródeł nie można uznać jednak za w pełni wiarygodne, bowiem
analiza zamieszczanych tam wpisów pokazuje, że formułowane tam opinie są często
zbiorem ocen ukierunkowanych na „upuszczenie emocji”. Niestety słuszne cele, jakie stoją
za podobnymi systemami czy portalami, zostały wypaczone przez (jak to oceniają
pracodawcy) ich hejterski charakter i dopuszczanie przez administratorów do zamieszczania
niesprawdzonych, niewiarygodnych i często nieprawdziwych informacji. Aczkolwiek jeżeli
emocje zostaną odsunięte na bok i analizie poddamy wyłącznie wpisy merytoryczne,
wówczas wyłania się obraz, który faktycznie można wziąć pod uwagę. Studenci odbywający
praktyki zwracają na tych portalach uwagę na różne kwestie, liczą na ciekawe wyzwania
oraz elastyczność czasu, który muszą poświęcić na wykonywane zadania oraz możliwości
pogodzenia ich z pracą lub zajęciami na uczelni.
Przykładowy wpis:
W firmie była dobra organizacja pracy, w razie problemów można było
się kontaktować i liczyć na pomoc. Praktyki są zdalne i bardzo elastyczne,
łatwe do pogodzenia z pracą lub uczelnią. Praktyki uczą podstaw
copywritingu i marketingu w sieci. Dzięki tym praktykom dostałam
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wymarzoną pracę ~ Julia1
Lektura podobnych jak ten zaprezentowany powyżej wpisów, może dostarczyć punktowej
wiedzy na temat podejścia firm i młodych uczestników rynku pracy do praktyk czy staży.
Jednak ostatecznie będzie ona mocno zakrzywiona. Z jednej strony zakrzywienie wynika z
tego, że na portalach znajdziemy szereg wpisów negatywnych i często typowo hejterskich.
Podobne portale dostarczają obszernej wiedzy, którą można uznać za „wypaczoną”.
Znajdują się tam bowiem posty, które są tworzone na zamówienie przedsiębiorców, dla
których jest to sposób na niwelowanie dotychczas opisanych negatywnych wrażeń
praktykantów.
Czasem przedsiębiorcy z własnej inicjatywy próbują budować obraz idealny, jaki jest w
zasięgu ich marzeń. Część zwłaszcza tych, którzy opierają biznes na darmowej pracy
praktykantów bez perspektyw zatrudnienia, próbuje operować sztucznymi zabiegami,
których celem jest poprawienie wizerunku na bazie zamieszczania na forach pochlebnych
wpisów. Czasem działania takie są również wynikiem aktywności zleconych zewnętrznym
firmom marketingowym lub podmiotom oferującym tzw. marketing szeptany. Dzięki takim
działaniom w przypadku szeregu firm pojawia się kilkakrotnie więcej wpisów negatywnych
niż praktykantów, którzy w całej historii firmy byli w niej zatrudnieni.
Abstrahując jednak od skali fikcyjnych komentarzy faktem jest, że w sieci łatwo znaleźć
negatywne opinie ze strony studentów, którzy byli niezadowoleni z odbytej praktyki,
atmosfery panującej w firmie czy opieki oraz wsparcia ze strony współpracowników.
Czasem działania takie, podobnie jak w przypadku pozytywów są fikcyjne, a prowokowane
np. przez konkurentów. Aczkolwiek próbując oddzielić fikcję od faktów da się dostrzec, iż
częstym zarzutem ze strony studentów było to, że zadania, które zostały im powierzone,
były mało angażujące lub niewymagające dużego nakładu pracy własnej.
Przykładowy wpis na forum:
Jestem na stażu, ale czuję, że tracę czas. Co tydzień inne mało ambitne
prace niemające związku z nauką o kodeksie postępowania
administracyjnego czy ustawami. Nie mam swojego stanowiska pracy. 6
miesięczny staż, a potem co miesiąc śmieciówki, który nic nie da. Żałuję,
że się na to zdecydowałam. A obsługa klienta. To już w call center lepiej
przyuczą. Tu nie ma sensownego szkolenia. Nie ma możliwości
nawiązania jakichś relacji z pracownikami. To potęguje uczucie

1

http://www.nieparzekawy.pl/praktyki-staze/agencja-interaktywna-cleveragency, za dzień 20.12
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osamotnienia. Ten staż da mi tylko wpis do CV, że niby w biurze
pracowałam, a tak naprawdę nie czuje że to coś da ~ Sylwia2
Łatwość znalezienia negatywnych opinii na temat praktyk może prowadzić do ostatecznego
zakrzywienia perspektyw odnośnie realnych opinii osób młodych na temat ich pierwszych
pracowniczych kontaktów oraz doświadczeń. Z pomocą w uzyskaniu szerszego obrazu
praktyk w Polsce przychodzą niezależne opracowania badawcze, zwłaszcza te zlecane przez
firmy i portale zajmujące się rynkiem pracy w Polsce czy opublikowane badania z uczelni.
Innym ważnym źródłem, które służy jako obiektywny obszar wiedzy w zakresie podejścia do
praktyk studenckich, są programy praktykanckie albo kompleksowe projekty realizowane
przez firmy, organizacje trzeciego sektora, podmioty rządowe ale także samorządowe. Są
one skierowane na udzielenie pomocy w pozyskaniu młodym, poszukującym ludziom
wartościowych doświadczeń zawodowych.

Praktyki i staże studenckie. Ogólne ramy prawne
Opisując praktyki w Polsce nie sposób również pominąć obowiązujących w tym temacie ram
prawnych. Prowadzenie praktyk i staży jest w Polsce odpowiednio opisane. Patrząc
syntetycznie zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018
program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze:
1) 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów
magisterskich;
2) 3 miesiące – w przypadku studiów drugiego stopnia3.
W polskim szkolnictwie wyższym zdobycie praktyki zawodowej odbywa się w ramach staży
oraz praktyk. Obowiązki stażysty są zbliżone do obowiązków pracownika etatowego, a czas
ich realizacji wynosi od 3 do 6 miesięcy (dla osób przed 30 r. ż. może wynosić 12 miesięcy).
Przed rozpoczęciem współpracy pomiędzy podmiotami (stażystą a pracodawcą) zawierana
jest umowa dwustronna. Po ukończeniu stażu osoba w nim uczestnicząca może liczyć na
opinię, która jest równoznaczna z listem rekomendacyjnym i ma bardzo duże znaczenie
podczas rekrutacji. Praktyka dzielona jest na dwa rodzaje: zawodową oraz studencką. Ich
celem jest przekazanie w miarę kompleksowej wiedzy oraz zapoznanie z branżą lub firmą.

http://www.nieparzekawy.pl/praktyki-staze/pomorski-urzad-wojewodzki-w-gdansku, za dzień
20.12
2

3

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. par. 67, s. 38
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Praktyki zazwyczaj nie wiążą się z wynagrodzeniem. Liczba godzin praktyk do odbycia zależy
od kierunku studiów, uczelni oraz dyspozycyjności studenta. Grafik zwykle dostosowany jest
do harmonogramu zajęć na uczelni. Po zakończeniu praktyk student uzyskuje referencje oraz
ewentualną ofertę współpracy od pracodawcy4. Praktyki dla części firm są doskonałym
sposobem na pozyskiwanie nowych kadr. I skutecznie to wykorzystują.

Praktyki i staże studenckie. Analiza sytuacji na bazie
raportów.
Obszary, w których występuje deficyt w liczbie pracowników, są cyklicznie diagnozowane
przez polskie Urzędy Pracy. Kolejna edycja raportu Barometr zawodów 2021 ukazuje
zapotrzebowanie na pracowników przede wszystkim w branżach:
− budowlanej (m.in. betoniarze, zbrojarze, brukarze, cieśle, stolarze budowlani,
murarze, tynkarze),
− produkcyjnej (m.in. elektrycy, elektromechanicy, elektromonterzy, krawcy,
pracownicy produkcji odzieży, operatorzy obrabiarek skrawających, robotnicy
obróbki drewna, stolarze, spawacze),
− medyczno – opiekuńczej (m.in. fizjoterapeuci, masażyści, lekarze, opiekunowie,
pielęgniarki, położne),
− TSL5 (m.in. kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników
siodłowych, magazynierzy),
− spożywczo – gastronomicznej (m.in. kucharze, piekarze),
− edukacyjnej (m.in. nauczyciele).
Warto zaznaczyć, że cytowany barometr zawodów odzwierciedla tylko określoną część
rynku. Bazuje on bowiem na ofertach, które zamieszczane są w Urzędach Pracy. Oznacza to,
że w całości pomija komercyjne portale pracownicze, a także wyspecjalizowane agencje
zajmujące się rekrutacją. Mając na uwadze właśnie te wskazane ograniczenia na
jakąkolwiek interpretację wyników barometru zawodów należy nałożyć filtr, który odnosi
się do tego w jakim stopniu oferty z obszaru zawodów deficytowych są skierowane do
absolwentów studiów wyższych. Brak pracowników w obszarach deficytowych zdaniem

https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/937/praktyka-a-staz-najwazniejsze-roznice, za
dzień 20.12
5
TSL – transport, spedycja. logistyka
4
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autorów raportu „Barometr Zawodów 2021” wynika przede wszystkim z braku kwalifikacji
oraz praktycznego doświadczenia młodych pracowników. Niechęć absolwentów szkół
wyższych do podjęcia pracy w tych sektorach wynika przede wszystkim z niskich
wynagrodzeń oraz długiego procesu kształcenia (np. studia związane z pielęgniarstwem).
Branżą na którą wzrosło zapotrzebowanie spowodowane m.in. pandemią COVID – 19 w
związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z pracą zdalną, to szeroko rozumiane
IT, gdzie poszukiwani są przede wszystkim studenci tych kierunków.6
Na rynek pracy oraz liczbę poszukiwanych pracowników znaczący wpływ miała pandemia
koronawirusa, przez którą ich liczba znacznie spadła – w kwietniu 2020 liczba nowych ofert
była o ponad 50% niższa niż w tym samym miesiącu, w roku poprzednim. Na przełomie roku
sytuacja stabilizowała się – od czerwca 2020 roku do stycznia 2021 było to już tylko 20%
mniej ofert w porównaniu do roku 2019. Znaczny wzrost ofert na rynku pracy pojawił się w
kwietniu 2021 – wyniósł 99,8% w porównaniu do lat pandemicznych. Należy wskazać, iż
zauważalnie więcej ofert pracy pojawia się w miesiącach letnich, czyli w okresie prac
sezonowych. Obszarem, w którym pojawia się najwięcej ofert pracy, są zawody fizyczne
takie jak kasjer/sprzedawca, kierowca, magazynier oraz pracownik ochrony. Duże
zapotrzebowanie na pracowników można zauważyć także w branży IT, a najczęściej
poszukiwani są programiści – 1717 ofert pracy w sierpniu 2021 roku. Nawiązując do
wzrostu liczby ofert pracy największy wzrost nastąpił wśród specjalistów związanych z
zarządzaniem ludźmi (wzrost o 70% więcej niż w sierpniu 2020 r.) oraz w branży IT (48%
więcej ofert w sierpniu 2021 niż w roku poprzednim).7
Badania pokazują, że podczas studiów, studenci chętnie podejmują staże oraz praktyki
zawodowe. Głównym czynnikiem motywującym te osoby do odbycia praktyki zawodowej
lub/i stażu jest potrzeba zdobycia doświadczenia, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do
podjęcia pracy po zakończeniu studiów. Zdają sobie oni sprawę z faktu, iż same studia nie są
wystarczające. Oprócz wiedzy pracodawcy wymagać będą od nich bowiem często
specjalistycznych, praktycznych umiejętności. Ważna jest zatem wiedza praktyczna oraz
doświadczenie. Błędne jest tłumaczenie młodych ludzi podczas rozmów kwalifikacyjnych, że
nie mieli możliwości zdobyć doświadczenia, ponieważ podejmowali studia. Taka
argumentacja współcześnie nie przekonuje rozsądnie myślącego pracodawcy.
Osoby wchodzące na rynek pracy są świadome wymagań i oczekiwań, jakie stawiają przed
nimi potencjalni pracodawcy. 83% respondentów projektu „Studenci 2018” oceniało, że

6

Raport Barometr zawodów 2021, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, s. 18-21

7

Raport firmy Grant Thorton, Rynek pracy w czasie Covid-19, s.10-13.
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zatrudniający wymagają od nich doświadczenia zawodowego oraz kompetencji potrzebnych
na danym stanowisku8. Jak wynika z raportu Pracuj.pl, 82% studentów uważa, że warto
odbyć praktykę lub staż, a niemal 70% badanych ją odbyło9. Analizy pokazują, że w ostatnim
ćwierćwieczu zaszły istotne zmiany w zakresie przestrzenia kwalifikacji uczestników rynku
pracy. Pod koniec XX wieku panowało przekonanie, że zdobycie atrakcyjnej pracy
uzależnione było od uzyskania dyplomu wyższej uczelni. Końcem drugiej dekady XXI wieku
co trzeci badany w sondażu Pracuj.pl uważa, że studia nie są potrzebne do znalezienia
dobrej pracy (33%), przeciwnego zdania jest tylko o 4% więcej badanych. Liczba
niezdecydowanych wynosi 30%.
Obecnie można mówić o praktykach i stażach, również w kontekście kryzysu postrzegania
poziomu kształcenia szkół wyższych. Studenci krytycznie oceniają jakość kształcenia na
uczelniach – 32% ankietowanych przyznało, że po odbyciu zajęć teoretycznych jest źle
przygotowana do wejścia na rynek pracy, a same studia dają kwalifikacje zaledwie na
średnim poziomie. Zupełnie odwrotnie w ocenie studentów wypadają praktyki oraz staże –
ponad 60% studentów i absolwentów uważa, że odbyte praktyczne formy kształcenia
pomogły im dobrze przygotować się do pracy oraz nauczyły jak funkcjonować u
późniejszego pracodawcy. Nieco mniej ankietowanych - 57% wskazało, że podczas praktyk
nabyli konkretne umiejętności związane z zawodem10. Taki stan rzeczy może wynikać z
programu studiów na polskich uczelniach, gdzie wykłady często są prowadzone jedynie w
sposób teoretyczny z wykorzystaniem literatury oraz materiałów przygotowanych przez
prowadzących. Paradoksalnie ponad 63% absolwentów zamierza kontynuować naukę po
studiach (np. w formie kursów czy studiów podyplomowych). Oznacza to, że z jednej strony
studenci nisko oceniają poziom kształcenia, a z drugiej nie chcą z niego rezygnować. Takich
paradoksów w analizie rynku pracy i praktyk jest więcej.
Wysokie oceny praktyk i staży niekoniecznie są dobrą informacją dla pracodawców.
Nakładają bowiem na nich presję wynikająca z oczekiwań młodych pracowników.
Przedsiębiorcy muszą też liczyć się z obowiązkiem wypełnienia edukacyjnych luk systemu
kształcenia, bowiem część studentów dopiero na praktykach uczy się zawodu nie mając

Badanie Pracuj.pl „Studenci 2018”, za raportem Pracuj.pl Najważniejszy egzamin: kariera. Studenci
i absolwenci o rynku pracy, link do raportu: https://media.pracuj.pl/52059-studenci-i-absolwenci-orynku-pracy-raport-pracujpl
8

Raport Pracuj.pl Jak studenci postrzegają staże i praktyki? Link do raportu:
https://media.pracuj.pl/39711-jak-studenci-postrzegaja-staze-i-praktyki-badania-pracujpl
9

Badanie Pracuj.pl „Studenci 2018”, za raportem Pracuj.pl Najważniejszy egzamin: kariera.
Studenci i absolwenci o rynku pracy, link do raportu: https://media.pracuj.pl/52059-studenci-iabsolwenci-o-rynku-pracy-raport-pracujpl
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odpowiedniej bazy i przygotowania wynikającego z kształcenia na uczelni. Taki stan rzeczy
potwierdzają badania przeprowadzone na Uniwersytecie Rzeszowskim dotyczące korzyści
oraz oczekiwań studentów wobec staży i praktyk. Podczas tych badań blisko 30%
ankietowanych studentów przyznało, że podczas praktycznej nauki zawodu w małym
stopniu wykorzystało wiedzę akademicką, zaś 12,9% badanych nie wykorzystało informacji
teoretycznych nabytych na wykładach11.
Dzięki dobrze przygotowanym i przeprowadzonym praktykom oraz stażom studenci
pozyskują wiedzę w kontekście potencjalnej pracy w zawodzie który planują po skończeniu
studiów wykonywać (ponad 70% studentów po ukończeniu studiów chce pracować w
zawodzie związanym z ukończonym kierunkiem kształcenia), a dzięki zdobytemu
doświadczeniu mogą liczyć na lepsze warunki zatrudnienia na pierwszym stanowisku
objętym po zakończeniu kształcenia12.

K. Jankowska, S. Stach, Korzyści i oczekiwania studentów wobec stażu i praktyki, Uniwersytet
Rzeszowski
11

Raport Pracuj.pl Jak studenci postrzegają staże i praktyki? Link do raportu:
https://media.pracuj.pl/39711-jak-studenci-postrzegaja-staze-i-praktyki-badania-pracujpl
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Praktyki i staże. Kluczowe cele.
Praktyki i staże, które odbywają się w ramach polskich uczelni mają na celu
skonfrontowanie z rzeczywistością wiedzy lub umiejętności nabytych podczas trwania
studiów. Powinny pełnić funkcję dydaktyczną, która polega na tym, że praktykant/stażysta
podczas pobytu w przedsiębiorstwie uczy się wdrażać w rolę przyszłego pracownika oraz
funkcjonowania w obszarze instytucji, z której ideą wiąże swój przyszły zawód 13. Przyczyni
się to także do ukształtowania przez studenta określonych predyspozycji i umiejętności do
wykonywania zawodu. Praktyki/staże dają możliwość zdobywania doświadczenia i
informacji, mogących pomóc studentowi w dalszym kształceniu oraz podejmowaniu
odpowiedzialnych działań w życiu społecznym. Student ma możliwość poznania
niejednokrotnie szerokiej dokumentacji regulującej funkcjonowanie podmiotów oraz
możliwość wykorzystania w praktyce narzędzi lub metod służących do wykonywania pracy
w zawodzie14. Kolejnym celem, który wynika z przysposobienia do wykonywania zawodu
jest rozwinięcie umiejętności studenta w obszarze efektywnego zarządzania czasem i
powierzonymi obowiązkami15. Ważnym elementem jest także rozwinięcie kompetencji w
zakresie pracy w zespole oraz pracy samodzielnej16. Praktyki i staże powinny zasadniczo
odpowiadać kierunkowi studiów, który został podjęty przez studenta, oraz zarysowi
sylwetki absolwenta danego kierunku17.
Patrząc na powyższe cele, każdorazowo należy traktować każdą formę praktyki jako formę
rozwoju. W takim kierunku powinny iść również działania promocyjne w tym zakresie,
prowadzone zarówno przez pracodawców jak i same uczelnie.

Wybrane przykłady programów praktyk
Pozyskiwanie wiedzy praktycznej realizowane jest w oparciu o przygotowane przez uczelnię
programy. W celu pozyskania przez studenta wartościowej praktyki lub stażu szereg polskich

13

https://wse.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0013/412222/Regulamin-Praktyk-WSE.pdf

14

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0603/082257-regulamin-praktyk-we.pdf

15

https://pwsip.edu.pl/wnsh/images/praktyki/Regulamin_praktyk_WNSiH.pdf

16

https://pwsip.edu.pl/wnsh/images/praktyki/Regulamin_praktyk_WNSiH.pdf

17

https://pwsip.edu.pl/wnsh/images/praktyki/Regulamin_praktyk_WNSiH.pdf
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uczelni wyższych proponuje im miejsca na bazie utrzymywanych z firmami stałych relacji,
badania potrzeb, czy prowadzenia analiz rynku pracy. Oprócz obowiązkowych praktyk i
staży, które organizowane są przez wyższe uczelnie, studenci niejednokrotnie – mając na
uwadze potrzebę budowania swojej pozycji na rynku pracy – poszukują możliwości realizacji
dodatkowych praktyk w firmach oraz instytucjach – jako elementu budowy portfela ich
kompetencji i doświadczenia. Taki kierunek jest oczywiście uzasadniony i powinien być
promowany w kampaniach informacyjnych realizowanych przez firmy oraz uczelnie wyższe.
Jednym z projektów płatnych praktyk dla studentów jest projekt rządowy finansowany z
Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. We wskazanym okresie odbyła się szósta edycja
programu, którego celem było zdobycie przez studentów doświadczenia w realizacji
projektów i zadań z obszaru funduszy unijnych oraz promocja Ministerstwa jako
pracodawcy, u którego warto rozwijać karierę. W trakcie praktyk student mógł pozyskać
wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu analiz, badań, tworzenia strategii oraz
zarządzania projektami. Praktykanci mogli zdobywać doświadczenie w Departamentach
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej18. Innym projektem finansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego jest program zorganizowany przez Ministerstwo
Infrastruktury dla studentów Uczelni Morskich pt.: Praktyki morskie dla studentów uczelni
morskich. W projekcie wzięło udział ok. 400 studentów zainteresowanych praktykami o
charakterze pilotażowym. Praktyki okazały się okazją zarówno dla pracodawców i uczelni.
Pozwalały dostosować ofertę studiów do potrzeb rynku pracy. Program został skierowany do
studentów, którzy są przygotowani merytorycznie do odbywania dodatkowych 6 miesięcy
praktyki na morskich statkach handlowych19. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego
Funduszu Społecznego, możliwe było zrealizowanie projektu pt.: Program praktyk
zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju
i obejmował 7 000 studentów. Uczniowie szkół wyższych chętni na odbycie praktyki w
ramach powyższego projektu byli zobowiązani do spełnienia wymagań zawartych w
regulaminie naboru – jest to m.in. napisanie aplikacyjnej pracy dyplomowej. Za udział
i zrealizowanie praktyki student otrzymywał stypendium. Trwały od 2 do 6 miesięcy. Dzięki
projektowi studenci mieli możliwość wykorzystania wiedzy nabytej na wykładach oraz
poznania środowiska pracy20. Projekt ten jest również potwierdzeniem, że płatne staże

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zafunduj-sobie-przyszlosc-program-platnych-praktykletnich, za dzień 20.12
19 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-pozakonkursowy-praktyki-morskie-dla-studentowuczelni-morskich-w-ramach-power, za dzień 20.12
20 https://praktyki.pwsw.pl/projekt-praktyk-zawodowych-w-pwsz/informacje-o-projekcie/, za dzień
20.12
18

16

i praktyki mogą być coraz bardziej powszechne, choć tu wiele zależy od koniunktury na
rynku pracy.
Przeprowadzone analizy pokazują, że ciężar budowania kwalifikacji zawodowych studentów
nie leży po stronie pracodawców, a po stronie uczelni. Wydaje się, że wyzwaniem dla części
branż jest skuteczne podniesienie jakości kształcenia, tak aby urealnić do warunków
rynkowych nauczanie w szkołach wyższych.
Innym projektem skierowanym nie tylko do studentów, ale i nauczycieli akademickich
związanych z hotelarstwem oraz turystyką był program Blue Tourism Opportunities
realizowany przez Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula w latach 2020-2022. U jego
założeń stanęło pogłębianie wiedzy studentów na temat tzw. niebieskiej turystyki czyli
turystyki przybrzeżnej stanowiącej obecnie największy udział w zatrudnieniu oraz z zakresu
biznesu. Dzięki odbytym praktykom studenci pozyskują praktyczną wiedzę oraz
doświadczenie potrzebne do rozwoju w tym sektorze. 21 Wykorzystywana w projekcie
metoda Massive Open Online Courses (Masowe otwarte kursy online), to metoda
kształcenia pozwalająca na przeprowadzenie kursu online, dla nieograniczonej liczby
uczestników. Tego rodzaju kursy bazują na aktywnym udziale uczestników oraz
interaktywnym nauczaniu. Prowadzący ma za zadanie wykorzystywać różnego rodzaju
pomoce i materiały dydaktyczne22.

Wymagania pracodawców
Podstawowym źródłem informacji o wymaganiach pracodawców są treści zawarte w
ogłoszeniach o pracę. Obecnie zauważalny jest prymat doświadczenia nad
wykształceniem. Zgodnie z raportem firmy Grant Thorton w sierpniu 2021 roku 79% ofert
pracy zawierało wymóg doświadczenia, a tylko 53% wymóg wykształcenia. Na dalszych
miejscach była znajomość języka (41%) oraz dyspozycyjność (29%). Z perspektywy
absolwentów, którzy nie mają doświadczenia a wchodzą na rynek pracy oznacza to, że tylko
21% ofert dostępnych na rynku jest skierowanych do nich. Przygnębienie taka wizją
potęguje fakt, ze gdyby czas studiów poświecili na pracę zakres dostępnych ofert
poszerzyłby się do 47%.23 Mając na uwadze przedstawione fakty, należy zauważyć, że
21

https://www.vistulahospitality.edu.pl/o-nas/projekty-unijne, za dzień 20.12
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https://e-pasje.pl/czym-jest-mooc/ za dzień 20.12

23

Raport firmy Grant Thorton, Rynek pracy w czasie Covid-19, s.17

17

kluczowe staje się współcześnie łączenie nauki i pracy już na wczesnych etapach edukacji
uniwersyteckiej. Podmioty rekrutujące uznały, że istotnym czynnikiem w ocenie aktywności
kandydata jest jego działanie w podmiotach takich jak organizacje studenckie, przebyte
szkolenia, a także wiedza nabyta samodzielnie. Wymagane od kandydatów umiejętności
zależą od branży oraz stanowiska. Ogólnymi umiejętnościami wymaganymi w większości
sektorów są języki obce, doświadczenie oraz dodatkowe umiejętnościach.24 Pracodawcy
zwracali także uwagę na kompetencje miękkie kandydatów takie jak umiejętności pracy w
grupie czy pod presją czasu, odporność na stres oraz umiejętności komunikacyjne.
Najwięcej wymagań pracodawcy zawierają w ogłoszeniach o pracę z sektora IT.
Tabela 1. Wymagania z ofert pracy sektora IT
Umiejętność

Liczba
powtórzeń

Odsetek
powtórzeń

Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie

33

66%

Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

29

58%

Znajomość MS Office

25

50%

Zdolność analitycznego myślenia

23

46%

Znajomość procesu tworzenia aplikacji

21

42%

Znajomość C++ i C#

17

34%

Umiejętność pracy pod presją czasu

16

32%

Zarządzanie projektami

14

28%

Znajomość JAVA

11

22%

Min. 3 lata doświadczenia

11

22%

Język HTML i CSS

10

20%

Umiejętność pracy na dużych bazach danych

10

20%

B. Baran, Studenci, a wymagania rynku pracy. Raport nt. preferencji pracodawców względem
umiejętności swoich potencjalnych pracowników młodego pokolenia, s .26
24
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Min. 1 rok doświadczenia

10

20%

Źródło: B. Baran, Studenci a wymagania rynku pracy. Raport nt. preferencji pracodawców
względem umiejętności swoich potencjalnych pracowników młodego pokolenia, s.6
Umiejętność, która jest wymagana przez pracodawców zdecydowanie najczęściej to
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Ten fakt może wynikać z tego, że z jednej
strony sama specyfika zawodu opiera się na języku angielskim, zaś z drugiej strony do pracy
zachęcają międzynarodowe korporacje, a oferty pracy z tego sektora są zamieszczane
głównie w języku angielskim. W branży IT cenione są również tzw. kompetencje miękkie
czyli komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia,
pracy pod presją czasu czy dobrego zarządzania projektami. Inne umiejętności brane pod
uwagę podczas procesu rekrutacji to wiedza związana z zakresem obowiązków branżowych
taka jak m.in. znajomość języków programowania, umiejętność pracy na dużych bazach
danych czy znajomość pakietu MS Office.
Zupełnie inne wymagania przedstawiają pracodawcy rekrutujący pracowników w branży
medialnej. Wymagania w tym wypadku stawiane przed pracownikami to przede wszystkim
bardzo dobra umiejętność komunikacji w mowie i piśmie oraz dorobek publicystyczny, co
pokazuje, że istotny jest warsztat pracy oraz doświadczenie. Inne wymagania to m.in.
odpowiedzialność, zaangażowanie, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole
czy prawo jazdy kat. B.

Tabela 2. Wymagania z ofert pracy branży medialnej
Umiejętność

Liczba
powtórzeń

Odsetek
powtórzeń

Znakomite umiejętności komunikacji w mowie i piśmie

32

64%

Udokumentowany dorobek publicystyczny

24

48%

Odpowiedzialność, zaangażowanie

16

32%

Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

13

26%

Zdolności organizacyjne i dobra organizacja pracy

12

24%

Umiejętność pracy w zespole

9

18%

19

Prawo jazdy kat. B

9

18%

Źródło: B. Baran, Studenci a wymagania rynku pracy. Raport nt. preferencji pracodawców
względem umiejętności swoich potencjalnych pracowników młodego pokolenia, s. 16-17
Warsztat taki, zarówno w branży IT jak i medialnej jest możliwy do pozyskania już w
trakcie studiów. Branżą, która łączy ze sobą wymagania umiejętności z różnych dziedzin
jest branża reklamowa. Pracodawcy podczas procesu rekrutacji zwracają uwagę przede
wszystkim na kreatywność oraz doświadczenie kandydata, znajomość mediów
społecznościowych oraz zdolności graficzne. Dla pracodawców liczą się także umiejętności
interpersonalne, łatwość w przeprowadzaniu prezentacji oraz dotrzymywanie terminów.
Znaczenie również wiedza teoretyczna, przede wszystkim wiedza z obszarów performance
marketingu, CRM, MS Office oraz zdolności analityczne.
Tabela 3. Wymagania z ofert pracy branży reklamowej
Umiejętność

Liczba
powtórzeń

Odsetek
powtórzeń

Kreatywność

42

84%

Min. 2 lata doświadczenia w branży

41

82%

Znajomość mediów społecznościowych

37

74%

Świetne zdolności interpersonalne

36

72%

Zdolności graficzne

33

66%

Obszerna wiedza z obszarów performance marketingu i
CRM

24

48%

Umiejętność dotrzymywania terminów

19

38%

Umiejętność przeprowadzenia prezentacji

17

34%

Bardzo wysokie zdolności analityczne

16

32%

Znajomość MS Office

11

22%

Źródło: B. Baran, Studenci a wymagania rynku pracy. Raport nt. preferencji pracodawców
względem umiejętności swoich potencjalnych pracowników młodego pokolenia s.17-18
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Oczekiwania studentów w zakresie praktyk i staży
W niniejszym punkcie zaprezentowane zostały wybrane, ale bardzo istotne oczekiwania
studentów w zakresie praktyk i staży. Ważne dla studentów jest zatem zdobycie
doświadczenia zawodowego w zakresie powiązanym z wybranym przez nich kierunkiem
studiów25. Łączy się to z oczekiwaniem dotyczącym zdobycia nowych umiejętności, które
stworzyłyby możliwość zwiększenia szans na rynku pracy lub potencjalnego zatrudnienia po
zakończeniu praktyki bądź stażu. Następnym oczekiwaniem studentów jest możliwość
wykorzystywania wiedzy zdobytej na studiach i zastosowanie jej w praktyce26. Wiąże się
to także z oczekiwaniami co do dostosowania przez pracodawcę zadań do poziomu i
możliwości studenta, oraz jasnego i klarownego wdrożenia w organizację i obowiązki.
Kolejną kwestią odnoszącą się do oczekiwań studentów w zakresie praktyk i staży jest
możliwość wcześniejszego wglądu do programu praktyk udostępnionego przez zakład
pracy, czy informacja, dotycząca faktu, że praktyki/staże odbywają się w systemie
rotacyjnym, czyli w różnych obszarach lub działach firmy27. Wśród badanych studentów
popularnym oczekiwaniem jest także informacja o tym, czy wykonywana przez nich praca
w ramach praktyk/staży będzie odpłatna, czy też nie. Istotną kwestią wynikającą z
przeprowadzonych badań jest fakt, że aż 41% badanych28 nie otrzymywało informacji
zwrotnej od pracodawcy w związku z zapytaniem o możliwość odbycia praktyki, co
powodowało demotywację i spadek chęci wśród studentów. Aspekt ten rodzi kolejne
oczekiwanie dotyczące tego, aby pracodawca wysyłał niedoszłemu praktykantowi/stażyście
informację zwrotną na temat etapu rekrutacji, nawet jeśli osoba decyzyjna w firmie nie jest
zainteresowana pracą studenta. Ostatnim, najczęściej wskazywanym przez respondentów
oczekiwaniem, była możliwość posiadania elastycznego harmonogramu w pracy29. Wynika
to stąd, iż student chcący odbywać praktykę lub staż, przeważnie ma także obowiązek

25

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7147/1/K_Jankowska_S_Stach_Korzysci_i_
oczekiwania_studentow_wobec_stazu_i_praktyk_studenckich.pdf
26

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7147/1/K_Jankowska_S_Stach_Korzysci_i_
oczekiwania_studentow_wobec_stazu_i_praktyk_studenckich.pdf
27

http://stazeipraktyki.pl/raport_z_badania_opinii_pszk.pdf

28

https://pracowniajutr.wordpress.com/2015/11/02/oczekiwania-studentow-i-pracodawcowdotyczace-organizacji-praktyk-i-stazy-studenckich/
29

http://docplayer.pl/135874094-Student-w-pracy-raport-badawczy-marzec-2019.html
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uczęszczania na zajęcia na Uczelni, więc stały harmonogram pracy mógłby utrudniać
pogodzenie obydwu podejmowanych czynności.

Oczekiwania pracodawców w zakresie praktyk i staży
Na podstawie raportów z badań na temat oczekiwań pracodawców w zakresie praktyk i
staży można wskazać kilka kwestii, które odpowiadają na pytanie, czego pracodawca
oczekuje od osoby odbywającej praktykę bądź staż. Pierwszorzędnym aspektem dla
badanych było oczekiwanie od praktykanta entuzjastycznego podejścia, nastawionego na
zdobywanie wiedzy. Wiązały się z tym cechy takie jak komunikatywność i wychodzenie z
własną inicjatywą30. Pracodawcy oczekują od studenta również wykazywania wiedzy
zdobytej na studiach, a także umiejętności obsługi podstawowych programów MS
Office31. Poza tym, zdecydowana większość ankietowanych oczekiwała znajomości
języków obcych, w szczególności języka angielskiego32. Ostatnią sprawą w stosunku do
oczekiwań pracodawcy co do praktykanta/stażysty jest świadczenie przez nich pracy
użytecznej i poprawnie tworzonej, oczywiście z pomocą opiekuna praktyk. Ma to związek
z tym, że ewentualne późniejsze zatrudnienie będzie opierało się na kontynuacji zadań,
które obowiązywały podczas praktyki/stażu, ale także na stworzeniu dobrego wrażenia, aby
móc polecić kandydata innym firmom33.

30

http://bk.us.edu.pl/sites/bk.us.edu.pl/files/imce/badania/oczekiwania_pracodawc%C3%B3w_2021_2
022.pdf
31

https://docplayer.pl/68720849-Oczekiwania-pracodawcy-wobec-stazystow.html

32

http://bk.us.edu.pl/sites/bk.us.edu.pl/files/imce/badania/oczekiwania_pracodawc%C3%B3w_2021_2
022.pdf
33

Tamże.
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Przykładowe zasady związane z organizacją praktyk
na wybranych uczelniach
Na Politechnice Gdańskiej aby zrealizować praktyki uczelniane student musi dopełnić
formalności związanych przede wszystkim z dokumentacją. Praktykanta obowiązują daty
oraz harmonogram oddania podpisanych dokumentów takich jak: skierowanie na praktykę,
umowy trójstronnej między studentem, uczelnią a pracodawcą, sprawozdania z
przeprowadzonej praktyki oraz regulamin praktyk. Wzór wymaganych dokumentów na
Politechnice Gdańskiej różni się w zależności od wydziału. W trakcie realizacji praktyk
student otrzymuje duże wsparcie uczelni w kwestii dokumentacji, organizacji oraz
znalezienia instytucji lub firmy do obycia praktyki. Nad przebiegiem praktyki opiekę
sprawuję osoba powołana z ramienia uczelni – Pełnomocnicy ds. Praktyk Zawodowych.34
Na Uniwersytecie Wrocławskim wymaganiem, które uczelnia stawia przed studentem jest
to aby, realizowane praktyki odbyte były w miejscu związanym z kierunkiem studiów. Czas
trwania praktyki to minimum 3 tygodnie (90 godzin zegarowych) i nie może kolidować z
obowiązkami studenta na uczelni – student nie może zaniedbać wykładów oraz zajęć
prowadzonych na uczelni. Uczelnia wymaga także ubezpieczenia - od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
(OC). Aby rozpocząć praktykę student musi złożyć komplet dokumentów, na który składają
się:
•
•

•

34

skierowanie na praktykę (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora Nr 31/2021) - dwa
egzemplarze, wydrukowane i wypełnione,
dokumenty świadczące o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas odbywania praktyki - dwie kserokopie
oraz oryginał polisy do wglądu ("Student przed rozpoczęciem praktyki zobowiązany
jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności
cywilnej na czas trwania praktyki." - paragraf 9 punkt 2 Zarządzenia Rektora Nr
31/2021),
deklaracja Studenta dotycząca odbywania praktyki (Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Rektora Nr 31/2021) - dwa egzemplarze, wydrukowane, wypełnione i podpisane
przez Studenta,

https://wimio.pg.edu.pl/studenci/praktyki-i-staze, za dzień 10.01.2022
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•

•

umowa o organizacji praktyk zawierana pomiędzy UWr a zakładem pracy (Załącznik
nr 3 do Zarządzenia Rektora Nr 31/2021) - dwa egzemplarze, wydrukowane i
wypełnione,
program praktyk (Załącznik nr 1 do powyższej umowy) - dwa egzemplarze,
wydrukowane i wypełnione.

Po zakończonej praktyce student dostaje od pracodawcy zaświadczenie o odbyciu praktyki,
które musi dostarczyć do dziekanatu oraz Opiekuna Praktyki. 35
W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie od 1 października 2021 r. oferuje się
studentom odbycie praktyki studenckiej w ramach ich pracy zawodowej. Aby odbyć
praktykę student musi dostarczyć komplet dokumentów takich jak: regulamin studenckich
praktyk zawodowych, umowa o studencką praktykę zawodową / Student Internship
Agreement, załącznik nr 1 do umowy o studencką praktykę zawodową / Appendix No. 1 to
the Student Internship Agreement, załącznik nr 2 do umowy o studencką praktykę
zawodową / Appendix No. 2 to the Student Internship Agreement oraz sprawozdanie z
realizacji studenckiej praktyki zawodowej (dziennik praktyk) / Student Internship
Completion Report (Internship Journal). Podczas trwania praktyki uczelnia zapewnia
studentowi ubezpieczenie NNW. Po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany do
złożenia sprawozdania z realizacji praktyki oraz wniosku o jej zaliczenie.36
Studenci Politechniki Warszawskiej są zobligowani do odbycia praktyki obowiązkowej. Ten
rodzaj praktyki odbywa się po zawarciu umowy między uczelnią, studentem a pracodawcą i
musi być związany z programem studiów. W tym przypadku nad studentem sprawuje
opiekę Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Aby odbyć praktykę student jest
zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów Inną formą praktyk dostępnych na
Politechnice Warszawskiej są praktyki dodatkowe, które można odbyć bez skierowania,
dokumentów oraz opieki ze strony uczelni.37

35

https://www.ism.uni.wroc.pl/Praktyki-studenckie/Procedura-dotyczaca-odbywania-praktykstudenckich-obowiazujaca-studentow-studiow-lice, za dzień 10.01.2022
https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DOD/praktyki_studenckie/Strony/default.aspx, za dzień
10.01.2021
36

37

https://bk.pw.edu.pl/praktyki-i-staze, za dzień 10.01.2021
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Podsumowanie
Studenci postrzegają praktyki jako okazję do zdobycia nowego doświadczenia oraz
pogłębienia wiedzy pozyskanej podczas zajęć teoretycznych na Uczelni. Praktyki
studenckie i staże przyczyniają się do zdobycia niezbędnej wiedzy, czy zbudowania bazy
kontaktów zawodowych. Dotyczy to zwłaszcza środowiska z którym studenci planują związać
się po zakończeniu studiów i gdzie zamierzają kształtować swoją karierę zawodową. Praktyki
przyczyniają się do poszerzenia wiedzy zdobytej na ćwiczeniach oraz wykładach
prowadzonych przez uczelnię, dzięki czemu zdecydowanie lepiej operują wiedzą oraz
kojarzą przekazywane przez wykładowców informacje.
Praktyki i staże to szansa na budowanie stabilnej kadry przez podmioty gospodarcze,
instytucje i organizacje. Podczas praktyk pracodawca może obserwować oraz określić
potencjał studenta jako przyszłego pracownika38. Niektóre przedsiębiorstwa, zarówno
prywatne, jak i państwowe, oferują specjalne programy i projekty skierowane do studentów,
które pozwalają studentom wziąć udział w ciekawych projektach realizowanych przez te
właśnie podmioty. Dla potencjalnego pracodawcy istotnym aspektem może być także
samodzielność studenta. Pewien pogląd na stosunek studenta do jego praktyk daje także to,
czy został on skierowany z uczelni w ramach obowiązkowej formy kształcenia praktycznego,
zakończonej oceną czy zdecydował się na samodzielną naukę, w celu zdobycia
doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych. Ci właśnie studenci zazwyczaj będą
wykazywali się większym zaangażowaniem oraz profesjonalnym podejściem do
powierzanych im zadań. Problemem, który może się pojawić u studenta, któremu praktyki
zleca uczelnia jest zgromadzenie wszystkich dokumentów, potrzebnych do ich zrealizowania
oraz sam kontakt z uczelnią, która odpowiada za studenta. Bardzo często o umowach,
ubezpieczeniu, ochronie danych osobowych musi pamiętać także firma, która zapewnia
praktyki, co przysparza jej więcej pracy oraz dodatkowych obowiązków.
Zagadnienie praktyk studenckich wydaje się skomplikowane i pełne paradoksów. Z jednej
strony studenci oczkują wyzwań i ciekawych zadań, z drugiej strony z doświadczeń
pracodawców wynika, iż wielu jest takich, którzy oczekują jedynie pieczątki na
dokumentach z uczelni. W sieci można odnieść wrażenie dominacji negatywnych wpisów na
temat pierwszych doświadczeń zawodowych. Studenci krytykują potrzebę uzyskania
dyplomu i chcą szybko nabyć doświadczenia zawodowe, jednak nie rezygnują z kształcenia
ustawicznego. Nauczyciele akademiccy mają za zadanie przygotować studentów do rynku
K. Klimkiewicz, Rola praktyk studenckich w doskonaleniu praktycznego aspektu kształcenia
studentów Uczelni Wyższych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015
38
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pracy, a sami często potrzebują zdobycia praktycznych umiejętności. Tu także jest widoczny
problem. Sama kadra akademicka ma często istotne braki w obszarach praktycznych. W
wielu przypadkach praktyki tej brak, nie mogą zatem być wystarczająco kompetentni w
obszarach istotnych z praktycznego punktu widzenia.
Niektóre firmy i programy kuszą studentów atrakcyjnym wynagrodzeniem na stażu,
jednocześnie część przedsiębiorstw działa w oparciu o darmową pracę praktykantów. To
skomplikowanie i wskazane paradoksy odzwierciedlają po części złożoność całego rynku
pracy. To co wydaje się kluczowe, to zmniejszenie luki pomiędzy jakością wykształcenia a
potrzebami rynku. Jest to szerokie pole działania dla organizacji branżowych, które poprzez
sieciowanie na linii biznes – nauka mogą skutecznie wspomóc zarówno studentów, jak
i przedsiębiorców.

Rekomendacje zmian w zakresie praktyk i staży
Na bazie przeprowadzonych analiz, oceny dokumentów funkcjonujących w ramach
poszczególnych polskich uczelni, studiów literatury związanej z analizowanym
zagadnieniem, ustalone zostały rekomendacje w zakresie praktyk i staży, które mogą
doprowadzić do usprawnienia istniejącego systemu. W grupie kluczowych rekomendacji,
które mogą usprawnić dotychczas stosowany system, znajdują się zatem:
1. Utworzenie w ramach uczelni zespołów doradczych, składających się z
przedstawicieli lokalnego biznesu, reprezentantów uczelni (biur karier) oraz
organizacji studentów (np. samorządy studenckie), które będą prezentowały
władzom wydziałów, uczelni rekomendacje w zakresie:
a. kierunków praktyk,
b. oczekiwań ze strony pracodawców,
c. a także będą zlecały i przeprowadzały badania, na podstawie których
kierowane będą do władz uczelni szerokie wytyczne w zakresie
przeprowadzanych praktyk i staży.
2. System analiz/badań rynku i potrzeb w zakresie praktyk i staży. Opracowywanie
założeń oraz prowadzenie systematycznych projektów, które badałyby firmy w
zakresie ich potrzeb dotyczących poszukiwanych stażystów i praktykantów. Analizy
te mogłyby służyć ocenie potrzeb w zakresie realizowanych w firmach praktyk,
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ocenie skuteczności ich realizacji, przydatności dla studentów oraz samych
przedsiębiorców.
3. Organizacja targów praktyk/staży dla wybranych grup pracodawców.
Rekomendacja ta skupia się na wskazaniu aby na Uczelniach organizowane były
branżowe targi praktyk/staży, np. dla określonych obszarów, takich jak IT,
marketing. Branżowe targi mogą być realizowane w formule dzielonej, w której z
jednej strony analizowany byłby temat pracy, zatrudnienia, z drugiej samych praktyk
i staży – w kontekście poszukiwania docelowych pracowników, po ukończeniu
studiów.
4. Mentoring (praktyki pod patronatem). Rekomenduje się wprowadzenie
programów polegających na współpracy z firmami, które przyjmowałyby pod opiekę
określonego studenta/praktykanta na następujących zasadach (które mogą zostać
dopracowane i uzupełnione przez uczelnie przy współpracy z firmami – potencjalnie
z zespołem doradców opisanym w pkt 1):
a. realizowany byłby pełen proces rekrutacyjny na podstawie którego firma
wybierałaby studenta, który następnie podczas całego procesu studiów, np.
2 ostatnie lata byłby rozwijany/kształcony i doskonalony przez firmę,
b. po zakończeniu okresu studiów, praktykant miałby szansę na zatrudnienie w
danym podmiocie na etacie, pod warunkiem uzyskania sprawności w
zakresie wykonywania obowiązków na poziomie oczekiwanym przez firmę,
c. studenci/praktykanci nie byliby zobowiązani do pozostania w firmie, w
przypadku gdyby praktyka była bezpłatna, zaś w przypadku praktyki/stażu
płatnego studenta obowiązywałby okres rocznego zaangażowania w firmie, z
uwagi na zakres świadczeń pieniężnych i osobowych jakie otrzymywałby
przez cały okres w którym podczas studiów byłby w firmie zatrudniony,
d. firma zobowiązałaby się do umożliwienia elastycznego czasu praktyk, co w
porozumieniu z uczelnią dałoby studentowi możliwość pracy i nauki –
jednocześnie,
e. student byłby pod opieką mentora, który pomagałby rozwinąć kompetencje i
umiejętności osoby pozostającej pod jego opieką itd.
5. System komunikacji o potencjale studenckim uczelni skonfrontowany z
zapotrzebowaniem ze strony firm. Uczelnie powinny budować specjalne
systemy/portale informatyczne, które pozwoliłyby studentom uzupełniać dane w
bazach, w oparciu o standardowe wytyczne, które następnie byłyby zestawiane i
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łączone z oczekiwaniami pracodawców. System powinien być realizowany na wzór
portali łączących potencjalnych pracowników z pracodawcami.
6. Symetria korzyści. System praktyk każdorazowo powinien opierać się na spełnieniu
oczekiwań zarówno praktykanta/stażysty jak i pracodawcy. W pierwszej kolejności
kluczowa staje się komunikacja ze strony pracodawcy z potencjalnym
praktykantem/stażystą. Jej jakość wpływa na proces pozyskiwania miejsca
aktywności studenckiej, a także może ograniczyć stres i niepewność u studentów,
dzięki czemu motywacja do pracy nie spadałaby. Następną kwestią jest
wprowadzenie przyszłych praktykantów w aspekt dokumentacji potrzebnej do
pomyślnego zakończenia praktyki/stażu. Pozwoliłoby to także na rozwinięcie
umiejętności organizacyjnych i łatwego wdrożenia w strukturę firm.
7. Kampanie komunikacyjne. Ważnym elementem działań w zakresie zmiany systemu
praktyk jest również kampania zmieniająca świadomość i podejście do nich w
kluczowych grupach docelowych. Należy przez to rozumieć zbudowanie w
pracodawcach świadomości o konieczności traktowanie praktykantów/stażystów
jako potencjalnie przyszłych pracowników.
8. Przygotowanie. System praktyk, aby był skuteczny, powinien także opierać się o
działania uczelni w celu przygotowania studenta do często pierwszej styczności z
pracą zawodową. Powinno się uświadamiać praktykantów/stażystów o
podstawowych wymaganiach, jakie może mieć pracodawca podczas przyjmowania
studenta do świadczenia mu nieodpłatnej pracy. Może to zachodzić w ramach
współpracy na linii uczelnia – przedsiębiorcy i być realizowane w formie
praktycznych spotkań - wykładów. Dzięki takim działaniom, wiele młodych osób
mogłoby odbywać praktykę w celu zdobycia wiedzy i doświadczenia, a nie tylko
obowiązku.
9. System punktów za budowanie doświadczenia. Rekomenduje się aby studenci w
ramach uczelni otrzymywali punkty (poza systemem ECTS) które będą budowały ich
siłę na rynku pracy. Punkty te przyznawane byłyby za wszystkie aktywności
praktyczne i stanowiłyby element oceny studenta przez biura karier. System ten
uwzględniałby następujące założenia:
a. punkty byłyby przyznawane według katalogu stworzonego na każdej uczelni
indywidualnie,
b. lista umiejętności punktowanych ustalana byłaby wspólnie z
przedsiębiorcami, np. w ramach zespołów opisanych w pkt. 1,
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c. lista ta byłaby ogólnodostępna, każdy ze studentów miałby możliwość
budowania swojej praktycznej przydatności w oparciu o wskazany zbiór
umiejętności,
d. student kończyłby studia nie tylko z dyplomem ale również suplementem
praktycznej wiedzy, w ramach której punktowane byłyby takie kwestie jak:
odbyte praktyki, dodatkowe zaangażowanie, pozyskane umiejętności i
kompetencje (wiedza informatyczna, znajomość programów takich jak np.
MS Excel, MS Word, MS Power Point, itd.) potwierdzone przez potencjalnych
pracodawców,
e. system ten mógłby być promowany u przedsiębiorców, jako element
pokazujący potencjalnemu pracodawcy potencjał, który kryje się za danym
studentem kończącym studia lub poszukującym pracy już w trakcie studiów.
10. Rozwijanie umiejętności praktycznych u studentów na uczelniach. Szkolnictwo
wyższe powinno skupić się, nie tylko na przekazywaniu wiedzy, tłumaczeniu
zagadnień teoretycznych, ale również – a może przede wszystkim – na rozwijaniu
umiejętności praktycznych. Aby zmienić ten stan rzeczy polskie uczelnie mogą
rozpocząć współpracę z firmami oferującymi pracę bądź inne formy zaangażowania
studentom. Studenci szukający okazji zatrudnienia powinni mieć szeroki zakres
możliwości w zakresie odbycia praktyki w instytucjach państwowych lub
prywatnych. Ważną kwestią jest także udział studentów w projektach oraz
przedsięwzięciach we współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami.39 Aby wiedza
praktykantów absolwentów oraz stażystów była częściej wykorzystywana podczas
praktycznych form kształcenia oraz późniejszej pracy ważne jest to aby wykładowcy
prowadzący zajęcia posiadający wiedzę praktyczną przekazywali ją studentom
w sposób angażujący grupę, wykorzystując materiały oraz własne doświadczenia
zdobyte podczas lat pracy. Dlatego to na wykładowcach spoczywa również
odpowiedzialność za łączenie praktyki i nauki, która nie powinna się wyrażać
wyłącznie w przekazywaniu takowej wiedzy, ale również organizowaniu spotkań z
praktykami, spotkań/wykładów w zakładach pracy. Warto podkreślić, że wiele
krajów europejskich coraz częściej stara się budować współpracę między uczelnią
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wyższą, a jego otoczeniem – przede wszystkim firmami, w których potencjalne
zatrudnienie mogli by znaleźć absolwenci danej uczelni.40

Bibliografia
Raport Barometr zawodów 2021, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Raport firmy Grant Thorton, Rynek pracy w czasie Covid-19
Badania i analizy przeprowadzone zostały przez zespół pod kierunkiem autora opracowania
w składzie: Marek Zajic oraz Katarzyna Mazur.
Badanie Pracuj.pl „Studenci 2018”, za raportem Pracuj.pl Najważniejszy egzamin: kariera.
Studenci i absolwenci o rynku pracy, link do raportu: https://media.pracuj.pl/52059studenci-i-absolwenci-o-rynku-pracy-raport-pracujpl
Raport Pracuj.pl Jak studenci postrzegają staże i praktyki? Link do raportu:
https://media.pracuj.pl/39711-jak-studenci-postrzegaja-staze-i-praktyki-badania-pracujpl
Badanie Pracuj.pl „Studenci 2018”, za raportem Pracuj.pl Najważniejszy egzamin: kariera.
Studenci i absolwenci o rynku pracy, link do raportu: https://media.pracuj.pl/52059studenci-i-absolwenci-o-rynku-pracy-raport-pracujpl
K. Jankowska, S. Stach, Korzyści i oczekiwania studentów wobec stażu i praktyki,
Uniwersytet Rzeszowski
Raport Pracuj.pl Jak studenci postrzegają staże i praktyki? Link do raportu: Raport firmy
Grant Thorton, Rynek pracy w czasie Covid-19
B. Baran, Studenci, a wymagania rynku pracy. Raport nt. preferencji pracodawców
względem umiejętności swoich potencjalnych pracowników młodego pokolenia
K. Klimkiewicz, Rola praktyk studenckich w doskonaleniu praktycznego aspektu kształcenia
studentów Uczelni Wyższych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015
M. Pluta – Olearnik, Relacje partnerskie uczelni z podmiotami otoczenia a kreowanie postaw
przedsiębiorczych, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, s.2
40

30

M. Pluta – Olearnik, Relacje partnerskie uczelni z podmiotami otoczenia a kreowanie postaw
przedsiębiorczych, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. par. 67
http://www.nieparzekawy.pl/praktyki-staze/agencja-interaktywna-cleveragency

http://www.nieparzekawy.pl/praktyki-staze/pomorski-urzad-wojewodzki-w-gdansku
https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/937/praktyka-a-staz-najwazniejsze-roznice
https://media.pracuj.pl/39711-jak-studenci-postrzegaja-staze-i-praktyki-badania-pracujpl
https://wse.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0013/412222/Regulamin-Praktyk-WSEdf
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0603/082257-regulamin-praktyk-we.pdf
https://pwsip.edu.pl/wnsh/images/praktyki/Regulamin_praktyk_WNSiH.pdf
https://pwsip.edu.pl/wnsh/images/praktyki/Regulamin_praktyk_WNSiH.pdf
https://pwsip.edu.pl/wnsh/images/praktyki/Regulamin_praktyk_WNSiH.pdf
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zafunduj-sobie-przyszlosc-program-platnychpraktyk-letnich
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-pozakonkursowy-praktyki-morskie-dlastudentow-uczelni-morskich-w-ramach-power
https://praktyki.pwsw.pl/projekt-praktyk-zawodowych-w-pwsz/informacje-o-projekcie/
https://www.vistulahospitality.edu.pl/o-nas/projekty-unijne
https://e-pasje.pl/czym-jest-mooc/ za dzień 20.12
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7147/1/K_Jankowska_S_Stach_Ko
rzysci_i_oczekiwania_studentow_wobec_stazu_i_praktyk_studenckich.pdf
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7147/1/K_Jankowska_S_Stach_Ko
rzysci_i_oczekiwania_studentow_wobec_stazu_i_praktyk_studenckich.pdf
http://stazeipraktyki.pl/raport_z_badania_opinii_pszk.pdf
https://pracowniajutr.wordpress.com/2015/11/02/oczekiwania-studentow-ipracodawcow-dotyczace-organizacji-praktyk-i-stazy-studenckich/

31

http://docplayer.pl/135874094-Student-w-pracy-raport-badawczy-marzec-2019.html
http://bk.us.edu.pl/sites/bk.us.edu.pl/files/imce/badania/oczekiwania_pracodawc%C3%B3
w_2021_2022.pdf
https://docplayer.pl/68720849-Oczekiwania-pracodawcy-wobec-stazystow.html
http://bk.us.edu.pl/sites/bk.us.edu.pl/files/imce/badania/oczekiwania_pracodawc%C3%B3w_2021_2022.pdf

http://bk.us.edu.pl/sites/bk.us.edu.pl/files/imce/badania/oczekiwania_pracodawc%C3%B3
w_2021_2022.pdf
https://wimio.pg.edu.pl/studenci/praktyki-i-staze
https://www.ism.uni.wroc.pl/Praktyki-studenckie/Procedura-dotyczaca-odbywaniapraktyk-studenckich-obowiazujaca-studentow-studiow-lice
https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DOD/praktyki_studenckie/Strony/default.aspx
https://bk.pw.edu.pl/praktyki-i-staze

32

Logotypy: PARP Grupa PFR, Sektorowa Rada ds. kompetencji Komunikacja Marketingowa
www.radasektorowa-komunikacja.pl
Lider projektu: SAR
Partner: IAB Polska
Przeprowadzone badanie i opracowanie raportu współfinansowane zostało ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Sektorowa
Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej”, realizowanego na mocy umowy
podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie nr UDAPOWR.02.12.00-00-SR07/18, w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjnozawodowych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

33

