Wydawca:
Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 12A, 40-007 Katowice
telefon: (32) 359 19 82
faks: (32) 359 20 32
email: bk@us.edu.pl
Opracowanie merytoryczne:
Katarzyna Anuszkiewicz
Opracowanie graficzne:
Katarzyna Anuszkiewicz
Zdjęcie:
www.fotolia.com #74989365

2
Oferty 2012, Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Spis treści
Wstęp..........................................................................................................................................4
Charakterystyka badania ...........................................................................................................5
Oferty pracy ................................................................................................................................8
Liczba ofert i oferowanych miejsc pracy .................................................................................8
Oferty pracy wg form zatrudnienia .......................................................................................10
Oferty pracy wg lokalizacji miejsc pracy ...............................................................................11
Oferty pracy wg branży firm..................................................................................................15
Oferty pracy wg kategorii stanowisk pracy ...........................................................................18
Oferty pracy wg nazw stanowisk pracy.................................................................................20
Oferty pracy wg preferowanego wykształcenia....................................................................22
Oferty pracy wg preferowanego kierunku studiów ..............................................................23
Oferty pracy wg preferowanych dodatkowych kompetencji ...............................................25
Oferty praktyk ..........................................................................................................................32
Liczba ofert i oferowanych miejsc praktyk............................................................................32
Oferty praktyk wg form zatrudnienia....................................................................................34
Oferty praktyk wg lokalizacji miejsc praktyk .........................................................................35
Oferty praktyk wg branży firm ..............................................................................................38
Oferty praktyk wg kategorii stanowisk praktyk ....................................................................41
Oferty praktyk wg preferowanego wykształcenia ................................................................43
Oferty praktyk wg preferowanego kierunku studiów...........................................................44
Oferty praktyk wg preferowanych dodatkowych kompetencji ............................................46
Podsumowanie.........................................................................................................................53

3
Oferty 2012, Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wstęp
Nie ulega wątpliwości, że współczesny rynek pracy dynamicznie się zmienia. Dzieje się
tak, m.in. za sprawą procesów globalizacji i rozwoju technologicznego. Z jednej strony
przyczyniają się one do zwiększania globalnej liczby miejsc pracy, bowiem ułatwiają przepływ
kapitału pomiędzy krajowymi rynkami pracy oraz sprzyjają powstawaniu nowych zawodów
i form zatrudniania pracowników. Z drugiej strony czynniki te przyczyniają się do wzrostu
bezrobocia, ponieważ proces produkcji ulega mechanizacji, a kryzys gospodarczy jednego
państwa wpływa na pogorszenie sytuacji gospodarczej innych krajów.
W związku z tymi przemianami Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
przedstawia wyniki kolejnego – piątego – badania ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu,
zamieszczonych przez pracodawców w bazie BK UŚ w 2012 roku. Oferty te były skierowane
do studentów i absolwentów Uczelni, a zatem wyniki badań nie odnoszą się do ogólnej
sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim.
Szczerze zachęcamy do przeczytania, przeanalizowania oraz wyciągnięcia wniosków
z badania – zwłaszcza naszych studentów i absolwentów. Życzymy przyjemnej lektury!
Zespół Biura Karier
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
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Charakterystyka badania
Badanie „Ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu opublikowanych w bazie Biura
Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” jest realizowane przez Biuro Karier UŚ
corocznie, począwszy od 2008 roku.
Głównym celem badania jest monitorowanie zmian zachodzących na rynku pracy
w kontekście liczebności i typów oferowanych ofert, popularności branż i kategorii stanowisk
pracy, a także cech poszukiwanych wśród kandydatów. Efektem badań jest stworzenie
rankingów najbardziej poszukiwanych kandydatów i najczęściej oferowanych stanowisk,
które pozwalają na formułowanie ocen i wniosków zarówno dla studentów pod kątem
wyboru kierunku studiów, jak i dla systemu kształcenia zawodowego pod kątem lepszego
dopasowania programu nauczania do wymogów rynku pracy.
Źródłem danych do opracowania raportu były oferty pracy, staży, praktyk
i wolontariatu zamieszczane przez pracodawców w bazie Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Niniejszy raport opracowano na podstawie ofert zamieszczonych w bazie
Biura Karier w 2012 roku.
W raporcie przyjęto podział na: oferty pracy stałej i pracy czasowej – nazywane
zbiorczo „ofertami pracy”, a także oferty staży, praktyk i wolontariatu – nazywane zbiorczo
„ofertami praktyk”. W stosunku do lat poprzednich zmieniły się kategorie, porządkujące
informacje o ofertach (np. branże firm, kategorie stanowisk pracy).
W 2012 roku pracodawcy opublikowali 1225 ofert, gwarantując 3694 miejsc pracy
i praktyk. W porównaniu do lat poprzednich ogólna liczba ofert wzrosła o: 11% w stosunku
do 2011 roku, 56% w stosunku do 2010 roku, 54% w stosunku do 2009 roku i 35%
w stosunku do 2008 roku. Z kolei ilość oferowanych miejsc pracy/praktyk wzrosła o: 33%
w stosunku do 2011 roku, 19% w stosunku do 2010 roku, 14% w stosunku do 2009 roku,
natomiast zmalała o 36% w stosunku do 2008 roku [patrz rysunek 1].
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Rysunek 1. Liczba ofert i oferowanych miejsc pracy/praktyk – w latach 2008-2012
liczba ofert

liczba oferowanych miejsc
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2977
2460

796

569
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2009

1225
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2011
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W 2012 roku na jedną opublikowaną ofertę przypadły ponad 3 miejsca pracy/praktyk
(3,1). Wskaźnik ten od 2008 sukcesywnie malał i osiągnął najniższy wynik w 2011 roku (2,3
miejsca na 1 ofertę) [patrz rysunek 2].
Rysunek 2. Średnia liczba miejsc pracy/praktyk przypadających na 1 ofertę – w latach 2008-2012
średnia liczba miejsc pracy/praktyk przypadających na 1 ofertę

7,2
5,6

3,1

2,9
2,3

2008

2009
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Pracodawcy w pojedynczym ogłoszeniu oferowali zazwyczaj 1 miejsce pracy/praktyk
(63% ofert), rzadziej: 2 miejsca (9% ofert), 3 miejsca (7% ofert) lub 4 miejsca (4% ofert).
Niemal co piąty pracodawca oferował w pojedynczym ogłoszeniu ponad 5 miejsc
pracy/praktyk (18% pracodawców, z czego: od 5 do 9 miejsc oferowało 14% pracodawców,
od 10 do 99 miejsc oferowało 3,7% pracodawców, a ponad 100 miejsc oferowało 0,3%
pracodawców).
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Spośród wszystkich ofert, te dotyczące pracy stanowiły 74% (w tym: 47% dotyczyło
pracy stałej, a 27% – pracy czasowej), a pozostałe 26% stanowiły oferty praktyk (w tym: 7%
dotyczyło staży, 18% – praktyk, a 1% dotyczył wolontariatu) [patrz rysunek 3].
Rysunek 3. Oferty pracy/praktyk wg rodzaju – 2012 rok
1%

18%
praca stała
47%

7%

praca czasowa
staż
praktyka
wolontariat

27%

Wyniki te różnią się nieznacznie od wyników z poprzednich lat. W 2011 roku ogłoszenia
o pracę stanowiły 76% ofert (w tym: 50% dotyczyło pracy stałej, a 26% – pracy czasowej),
a praktyk – 24% (w tym: 5,4% dotyczyło staży, 17,1% – praktyk, a 1,6% – wolontariatu).
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Oferty pracy
Liczba ofert i oferowanych miejsc pracy
W 2012 roku pracodawcy opublikowali 900 ofert pracy, co stanowi 73% ogólnej liczby
opublikowanych ofert pracy/praktyk. Jednocześnie oferowali oni 2668 miejsc pracy – było to
72% ogólnej liczby oferowanych miejsc pracy/praktyk.
Liczba ofert pracy zmalała o 6% w stosunku do 2011 roku, lecz wzrosła o: 13%
w stosunku do 2010 roku, 50% w stosunku do 2009 roku i 26% w stosunku do 2008 roku.
Z kolei liczba oferowanych miejsc pracy wzrosła o: 15% w stosunku do 2011 roku i 9%
w stosunku do 2010 roku, jednak zmalała o: 2% w stosunku do 2009 roku i 48% w stosunku
do 2008 roku [patrz rysunek 4].
Rysunek 4. Liczba ofert i oferowanych miejsc pracy – w latach 2008-2012
oferty pracy

miejsca pracy

5171

2710

670

2008

446

2009

2668

2439
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2010

2269

954

2011

900

2012

W 2012 roku na jedną opublikowaną ofertę przypadały niemal 3 miejsca pracy (2,96).
Wskaźnik ten od 2008 sukcesywnie malał i osiągnął najniższy wynik w 2011 roku (2,38
miejsca pracy na 1 ofertę) [patrz rysunek 5].
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Rysunek 5. Średnia liczba miejsc pracy przypadających na 1 ofertę – w latach 2008-2012
średnia liczba miejsc pracy/praktyk przypadających na 1 ofertę

7,72
6,08

3,13

2,96
2,38

2008

2009

2010

2011
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Pracodawcy w pojedynczym ogłoszeniu oferowali najczęściej 1 miejsce pracy (63%
ofert), rzadziej: 2 miejsca (9% ofert), 3 miejsca (6% ofert) lub 4 miejsca pracy (3% ofert).
Co ciekawe, wielu pracodawców oferowało ponad 5 miejsc pracy (19% pracodawców,
w tym: od 5 do 9 miejsc oferowało 15% pracodawców, od 10 do 99 miejsc oferowało 3,5%
pracodawców, a ponad 100 miejsc oferowało 0,5% pracodawców).
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Oferty pracy wg form zatrudnienia
W 2012 roku pracodawcy dwa razy częściej oferowali kandydatom pracę stałą (64%
z ogółu ofert pracy) niż pracę czasową (36% ofert) [patrz rysunek 6].
Rysunek 6. Oferty pracy wg form zatrudnienia – 2012 rok
praca stała

praca czasowa

36%

64%

Wyniki te (praca stała: 64%, praca czasowa: 36%) są zbliżone do wyników
z 2011 roku (praca stała: 66%, praca czasowa: 34%), 2010 roku (praca stała: 60%, praca
czasowa: 40%) i 2009 roku (praca stała: 61%, praca czasowa: 39%).

10
Oferty 2012, Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Oferty pracy wg lokalizacji miejsc pracy
Zdecydowana większość miejsc pracy była zlokalizowana na terenie Polski (86% z ogółu
ofert pracy). Pozostałe oferty odnosiły się głównie do pracy za granicą (13%), rzadziej do
pracy zdalnej (1%) [patrz rysunek 7].
Rysunek 7. Oferty pracy wg lokalizacji oferowanych miejsc pracy – 2012 rok
praca w Polsce

praca za granicą

praca zdalna

1%
13%

86%

Dane te są zbliżone do tych z 2011 roku (praca w Polsce – 83%, praca za granicą –
17%), warto jednak podkreślić wyodrębnienie się kategorii „pracy zdalnej”, mimo jej
rzadkiego występowania.
Oferty pracy zagranicznej dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego
napływały najczęściej z Wielkiej Brytanii (27%) i Niemiec (27%), ale także – chociaż
w mniejszym stopniu – z Hiszpanii (13%). Rzadziej oferty pracy spływały z: Norwegii (9%),
Czech/Słowacji (7%), Belgii (4%), Holandii (4%), Francji (3%), Finlandii (2%), Irlandii (2%),
Łotwy (2%) i pozostałych krajów europejskich (4%). Oferty pracy mobilnej na terenie Europy
dotyczyły niewielkiego odsetka ofert (4%) [patrz rysunek 8].
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Rysunek 8. Oferty pracy wg lokalizacji oferowanych miejsc pracy na terenie Europy – 2012 rok
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W 2011 roku oferty pracy zagranicznej napływały głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec
i Holandii. W stosunku do 2011 roku zaobserwowano spadek zainteresowania ofertami
z Wielkiej Brytanii (-6%), wzrost zainteresowania ofertami z Niemiec (+2%) i spadek
zainteresowania ofertami z Holandii (-2,5%). W efekcie, trzecim krajem pod względem liczby
oferowanych miejsc pracy – zamiast Holandii – została Hiszpania (+7%). Nowością jest
wyodrębnienie się kategorii „pracy mobilnej” na terenie danego kraju i/lub krajów.
Oferty pracy na terenie Polski odnosiły się głównie do województwa śląskiego (65%
ofert z Polski). Kandydatów do pracy poszukiwali także pracodawcy z województwa
małopolskiego (15%), województwa mazowieckiego (7%) oraz – chociaż w mniejszym
stopniu – z innych województw (11%). Natomiast pracę zdalną oferował niewielki odsetek
pracodawców (2%) [patrz rysunek 9].
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Rysunek 9. Oferty pracy wg lokalizacji oferowanych miejsc pracy na terenie Polski – 2012 rok
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W 2011 roku najwięcej ofert pracy opublikowały trzy miasta: Katowice, (34,6%),
Warszawa (7,7%) i Kraków (7,4%). Po roku proporcje te uległy niewielkiej zmianie – najwięcej
miejsc pracy oferowały Katowice (+1,2%), Kraków (+7,1%) i Warszawa (-0,3%). Nowością jest
przy tym wyodrębnienie się kategorii „pracy mobilnej” na terenie Polski.
Oferty pracy z województwa śląskiego, w 2012 roku, odnosiły się głównie do Katowic
(54,7% ofert z województwa śląskiego). W znacznie mniejszym stopniu dotyczyły one: Gliwic
(5,9%), Dąbrowy Górniczej (5,7%), Sosnowca (4,9%), Chorzowa (4,5%), Tychów (2,3%)
i Czeladzi (4,5%). Pozostałe miasta z województwa śląskiego pojawiały się w ofertach pracy
marginalnie. Podobnie, praca zdalna dotyczyła niewielkiego odsetka ogłoszeń (3,8%) [patrz
rysunek 10].
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Rysunek 10. Oferty pracy wg lokalizacji miejsca pracy na terenie województwa śląskiego – 2012 rok
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Skład pięciu miast z województwa śląskiego, najczęściej publikujących oferty pracy
w Biurze Karier Uniwersytetu Śląskiego, nie zmienił się w stosunku do 2011 roku. Na
pierwszym miejscu pozostały Katowice (+2,7%), na drugim miejscu – Gliwice (-3,1%), a na
kolejnych miejscach: Dąbrowa Górnicza (-0,3%), Sosnowiec (-0,1%) i Chorzów (+1,5%).
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Oferty pracy wg branży firm
W 2012 roku najwięcej ofert pracy opublikowały firmy z obszaru „usług” (83% z ogółu
ofert pracy), następnie „administracji” (11%) i „produkcji” (6%) [patrz rysunek 11].
Rysunek 11. Oferty pracy wg obszarów firm oferujących pracę – 2012 rok
administracja

6%

usługi

produkcja

11%

83%

Spośród wymienionych obszarów największą liczbę ofert pracy opublikowały branże:
„Agencje pracy/doradztwa personalnego” (22%), firmy świadczące „Usługi bankowe,
finansowe, ubezpieczenia i fundusze UE” (15,4%) i „Usługi IT” (12,7%), a także
przedsiębiorstwa z branży „Edukacja” (9,2%) i „Administracja publiczna” (6,2%) [patrz
rysunek 12]. Nie odnotowano natomiast żadnych ofert pracy z firm świadczących usługi
w sektorach: „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”, „Wymiar sprawiedliwości”,
„Agroturystyka”, „Architektura”, „Archiwizacja danych”, „Gastronomia”, „Konserwacja
zabytków”, „Nieruchomości”, „Ochrona mienia i osób”, „Usługi badawczo-rozwojowe”.
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Rysunek 12. Oferty pracy wg branży firm oferujących pracę – 2012 rok
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Skład branż firm najczęściej publikujących oferty pracy w Biurze Karier Uniwersytetu
Śląskiego w stosunku do poprzedniego roku zmienił się nieznacznie. W czołówce ponownie
znalazły się z firmy z branży „Agencje pracy/Doradztwo personalne” (+11,9%) i „Usługi
bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe , fundusze UE” (+2,7%). Na trzecim miejscu
uplasowały się natomiast firmy działające w branży „Usługi IT” (7,8%) [patrz rysunek 13].
Rysunek 13. Oferty pracy wg sektora firm oferujących pracę – w latach 2011-2012

Rok

2011

2012

Miejsce w rankingu
1 miejsce

Usługi bankowe, finansowe,
ubezpieczeniowe, fundusze
UE (12,7%)

2 miejsce

Agencje pracy/Doradztwo
personalne (10,1%)

3 miejsce

Technika/Technologia/
Inżynieria (5,9%)

4 miejsce
5 miejsce

Edukacja/Szkolenia (5,9%)

Usługi IT (4,9%)

Agencje pracy/
Doradztwo personalne (22%)
Usługi bankowe, finansowe,
ubezpieczeniowe, fundusze
UE(15,4%)
Usługi IT (12,7%)
Edukacja/Szkolenia (9,2%)
Administracja samorządowa
(6,2%)
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Oferty pracy wg kategorii stanowisk pracy
Pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników na stanowiska z kategorii:
„Sprzedaż/Obsługa klienta” (27,7% z ogółu ofert pracy), „Informatyka” (15,2%)
i „Finanse/Bankowość/Księgowość” (11,7%). Zdecydowanie rzadziej poszukiwali natomiast
pracowników na stanowiska z branż: „Edukacja/Szkolenia” (6,4%), „Asystencka
praca/Personel biurowy” (4,6%), „Kadry/HR/ Doradztwo” (4,2%) i innych [patrz rysunek 14].
Żadne oferty pracy nie pojawiły się dla stanowisk z kategorii: „Dyplomacja”, „Kultura/
Sztuka”, „Organizacje pozarządowe” i „Tłumaczenia”.
„TOP 5” najczęściej oferowanych stanowisk pracy w 2012 roku przedstawia się
następująco:

„TOP 5” kategorii oferowanych stanowisk pracy
1
2
3
4
5

Sprzedaż/Obsługa klienta
Informatyka
Finanse/Bankowość/Księgowość
Edukacja/ Szkolenia
Asystencka praca/Personel biurowy

28%
15%
12%
6%
5%

Wyniki te – w stosunku do 2011 roku – zmieniły się nieznacznie. W 2011 roku „TOP 5”
kategorii oferowanych stanowisk pracy przedstawiał się następująco: „Sprzedaż/Obsługa
klienta” (18,7%), „Informatyka” (15,4%), „Asystencka praca/Personel biurowy” (11,2%),
„Technika/Technologia/Inżynieria” (6,4%), „Kadry/HR/Doradztwo” (5,3%).
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Rysunek 14. Oferty pracy wg kategorii oferowanych stanowisk pracy – 2012 rok
Sprzedaż/Obsługa klienta

27,7%

IT

15,2%

Finanse/Bankowość/Księgowość

11,7%

Edukacja/Szkolenia

6,4%

Asystencka praca/Personel biurowy

4,6%

Kadry/HR/Doradztwo zawodowe

4,2%

Praca fizyczna

2,7%

Marketing/Reklama/Promocja/PR

2,7%

Hotelarstwo/Turystyka/Rekreacja

2,4%

Zarząd/Kadra zarządzająca

2,3%

Medycyna/Farmacja/Kosmetologia

2,3%

Badania/Analizy

2,2%

Logistyka/Transport/Dystrybucja/Zakupy

1,8%

Prawo i dziedziny pokrewne

1,4%

Fundusze UE/Projekty UE

1,4%

Systemy jakości

1,3%

Grafika/Plastyka/DTP/Konserwacja

1,2%

Technika/Technologia/Inżynieria

1,1%

Budownictwo/Architektura

1,0%

Bibliotekarstwo/Archiwistyka/Informacja naukowa

0,9%

Sport

0,8%

Media

0,7%

Rozrywka

0,6%

Podatki

0,6%

Biologia/ Biotechnologia/ Chemia

0,6%

Wydawnictwo

0,4%

Rolnictwo/ Hodowla/ Ogrodnictwo/ Leśnictwo

0,4%

Administracja publiczna

0,4%

Nieruchomości

0,3%

Ubezpieczenia

0,2%

Opieka społeczna

0,2%

Bezpieczeństwo i służby ochrony

0,1%
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Oferty pracy wg nazw stanowisk pracy
W 2012 roku „TOP 5” najczęściej oferowanych stanowisk pracy przedstawiał się
następująco:
„TOP 5” oferowanych stanowisk pracy
1
2
3
4
5

-

Doradca techniczny klienta obcojęzycznego
Programista IT
Specjalista ds. księgowości
Specjalista ds. obsługi klienta obcojęzycznego
Specjalista ds. sprzedaży

9%
8%
7%
5%
5%

Najczęściej oferowanymi stanowiskami pracy, dla danych kategoriach stanowisk, były:
dla „Administracji publicznej” – „Pracownik administracji samorządowej”,
dla „Asystencka praca/Personel biurowy” – „Asystent(ka)”,
dla „Badania/Analizy” – „Specjalista ds. rozwoju”,
dla „Bezpieczeństwo i służby ochrony” – „Specjalista ds. BHP”,
dla „Bibliotekarstwo/Archiwistyka/Informacja naukowa” – „Archiwista/Migrator
danych”,
dla „Biologia/Biotechnologia/Chemia” – „Fizyk”,
dla „Budownictwo/Architektura” – „Inżynier budownictwa”,
dla „Edukacja/Szkolenia” – „Lektor języka obcego”,
dla „Finanse/Bankowość/Księgowość” – „Specjalista ds. księgowości”,
dla „Fundusze UE/Projekty UE” – „Specjalista ds. projektów unijnych”,
dla „Grafika/Plastyka/DTP/Konserwacja” – „Grafik komputerowy”,
dla „Hotelarstwo/Turystyka/Rekreacja” – „Animator czasu wolnego”,
dla „Informatyka” – „Programista”,
dla „Kadry/HR/Doradztwo zawodowe” – „Specjalista ds. HR”,
dla „Logistyka/Transport/Dystrybucja/Zakupy” – „Specjalista ds. zakupów”,
dla „Marketing/Reklama/Promocja/PR” – „Specjalista ds. marketingu”,
dla „Media” – „Dziennikarz”,
dla „Medycyna/Farmacja/Kosmetologia” – „Opiekun(ka) dziecięca/osób starszych”,
dla „Nieruchomości” – „Pośrednik w obrocie nieruchomościami”,
dla „Opieka społeczna” – „Pracownik socjalny”,
dla „Podatki” – „Doradca podatkowy”,
dla „Prawo i dziedziny pokrewne” – „Radca prawny”,
dla „Rolnictwo/Hodowla/Ogrodnictwo/Leśnictwo” – „Specjalista ds. ochrony
środowiska”,
20
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-

dla „Rozrywka” – „Muzyk”,
dla „Sport” – „Instruktor sportu”,
dla „Sprzedaż/Obsługa klienta” – „Doradca techniczny klienta obcojęzycznego”,
dla „Systemy jakości” – „Specjalista ds. kontroli”,
dla „Technika/Technologia/Inżynieria” – „Inżynier technik pomiarowych”,
dla „Ubezpieczenia” – „Agent ubezpieczeniowy”,
dla „Wydawnictwo” – „Redaktor”,
dla „Zarząd/ Kadra zarządzająca” – „Kierownik działu”,
dla „Praca fizyczna” – „Merchandiser” (0,6%).
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Oferty pracy wg preferowanego wykształcenia
Pracodawcy kierowali swoje oferty do osób posiadających różne wykształcenie. Ponad
połowa pracodawców (63% z ogółu pracodawców) deklarowała chęć zatrudnienia „studenta
lub absolwenta uczelni wyższej”. Co trzeci pracodawca (33%) poszukiwał „absolwenta
uczelni wyższej”, natomiast pozostali pracodawcy deklarowali chęć zatrudnienia „studenta”
(4%) [patrz rysunek 15].
Rysunek 15. Oferty pracy wg oczekiwanego ogólnego wykształcenia kandydatów – 2012 rok
minimum student

student

absolwent

33%

63%
4%

W 2011 roku proporcje te były odmienne – osób o statusie „studenta lub absolwenta
uczelni wyższej” poszukiwało 61,5% pracodawców (+2%), „studenta” – 21,4% pracodawców
(-17,4%), a „absolwenta” – 17,1% pracodawców (+15,9%).
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Oferty pracy wg preferowanego kierunku studiów
Większość pracodawców (58% z ogółu) nie precyzowała swoich oczekiwań względem
studiowanego czy ukończonego przez kandydata kierunku studiów. Pozostali pracodawcy
(42%) preferowali jedną lub kilka dyscyplin naukowych*, zgodnie z poniższą systematyką:
- KIERUNKI ARTYSTYCZNE: grafika, plastyka, reżyseria,
- KIERUNKI HUMANISTYCZNE: bibliotekoznawstwo, filologia polska, filologia nowożytna,
filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika,
- KIERUNKI MEDYCZNE: fizjoterapia, kosmetologia, medycyna,
- KIERUNKI PRZYRODNICZE: turystyka i rekreacja,
- KIERUNKI ROLNICZE, LEŚNE I WETERYNARYJNE: biotechnologia, inżynieria rolnicza,
technologia żywności i żywienia,
- KIERUNKI SPOŁECZNE: administracja,
dziennikarstwo, ekonomia, finanse
i rachunkowość, marketing, politologia, prawo, psychologia, public i relations,
socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie,
- KIERUNKI ŚCISŁE: biologia, chemia, matematyka, ochrona środowiska, statystyka,
- KIERUNKI TECHNICZNE: architektura, automatyka, budownictwo, elektronika,
informatyka, logistyka, mechnika i budowa maszyn, telekomunikacja, transport.
Pracodawcy poszukiwali w szczególności studentów i absolwentów dyscyplin:
społecznych (52,3% spośród pracodawców, publikujących oferty pracy, którzy sprecyzowali
swoje oczekiwania), technicznych (34,7%), humanistycznych (18,1%) i ścisłych (10,7%).
Rzadziej pracodawcy preferowali studentów i absolwentów reprezentujących takie
dyscypliny naukowe, jak: dyscypliny przyrodnicze (2,1%), medyczne (1,3%), artystyczne
(1,1%) czy rolnicze (0%) [patrz rysunek 16].

* pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną preferowaną dyscyplinę naukową, wobec
czego wartości nie sumują się do 100%
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Rysunek 16. Oferty pracy wg oczekiwanego szczegółowego wykształcenia kandydatów – 2012 rok

1%
artystyczne
sprecyzo
wano
42%

nie
sprecyzo
wano
58%

18%

humanistyczne

1%

medyczne

2%

przyrodnicze
rolnicze

0%
52%

społeczne
ścisłe

11%

techniczne
35%

„TOP 5” najczęściej poszukiwanych w 2012 roku kandydatów, ze względu na
studiowany przez nich kierunek, przedstawia się następująco:
„TOP 5” poszukiwanych kandydatów ze względu na studiowany kierunek
1
2
3
4
5

Informatyka
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Filologia nowożytna
Zarządzanie

28,5%
26,1%
20,8%
16%
12,3%

W 2011 roku pracodawcy preferowali głównie studentów i absolwentów kierunków:
informatyka (11,9%), filologia nowożytna (7,8%), ekonomia (7,8%), prawo (4,1%) i marketing
(2,4%). W porównaniu do 2011 roku odnotowano zatem znaczący przyrost zapotrzebowania
na studentów i absolwentów kierunków: informatyka (+16,6%), ekonomia (+18,3%), finanse
i rachunkowość (+20,4%), filologia nowożytna (+8,2%) i zarządzanie (+11,8%). Pozostałe
kierunki, poszukiwane przez pracodawców w 2011 roku, takie jak: prawo (+5,5%) i marketing
(+7,2%) również odnotowały wzrost popularności, lecz mniejszy niż pozostałe kierunki.

24
Oferty 2012, Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Oferty pracy
kompetencji

wg

preferowanych

dodatkowych

Chociaż nie wszyscy pracodawcy precyzowali swoje oczekiwania względem
wykształcenia posiadanego przez kandydatów, to niemal wszyscy (98% z ogółu
pracodawców, publikujących oferty pracy) oczekiwali, iż kandydaci będą posiadać
dodatkowe umiejętności i/lub kompetencje.
Najczęściej pracodawcy oczekiwali, że kandydaci będą posiadać*: kompetencje
miękkie (85% spośród pracodawców precyzujących swoje oczekiwania), umiejętności
z zakresu IT (75%), znajomość języka obcego (73%), doświadczenie zawodowe (49%).
Rzadziej oczekiwali oni posiadania: prawa jazdy (12%) i uprawnień zawodowych (2%) [patrz
rysunek 17].
Rysunek 17. Oferty pracy wg oczekiwanych dodatkowych kompetencji – 2012 rok
85%

75%

73%

doświadczenie zawodowe
język obcy

49%

prawo jazdy
uprawnienia zawodowe
umiejętności IT
kompetencje miękkie

12%
2%
ilość ofert pracy

* pracodawcy mogli wskazać kilka preferowanych „dodatkowych kompetencji”, wobec czego
wartości nie sumują się do 100%
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> język obcy
Znajomości języka obcego oczekiwało od kandydatów 73% pracodawców spośród
precyzujących swoje oczekiwania (71% spośród ogółu pracodawców). Ponad połowa z nich
(52%) oczekiwała od kandydatów znajomości jednego języka obcego, a niemal połowa (48%)
– znajomości co najmniej dwóch języków obcych. Dane procentowe, uwzględniające
wszystkich pracodawców, przedstawia rysunek 18.
Rysunek 18. Oferty pracy wg oczekiwanej znajomości języka obcego – 2012 rok

29%
brak znajomości języków obcych

34%

znajomość jednego języka obcego
znajomość dwóch i więcej
języków obcych
37%

Pracodawcy, którzy wymagali od kandydatów znajomości minimum jednego języka,
najczęściej preferowali znajomość*: języka angielskiego (86%). Kolejnymi pod względem
popularności były języki: niemiecki (34%), francuski (19%), czeski/słowacki (7%), włoski (6%),
hiszpański (4%), rosyjski (3%) i inne [patrz rysunek 19].

* pracodawcy mogli wskazać kilka preferowanych „języków obcych”, wobec czego wartości
nie sumują się do 100%
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Rysunek 19. Oferty pracy wg oczekiwanej znajomości konkretnego języka obcego – 2012 rok
angielski

86%

niemiecki

34%

francuski

19%

czeski/słowacki

7%

włoski

6%

hiszpański

4%

rosyjski 3%
holenderski 2%
szwedzki 2%
norweski 2%
duński 2%
węgierski 2%
portugalski 2%
fiński 1%
turecki/arabski 1%
rumuński 1%
słoweński 1%

niderlandzki 1%
grecki 1%
romanistyka 1%
ukraiński 1%
bułgarski 1%
hebrajski 1%
koreański 0%
japoński 0%
estoński 0%
flamandzki 0%
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> umiejętności IT
Umiejętności z zakresu IT oczekiwało od kandydatów 75% pracodawców spośród
precyzujących swoje oczekiwania (74% spośród ogółu pracodawców). Zasadniczą
umiejętnością z zakresu IT*, której wymagali oni od kandydatów, była obsługa pakietu MS
Office (48% pracodawców preferujących posiadanie umiejętności z zakresu IT). Część
pracodawców zaznaczała również konieczność obsługi systemu Windows (27%)
programowania (14%) i obsługi Internetu (6%). Umiejętności z administrowania bazami
danych (4%) oczekiwano sporadycznie [patrz rysunek 20].
Rysunek 20. Oferty pracy wg oczekiwanych umiejętności z zakresu IT – 2012 rok

48%

27%

14%
6%

IT: obsługa systemu IT: obsługa pakietu IT: obsługa Internetu
Windows
MS Office

4%

IT: umiejętność
administrowania

IT: umiejętność
programowania

* pracodawcy mogli wskazać kilka preferowanych „umiejętności IT”, wobec czego wartości
nie sumują się do 100%
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> kompetencje miękkie
Dodatkowych kompetencji miękkich oczekiwało od kandydatów 85% pracodawców
spośród precyzujących swoje oczekiwania (84% spośród ogółu pracodawców). Oczekiwane
przez pracodawców kompetencje miękkie zostały pogrupowane w kilka kategorii na
podstawie podziału zaproponowanego przez Biuro Karier Uniwersytetu M. Kopernika
w Toruniu – jednego z partnerów Biura Karier UŚ.
Podział ten obejmuje następujące kategorie:
- POTENCJAŁ: komunikatywność, kreatywność, myślenie analityczne, elastyczność,
- ODPORNOŚĆ: odporność na stres, asertywność, branie odpowiedzialności, wytrwałość
i konsekwencja,
- ZADANIA: samodzielność, sumienność i dokładność, orientacja na cel, nasta wienie
biznesowe,
- LUDZIE: praca zespołowa, uczenie i szkolenie, budowanie relacji, orientacja na klienta,
- MOTYWACJA: motywacja własna i motywowanie innych, dążenie do rozwoju, etyka
i profesjonalizm, zaangażowanie,
- NARZĘDZIA: zarządzanie zespołem, planowanie i koordynowanie, delegowanie,
organizacja pracy.
Pracodawcy poszukiwali – przede wszystkim – kandydatów posiadających kompetencje
miękkie odnoszące się do kategorii „ludzie” (27% spośród wszystkich wskazań) i „potencjał”
(25%). Rzadziej oczekiwali oni, że kandydaci będą posiadać kompetencje zawarte w kategorii
„zadania” (15%), „motywacja” (14%), „odporność” (11%) i „narzędzia” (8%) [patrz rysunek
21].
Rysunek 21. Oferty pracy wg oczekiwanych ogólnych kompetencji miękkich – 2012 rok
potencjał

odporność

zadania

ludzie

motywacja

narzędzia

8%
25%

14%

11%
27%

15%
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Spośród wszystkich kompetencji miękkich pracodawcy najczęściej oczekiwali od
kandydatów*: komunikatywności (52% pracodawców preferujących posiadanie kompetencji
miękkich) i umiejętności budowania relacji (52% pracodawców). Mniej niż połowa
pracodawców oczekiwała umiejętności pracy zespołowej (41%), umiejętności organizowania
pracy (32%) i samodzielności (32%). Mniej niż co trzeci pracodawca oczekiwał: orientacji na
klienta (28% pracodawców), zaangażowania (26%), elastyczności (22% pracodawców)
i myślenia analitycznego (22%) [patrz rysunek 22].

* pracodawcy mogli wskazać kilka preferowanych „kompetencji miękkich”, wobec czego
wartości nie sumują się do 100%
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Rysunek 22. Oferty pracy wg oczekiwanych szczegółowych kompetencji miękkich – 2012 rok
potencjał
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ludzie

motywacja

narzędzia
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komunikatywność
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19%

odporność na stres

17%

wytrwałość i konsekwencja
8%

branie odpowiedzialności
4%

asertywność

32%

samodzielność

17%

orientacja na cel

16%

sumienność i dokładność
nastawienie biznesowe

0%

budowanie relacji

52%

praca zespołowa

41%

orientacja na klienta

uczenie i szkolenie

28%
0%

zaangażowanie

26%

etyka i profezjonalizm

15%

motywacja

11%

dążenie do rozwoju

9%

organizacja pracy

32%

zarządzanie zespołem
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1%
0%
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Oferty praktyk
Liczba ofert i oferowanych miejsc praktyk
W 2012 roku pracodawcy opublikowali 325 ofert praktyk, co stanowiło 27% ogólnej
liczby opublikowanych ofert. W sumie studenci i absolwenci mieli do dyspozycji 1026 miejsc
praktyk (28% ogólnej liczby oferowanych miejsc).
Liczba ofert praktyk wzrosła o: 59% w stosunku do 2011 roku, 27% w stosunku do
2010 roku, 62% w stosunku do 2009 roku i 81% w stosunku do 2008 roku. Z kolei liczba
oferowanych miejsc praktyk wzrosła o: 81% w stosunku do 2011 roku, 48% w stosunku do
2010 roku, o 53% w stosunku do 2009 roku i o 46% w stosunku do 2008 [patrz rysunek 23].
Rysunek 23. Liczba ofert i oferowanych miejsc praktyk – w latach 2008-2012
oferty praktyk

liczba miejsc

1026

558

538

479

325

236
126

2008

133

123

2009

2010

191

2011

2012

W 2012 roku na jedną opublikowaną ofertę przypadały średnio 3 miejsca praktyk
(3,17). Wskaźnik ten od 2008 roku sukcesywnie malał i osiągnął najniższy wynik w 2011 roku
(1,44 miejsca praktyk na 1 ofertę) [patrz rysunek 23].
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Rysunek 24. Średnia liczba miejsc praktyk przypadających na 1 ofertę – w latach 2008-2012
średnia liczba miejsc praktyk przypadających na 1 ofertę

4,43

3,89
3,17
2,28
1,44

2008

2009

2010

2011

2012

Pracodawcy najczęściej oferowali 1 miejsce praktyk (63% ofert), rzadziej: 2 miejsca
(9% ofert), 3 miejsca (10,5% ofert) lub 4 miejsca praktyk (3,7% ofert). Niemal co s iódmy
pracodawca (13,8%) oferował więcej niż 5 miejsc praktyk (w tym: od 5 do 9 miejsc oferowało
10,5% pracodawców, od 10 do 99 miejsc oferowało 3% pracodawców i ponad 100 miejsc
oferowało 0,3% pracodawców).
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Oferty praktyk wg form zatrudnienia
Najczęściej pracodawcy publikowali oferty praktyk (68%, w tym: 41% to praktyki
bezpłatne, a 27% to praktyki płatne), rzadziej oferty stażu (27%) lub bezpłatnego
wolontariatu (5%) [patrz rysunek 25]. Spośród wszystkich opublikowanych w 2012 roku ofert
praktyk, te odnoszące się do form płatnych (54% - płatne praktyki i staże) pojawiały się
częściej niż oferty bezpłatne (46% - bezpłatne praktyki i wolontariat).
Rysunek 25. Oferty praktyk wg form zatrudnienia – 2012 rok
wolontariat

praktyka bezpłatna

praktyka płatna

staż

5%
27%

41%

27%

W porównaniu do 2011 roku zaobserwowano wzrost liczby ofert staży (+24,7%),
kosztem ofert praktyk (-23,5%) i wolontariatu (-1,2%).
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Oferty praktyk wg lokalizacji miejsc praktyk
Zdecydowana większość opublikowanych ofert praktyk dotyczyła lokalizacji
znajdujących się na terenie Polski (94%). Pozostałe oferty odnosiły się częściej do praktyk
zdalnych (4%), a rzadziej do praktyk zagranicznych (2%) [patrz rysunek 26].
Rysunek 26. Oferty praktyk wg lokalizacji oferowanych miejsc odbywania praktyk – 2012 rok
praktyka w Polsce

praktyka za granicą

praktyka zdalna

2% 4%

94%

W stosunku do 2011 roku odnotowano spadek liczby ofert praktyk w Polsce (-3,7%)
i minimalny spadek liczby ofert praktyk zagranicznych (-0,3%). Nowością jest natomiast
wyodrębnienie się kategorii „praktyk zdalnych” (+4%).
Oferty praktyk zagranicznych, w 2012 roku, napływały najczęściej z Węgier (50%),
rzadziej z Irlandii (28%), Wielkiej Brytanii (17%) i Holandii (6%) [patrz rysunek 27].
Rysunek 27. Oferty praktyk wg lokalizacji oferowanych miejsc praktyk na terenie Europy – 2012 rok
Węgry

Irlandia

Wielka Brytania

Holandia

6%
17%

50%

28%
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W 2011 roku oferty praktyk zagranicznych napływały również z innych państw,
z których nie napłynęły w 2012 roku – mianowicie z: Niemiec (33,3%), Czech (33,3%) i Belgii
(33,3%).
Oferty praktyk na terenie Polski odnosiły się głównie do województwa śląskiego (81%
ofert z Polski). Kandydatów do odbycia praktyk poszukiwali także pracodawcy
z województwa małopolskiego (6%) i województwa mazowieckiego (6%) oraz z innych
województw (6%). Natomiast praktykę zdalną, odbywaną na terenie całej Polski, oferował
niewielki odsetek pracodawców (1%) [patrz rysunek 28].
Rysunek 28. Oferty praktyk wg lokalizacji oferowanych miejsc praktyk na terenie Polski – 2012 rok
1%
1%

1%

1% 1% 1%

1%

6%

w. śląskie
w. małopolskie

6%

w. mazowieckie
w. wielkopolskie
w. dolnośląskie
w. kujawsko-pomorskie
w. podlaskie
w. warmińsko-mazurskie
pozostałe

81%

praktyka zdalna

W porównaniu do 2011 roku zaobserwowano wzrost liczby ofert praktyk
z województwa śląskiego (+30%) i małopolskiego (+5%), kosztem spadku liczby ofert
z województwa mazowieckiego (-3%) i z pozostałych województw (-33%). Nowością jest
wyodrębnienie się kategorii „praktyki zdalnej” (+1%).
Oferty praktyk z województwa śląskiego dotyczyły głównie Katowic (65% ofert
z województwa śląskiego). W znacznie mniejszym stopniu odnosiły się one do: Gliwic (14%),
Tychów (4%), Chorzowa (3%), Będzina (2%), Sosnowca (2%) i Zabrza (2%). Pozostałe miasta
z województwa śląskiego pojawiały się w ofertach marginalnie, podobnie jak oferty praktyk
zdalnych (0,8%) [patrz rysunek 29].
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Rysunek 29. Oferty praktyk wg lokalizacji oferowanych miejsc praktyk na terenie województwa
śląskiego – 2012 rok
Katowice

65%

Gliwice

14%

Tychy
Chorzów

4%
3%

Będzin

2%

Bielsko-Biała

2%

Zabrze

2%

Sosnowiec

2%

Dąbrowa Górnicza

1%

Bytom

1%

Rybnik

1%

Czeladź

1%

pozostałe

praca mobilna w w. śląskim

3%

1%

Skład pięciu miast z województwa śląskiego, które w 2012 roku najczęściej
publikowały oferty praktyk w Biurze Karier Uniwersytetu Śląskiego, zmienił się nieznacznie
w stosunku do 2011 roku. Poprzednio były to: Katowice (-2%), Gliwice (+7%), Chorzów (-4%),
Sosnowiec (-5%) i Będzin (-1%). Oznacza to, że pierwsze, drugie i piąte miejsce od dwóch lat
zajmują te same miasta, natomiast miejsce miasta Sosnowiec (-5%) zajęły Tychy (+3,2%),
a Chorzów spadł na 4 miejsce.
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Oferty praktyk wg branży firm
W 2012 roku najwięcej ofert praktyk opublikowały firmy z obszaru „usług” (81%
spośród wszystkich opublikowanych ofert praktyk), następnie „produkcji” (11%)
i „administracji” (8%) [patrz rysunek 30].
Rysunek 30. Oferty praktyk wg obszarów firm oferujących praktykę – 2012 rok
administracja

11%

usługi

produkcja

8%

81%

Spośród wymienionych obszarów największą liczbę ofert praktyk opublikowały firmy
z branż: „Usług bankowych, finansowych, ubezpieczeń i funduszy UE” (18%) i „Usług IT”
(17%), „Produkcji” (10%), „Agencji pracy/Doradztwa personalnego” (8%), „Usług prawnych”
(8%), „Sprzedaży i handlu” (7%) i „Administracji samorządowej (7%) [patrz rysunek 31]. Nie
odnotowano natomiast żadnych ofert praktyk z firm świadczących usługi w sektorach:
„Bezpieczeństwo i porządek publiczny”, „Wymiar sprawiedliwości”, „Agencje pracy/
Doradztwo personalne”, „Agroturystyka”, „Architektura”, „Archiwizacja danych”, „Call
Center/Obsługa klienta”, „Gastronomia”, „Hotele i baza noclegowa”, „Konserwacja
zabytków”, „Logistyka/Transport/Spedycja”, „Ochrona mienia i osób”, „Technika/
Technologia/Inżynieria”, „Usługi turystyczne”, „pozostałe”.
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Rysunek 31. Oferty praktyk wg branży firm oferujących praktykę – 2012 rok
administracja
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NGO

4,6%
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Lista branż, najczęściej publikujących oferty praktyk w Biurze Karier UŚ, w stosunku do
poprzedniego roku zmieniła się znacznie. W rankingu utrzymały się firmy z branż: „Usługi
bankowe, finansowe, ubezpieczenia, fundusze UE” (-4,8%), „Usługi prawne” (-1,6%) i „Usługi
IT” (+8,3%), natomiast wypadły z niego organizacje z branży „NGO” (-5,2%) oraz firmy
z branży „Technika/Technologia/Inżynieria” (-5,3%) i „Administracji samorządowej” (+2,1%).
Ich miejsce zajęły firmy z branży „Produkcja” (+5,7%) i „Agencje pracy/Doradztwo
personalne” (+8%) [patrz rysunek 32].
Rysunek 32. Oferty praktyk wg sektora firm oferujących pracę – w latach 2011-2012

Rok
2011

2012

Miejsce w rankingu
1 miejsce

Usługi bankowe, finansowe,
ubezpieczenia, fundusze UE
(22,6%)

Usługi bankowe, finansowe,
ubezpieczenia, fundusze UE
(17,8%)

2 miejsce

NGO (9,8%)

Usługi IT (16,6%)

3 miejsce

Usługi prawne (8,3%)

Produkcja (9,5%)

4 miejsce

Usługi IT (8,3%)

5 miejsce

Technika/Technologia/
Inżynieria (5,3%)
Administracja samorządowa
(5,3%)

Agencje pracy/
Doradztwo personalne (8%)
Usługi prawne (7,7%)
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Oferty praktyk wg kategorii stanowisk praktyk
Pracodawcy najczęściej poszukiwali praktykantów do jednostek działających w obrębie
następujących kategorii: „Informatyka” (16%), „Finanse/Bankowość/Księgowość” (15%),
„Marketing/Reklama/Promocja/PR”
(12%),
„Sprzedaż/Obsługa
klienta”
(10%),
„Kadry/HR/Doradztwo zawodowe” (10%) i „Media” (5%). Zdecydowanie rzadziej poszukiwali
oni praktykantów do innych jednostek [patrz rysunek 33]. Natomiast żadnego
zapotrzebowania na praktykantów nie zgłosiły jednostki działające w obrębie kategorii:
„Bezpieczeństwo i służby ochrony”, „Biologia/Biotechnologia/Chemia”, „Budownictwo/
Architektura”, „Dyplomacja”, „Hotelarstwo/Turystyka/Rekreacja”, „Medycyna/Farmacja/
Kosmetologia”, „Nieruchomości”, „Opieka społeczna”, „Rolnictwo, hodowla, leśnictwo”,
„Rozrywka”, „Sport” i „Wydawnictwo”. „TOP5” najczęściej oferowanych stanowisk praktyk,
według ich kategorii, przedstawia się następująco:
„TOP 5” kategorii oferowanych stanowisk praktyk
1
2
3
4
4

IT

Finanse/Bankowość/Księgowość
Marketing/Reklama/Promocja/PR
Sprzedaż/Obsługa klienta
Kadry/HR/Doradztwo zawodowe

16%
15%
12%
10%
10%

Ranking najczęściej oferowanych kategorii stanowisk praktyk w stosunku do
poprzedniego roku zmienił się znacznie. W 2011 roku były to kolejno: „Administracja i praca
biurowa” (20,3%), rozumiana jako suma aktualnych kategorii: „Administracja publiczna” (dla
2012 roku: 4,4%) i „Asystencka praca/Personel biurowy” (dla 2012 roku: 2,1%),
„Finanse/Bankowość/ Księgowość” (17,3%), „Marketing/Reklama/Promocja/PR” (8,3%), „ IT”
(7,6%) i ex aequo „Media” (6%) oraz „Prawo i dziedziny pokrewne” (6%).
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Rysunek 33. Oferty praktyk wg kategorii stanowiska praktyk – 2012 rok
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Oferty praktyk wg preferowanego wykształcenia
Pracodawcy kierowali swoje oferty do osób posiadających różne wykształcenie. Niemal
połowa pracodawców (49%) deklarowała chęć przyjęcia na praktyki „studenta”, a co trzeci
pracodawca poszukiwał „absolwenta uczelni wyższej” (35%). Pozostali pracodawcy (16%)
poszukiwali kandydatów, którzy będą posiadać „co najmniej status studenta”, lecz nie
precyzowali oni dokładnie swoich oczekiwań [patrz rysunek 34].
Rysunek 34. Oferty praktyk wg oczekiwanego ogólnego wykształcenia kandydatów – 2012 rok
minimum student

student

absolwent

16%
35%

49%

W 2011 roku proporcje te były odmienne – „co najmniej studenta” poszukiwało 31,6%
pracodawców (-15,6%), „studenta” – 72,2% pracodawców (-23,2%), a „absolwenta” – 5,3%
(+28,7%).
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Oferty praktyk wg preferowanego kierunku studiów
Połowa pracodawców (51%) nie precyzowała swoich oczekiwań względem
studiowanego czy ukończonego przez kandydata kierunku studiów. Pozostali pracodawcy
(49%) preferowali jedną lub kilka dyscyplin naukowych*, zgodnie z poniższą systematyką:
- KIERUNKI ARTYSTYCZNE: grafika, plastyka, reżyseria,
- KIERUNKI HUMANISTYCZNE: bibliotekoznawstwo, filologia polska, filologia nowożytna,
filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika,
- KIERUNKI MEDYCZNE: fizjoterapia, kosmetologia, medycyna,
- KIERUNKI PRZYRODNICZE: turystyka i rekreacja,
- KIERUNKI ROLNICZE, LEŚNE I WETERYNARYJNE: biotechnologia, inżynieria rolnicza,
technologia żywności i żywienia,
- KIERUNKI SPOŁECZNE: administracja,
dziennikarstwo, ekonomia, finanse
i rachunkowość, marketing, politologia, prawo, psychologia, public i relations,
socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie,
- KIERUNKI ŚCISŁE: biologia, chemia, matematyka, ochrona środowiska, statystyka,
- KIERUNKI TECHNICZNE: architektura, automatyka, budownictwo, elektronika,
informatyka, logistyka, mechnika i budowa maszyn, telekomunikacja, transport.
Pracodawcy poszukiwali w szczególności studentów i absolwentów dyscyplin
społecznych (67,1% pracodawców spośród pracodawców publikujących oferty praktyk,
którzy sprecyzowali swoje oczekiwania) i dyscypliny techniczne (18,4%). Rzadziej pracodawcy
preferowali studentów i absolwentów reprezentujących takie dyscypliny naukowe, jak:
dyscypliny humanistyczne (6%) i dyscypliny ścisłe (6%). Natomiast najrzadziej poszukiwali oni
studentów i absolwentów dyscyplin artystycznych (0,8%), medycznych (0,8%), rolniczych
(0,5%) i przyrodniczych (0,3%) [patrz rysunek 35].

* pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną preferowaną dyscyplinę naukową, wobec
czego wartości nie sumują się do 100%
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Rysunek 35. Oferty praktyk wg oczekiwanego szczegółowego wykształcenia kandydatów – 2012 rok
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„TOP 5” najczęściej poszukiwanych kandydatów ze względu na studiowany przez nich
kierunek przedstawia się następująco:
„TOP 5” poszukiwanych kandydatów ze względu na studiowany kieru nek
1
2
3
4
5

Ekonomia
Informatyka
Zarządzanie
Finanse i rachunkowość
Socjologia

15%
12%
11%
10%
9%

W 2011 roku pracodawcy preferowali głównie studentów i absolwentów kierunków:
ekonomia (18,8%), prawo (7,5%), informatyka (5,3%), socjologia (4,5%), finanse
i rachunkowość (4,5%). W porównaniu do 2011 roku odnotowano zatem spadek
zapotrzebowania na studentów i absolwentów kierunków ekonomia (-3,8%) i prawo (-1,7%),
a przy tym wzrost zapotrzebowania na informatyków (+6,7%), socjologów (+4,5%)
i finansistów (+4,5%).
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Oferty praktyk wg preferowanych dodatkowych
kompetencji
Chociaż nie wszyscy pracodawcy precyzowali swoje oczekiwania względem
wykształcenia posiadanego przez kandydatów, to zdecydowana większość (93%) oczekiwała,
iż kandydaci będą posiadać dodatkowe umiejętności i/lub kompetencje.
Najczęściej pracodawcy oczekiwali, że kandydaci będą posiadać*: umiejętności
z zakresu IT (79% spośród pracodawców precyzujących swoje oczekiwania), znajomość
języka obcego (63%) i kompetencje „miękkie” (62%). Rzadziej oczekiwali oni posiadania:
doświadczenia zawodowego (19%) i prawa jazdy (8%). Natomiast zupełnie nie oczekiwali oni
posiadania uprawnień zawodowych [patrz rysunek 36].
Rysunek 36. Oferty praktyk wg oczekiwanych dodatkowych kompetencji – 2012 rok
79%

63%

62%

doświadczenie zawodowe
język obcy
prawo jazdy
uprawnienia zawodowe
umiejętności IT

19%

kompetencje miękkie
8%

ilość ofert praktyk

* pracodawcy mogli wskazać kilka preferowanych „dodatkowych kompetencji”, wobec czego
wartości nie sumują się do 100%
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> język obcy
Znajomości języka obcego oczekiwało od kandydatów 58% spośród ogółu
pracodawców (63% pracodawców spośród precyzujących swoje oczekiwania). Zdecydowana
większość z nich (83%) oczekiwała od kandydatów znajomości jednego języka obcego,
a mniej niż co piąty pracodawca (17%) – znajomości co najmniej dwóch języków obcych.
Dane procentowe, uwzględniające wszystkich pracodawców, przedstawia rysunek 37.
Rysunek 37. Oferty praktyk wg oczekiwanej znajomości języka obcego – 2012 rok

10%

42%

brak znajomości języków obcych

znajomość jednego języka obcego

48%

znajomość dwóch i więcej
języków obcych

Pracodawcy, którzy wymagali od kandydatów znajomości minimum jednego języka
obcego, najczęściej preferowali znajomość*: języka angielskiego (97%). Kolejnymi pod
względem popularności były języki: niemiecki (15%), francuski (8%), rosyjski (5%), włoski
(4%), hiszpański (3%), czeski/słowacki (3%) i inne [patrz rysunek 38].

* pracodawcy mogli wskazać kilka preferowanych „języków obcych”, wobec czego wartości
nie sumują się do 100%
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Rysunek 38. Oferty praktyk wg oczekiwanej znajomości konkretnego języka obcego – 2012 rok
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> umiejętności IT
Umiejętności z zakresu IT oczekiwało od kandydatów 79% pracodawców spośród
precyzujących swoje oczekiwania (73% spośród ogółu pracodawców). Zasadniczą
umiejętnością z zakresu IT*, której wymagali od kandydatów pracodawcy, była obsługa
pakietu MS Office (54% pracodawców preferujących posiadanie umiejętności z zakresu IT).
Część pracodawców zaznaczała również konieczność obsługi systemu Windows (24%
pracodawców), umiejętności programowania (11%) i obsługi Internetu (8%). Pracodawcy
rzadko oczekiwali od kandydatów umiejętności administrowania bazami danych (2%) [patrz
rysunek 39].
Rysunek 39. Oferty praktyk wg oczekiwanych umiejętności z zakresu IT – 2012 rok
54%

24%

11%
8%
2%
IT: obsługa systemu IT: obsługa pakietu IT: obsługa Internetu
Windows
MS Office

IT: umiejętność
administrowania

IT: umiejętność
programowania

* pracodawcy mogli wskazać kilka preferowanych „umiejętności z zakresu IT”, wobec czego
wartości nie sumują się do 100%
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> kompetencje miękkie
Dodatkowych kompetencji miękkich oczekiwało od kandydatów 62% pracodawców
spośród precyzujących swoje oczekiwania (57% spośród ogółu pracodawców). Oczekiwane
przez pracodawców kompetencje miękkie zostały pogrupowane w kilka kategorii na
podstawie podziału zaproponowanego przez Biuro Karier Uniwersytetu M. Kopernika
w Toruniu – jednego z partnerów Biura Karier UŚ.
Podział ten obejmuje następujące kategorie:
- POTENCJAŁ: komunikatywność, kreatywność, myślenie analityczne, elastyczność,
- ODPORNOŚĆ: odporność na stres, asertywność, branie odpowiedzialności, wytrwałość
i konsekwencja,
- ZADANIA: samodzielność, sumienność i dokładność, orientacja na cel, nastawienie
biznesowe,
- LUDZIE: praca zespołowa, uczenie i szkolenie, budowanie relacji, orientacja na klienta,
- MOTYWACJA: motywacja własna i motywowanie innych, dążenie do rozwoju, etyka
i profesjonalizm, zaangażowanie,
- NARZĘDZIA: zarządzanie zespołem, planowanie i koordynowanie, delegowanie,
organizacja pracy.
Pracodawcy poszukiwali – przede wszystkim – kandydatów posiadających kompetencje
miękkie odnoszące się do kategorii „potencjał” (32% spośród wszystkich wskazań). Rzadziej
oczekiwali oni, że kandydaci będą posiadać pozostałe kompetencje „miękkie” zawarte
w kategoriach: „zadania” (17%), „motywacja” (17%), „odporność” (13%) i „ludzie” (10%)
[patrz rysunek 40].
Rysunek 40. Oferty praktyk wg oczekiwanych ogólnych kompetencji miękkich – 2012 rok
potencjał

odporność

zadania

ludzie

motywacja

narzędzia

10%
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50
Oferty 2012, Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Spośród wszystkich kompetencji miękkich pracodawcy najczęściej oczekiwali od
kandydatów*: komunikatywności (70% pracodawców preferujących posiadanie kompetencji
miękkich). Ponad połowa oczekiwała także samodzielności (55%), pracy zespołowej (55%),
organizacji pracy (55%) i zaangażowania (53%). Rzadziej pracodawcy oczekiwali:
elastyczności (39%), kreatywności (38%), brania odpowiedzialności (34%), sumienności
i dokładności (32%), dążenia do rozwoju (29%) i odporności na stres (25%). Najrzadziej
natomiast oczekiwali: motywacji (13%), asertywności (10%), orientacji na cel (8%),
wytrwałości i konsekwencji (8%), nastawienia biznesowego (4%), zarządzania zespołem (2%),
orientacji na klienta (1%) i umiejętności delegowania (1%) [patrz rysunek 41].

* pracodawcy mogli wskazać kilka preferowanych „kompetencji miękkich”, wobec czego
wartości nie sumują się do 100%
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Rysunek 41. Oferty praktyk wg oczekiwanych szczegółowych kompetencji miękkich – 2012 rok
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Podsumowanie
W 2012 roku pracodawcy opublikowali 1225 ofert, w tym: 900 ofert pracy i 325 ofert
praktyk, staży i wolontariatu. W stosunku do poprzedniego roku zanotowano spadek liczby
ofert pracy o 6% (z 954 do 900) i wzrost liczby ofert praktyk o 59% (ze 133 do 325).
Jednocześnie, zanotowano wzrost liczby miejsc pracy o 15% i wzrost liczby miejsc praktyk
o 81%. W efekcie średnia liczba poszukiwanych pracowników i praktykantów przypadających
na jedną opublikowaną ofertę wzrosła w stosunku do 2011 roku.
Najwięcej ofert pracy opublikowały firmy należące do branż: „Agencje personalne/
doradztwo personalne” (22% ofert pracy i 8% ofert praktyk), „Usługi bankowe, finansowe,
ubezpieczenia, fundusze UE” (15% ofert pracy i 18% ofert praktyk) i „Usługi IT” (13% ofert
pracy i 17% ofert praktyk). W kategorii praktyk znaczącą liczbę ofert opublikowały firmy
z branży „Produkcja” (9,5%).
Zdecydowana większość ofert odnosiła się do lokalizacji na terenie Polski (86% ofert
pracy i 94% ofert praktyk) i dotyczyła głównie województwa śląs kiego (65% ofert pracy i 82%
ofert praktyk), województwa małopolskiego (15,6% ofert pracy i 6,5% ofert praktyk) oraz
województwa mazowieckiego (7,4% ofert pracy i 6,2% ofert praktyk). Z kolei oferty
zagraniczne dotyczyły głównie Wielkiej Brytanii (25% ofert pracy i 17% ofert praktyk),
Niemiec (25% ofert pracy), Węgier (50% ofert praktyk) i Irlandii (28% ofert praktyk).
Jednocześnie, coraz większa liczba pracodawców poszukiwała pracowników mobilnych na
terenie danego województwa, kraju lub krajów, wzrosła też popularność pracy wykonywanej
na odległość.
Pracodawcy poszukiwali równie chętnie studentów, co absolwentów. Jednocześnie,
ponad połowa pracodawców (58% ofert pracy i 51% ofert praktyk) nie sprecyzowała swych
oczekiwań względem studiowanego lub ukończonego przez kandydatów kierunku studiów.
Kierunkami najczęściej poszukiwanymi przez pozostałych pracodawców były: informatyka
(28,5% ofert pracy i 12,4% ofert praktyk), ekonomia (26,1% ofert pracy i 14,5% ofert
praktyk), finanse i rachunkowość (20,8% ofert pracy i 9,7% ofert praktyk). Jednakże dla
pracodawców większe znaczenie niż wykształcenie miało posiadanie przez kandydatów
dodatkowych kompetencji – zwłaszcza kompetencji „miękkich” (84% ofert pracy i 57% ofert
praktyk), umiejętności z zakresu IT (74% ofert pracy i 73% ofert praktyk) i znajomości
języków obcych (71% ofert pracy i 58% ofert praktyk).
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