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Cel badania
Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej
jest corocznym badaniem prowadzonym przez Uczelnię.
Głównym celem badania jest poznanie opinii absolwentów na temat jakości
kształcenia na Politechnice Warszawskiej, a także zdobycie informacji
o ich sytuacji zawodowej.

Koordynacja badania:

Realizacja badania i opracowanie raportu:
DZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

IX edycja badania MKZA
– opis badania
Rodzaj badania: ilościowe
Metoda badania: ankieta internetowa
Kanał dotarcia: zaproszenie do wypełnienia
kwestionariusza na adresy mailowe absolwentów oraz
możliwość wypełnienia ankiety przez absolwentów
poprzez link zamieszczony na stronie Biura Karier PW.
W badaniu wzięło udział 3211 absolwentów, z czego
1177 osób to absolwenci z lat 2018 - 2020
Okres realizacji badania: kwiecień – sierpień 2020 r.
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Zakres badania

Ścieżka edukacyjna

Zadowolenie ze
studiowania na PW

Wiedza i umiejętności
a oczekiwania rynku pracy

Sytuacja zawodowa
absolwentów PW

Zapotrzebowanie
na dodatkowe
kwalifikacje

Formy kontaktu
z uczelnią / networking
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Sylwetka absolwenta

88,9% wszystkich
badanych
to absolwenci studiów
stacjonarnych

Około 33,4% wszystkich
badanych ukończyło studia
I stopnia,
natomiast 65,7% ukończyło
studia II stopnia

Liczebność próby (n) = 3211
Źródło: Opracowanie własne DBA CZIiTT PW.
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Miejsce zamieszkania respondentów
w wieku 16 lat

obecnie

26,2%

8,2%
72,3%
16,1%

23,9%
3,8%
7,3%
25,6%

8,3%
8,3%

wieś

miasto do 50 tys. mieszkańców

miasto między 50, a 200 tys. mieszkańców

miasto między 200, a 500 tys. mieszkańców

miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
Źródło: Opracowanie własne DBA CZIiTT PW.

Liczebność próby (n) = 3211
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Respondenci z poszczególnych Wydziałów biorący
udział w badaniu
Wydział Zarządzania

31

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

54

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

57

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

57

Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

62
92
101

Wydział Architektury

114

Wydział Fizyki

117

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

123

Wydział Elektryczny

125

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Wydział Mechatroniki
Wydział Geodezjii i Kartografii
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Transportu
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Chemiczny
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

174
179
198
202
222
228
283
355

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

437
Źródło: Opracowanie własne DBA CZIiTT PW.
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Poziom i tryb ukończonych studiów
Poziom ostatnio ukończonych studiów na PW

Tryb ukończonych studiów na PW

0,9%

33,4%

Studia pierwszego
stopnia

88,9%

Studia drugiego
stopnia
65,7%

Studia trzeciego
stopnia

badanych absolwentów
studiowało w trybie
stacjonarnym.

Źródło: Opracowanie własne DBA CZIiTT PW.

65,7%

respondentów ukończyło
na PW studia II stopnia.

Liczebność próby (n) = 3211
8
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Poziom zadowolenia ze studiowania
absolwentów z lat 2018 - 2020

7,15

8,13

to
średnia zadowolenia
z ukończenia studiów
na Politechnice
Warszawskiej.

to
najwyższy średni
poziom zadowolenia.
Wykazali go absolwenci
Wydziału Matematyki
i Nauk informacyjnych.

absolwentów swój
poziom zadowolenia
wyrazili oceną
7 lub wyższą.

skala: od 1 – najniższy poziom
zadowolenia
do 10 - najwyższy

skala: od 1 – najniższy poziom
zadowolenia
do 10 - najwyższy

Politechnika
Warszawska

72,9%

Liczebność próby (n) = 3211

Ukończenie studiów a sytuacja na rynku
pracy absolwentów z lat 2018 - 2020

72,9%

respondentów uważało, że fakt bycia
absolwentką/absolwentem Politechniki Warszawskiej
pozytywnie wpływa na ich szanse na rynku pracy.

Liczebność próby (n) = 1177 – absolwenci z lat 2018-2020

Politechnika
Warszawska
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Kompetencje
W oparciu o pytanie: Korzystając z poniższej listy określ, w jakim stopniu masz rozwinięte poszczególne kompetencje oraz w jakim
stopniu uważasz je za istotne na rynku pracy. Oceny na skali od 1 (w bardzo małym stopniu), do 6 (w bardzo dużym stopniu)
Uznane za najistotniejsze na rynku pracy:

Nabardziej rozwinięte u absolwentów (samoocena):

analityczne myślenie

analityczne myślenie

posługiwanie się językiem obcym

umiejętność przyswajania wiedzy

umiejętność pracy w zespole

nastawienie na ciągły rozwój kompetencji

samodzielność/proaktywność

umiejętność pracy w zespole

umiejętność przyswajania wiedzy

współpraca z ludźmi z różnych grup kulturowych

nastawienie na ciągły rozwój kompetencji
radzenie sobie ze stresem
umiejętność zarządzania sobą w czasie

otwartość na zmiany
posługiwanie się językiem obcym
samodzielność/proaktywność
umiejętność zastosowania specjalistyczych narzędzi

Spośród 7 najistotniejszych kompetencji uznanych na rynku pracy, aż 6 znalazło się w gronie najwyżej rozwiniętych kompetencji u naszych absolwentów.

Częstotliwość korzystania z języka obcego w pracy

92,9%
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Codziennie

11%

Raz w tygodniu
15%

deklaruje
znajomość języka angielskiego
na poziomie co najmniej B2.

2-3 razy w miesiącu
55%

4%

Kolejne języki pod względem
popularności wśród absolwentów
to: niemiecki, rosyjski i hiszpański.

Raz w miesiącu
Rzadziej niż raz w miesiącu

5%
11%

Nie wiem, trudno
powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne DBA CZIiTT PW.

Liczebność próby (n) = 3211

Podsumowanie sytuacji absolwentów PW na rynku pracy

79,1%
badanych absolwentów jest
zatrudniona w oparciu
o umowę o pracę, zlecenie lub
dzieło

17,5%
kontynuuje dalej naukę
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72,8%
zatrudnionych absolwentów
zadeklarowała, że ich obecna praca
jest zgodna z kierunkiem studiów
na Politechnice Warszawskiej.

Podsumowanie sytuacji absolwentów PW na rynku pracy

14,5%
absolwentów prowadzi
własną firmę

ok. 29,6%

73,1%

rozważa założenie
działalności gospodarczej

absolwentów prowadzących
własną działalność jest
równocześnie zatrudnionych
w oparciu o umowę/kontrakt
w innej firmie
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Zatrudnienie
Sektory i miejsce zatrudnienia
1,5%

19,8%

91,2%

Prywatny
Publiczny

absolwentów aktualnie
pracuje w Polsce

Pozarządowy

78,7%

Źródło: Opracowanie własne DBA CZIiTT PW.

Liczebność próby (n) = 2541 – absolwenci zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub dzieło
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Podmioty zatrudniające absolwentów PW

61,8%

absolwentów pracuje
w dużych firmach,
zatrudniających powyżej
250 pracowników

73,5%

firm, w których pracują
absolwenci PW
działa na rynku
międzynarodowym

Liczebność próby (n) = 3211

83,1%

zatrudnionych
respondentów
jest zadowolona z obecnej
pracy
(oceny 7-10 na skali 1-10)

Miesięczne deklarowane wynagrodzenie absolwentów
– kwoty netto*

5000zł

5875zł

9500zł

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia III stopnia

*mediana średnich miesięcznych pensji
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Formy dokształcania
Jakie formy kształcenia obecnie rozważasz?*
* pytanie wielokrotnego wyboru, nie sumuje się do 100%
Samokształcenie (np. literatura, regularne kursy on-line)

56,5%

Kursy, szkolenia, warsztaty zawodowe / specjalistyczne

51,0%

Kursy językowe

41,1%

Udział w konferencjach / seminariach związanych z Twoją pracą

40,5%

Studia podyplomowe na innej uczelni / instytucji

19,5%

Master of Business Administration (MBA) na innej uczelni

13,8%

Warsztaty rozwoju osobistego

11,8%

Studia doktoranckie

11,5%

Studia podyplomowe na PW

10,7%

PW: Studia podyplomowe lub Master of Business Administration (MBA)…

7,7%

Studia II stopnia

7,3%

Inne

2,9%

Nie planuję dokształcać się w najbliższym czasie

10,6%
0%

10%

Liczebność próby (n) = 1970 – absolwenci z lat 2006-2017

20%

30%

40%

50%

60%

Źródło: Opracowanie własne DBA CZIiTT PW.
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Preferowane formy kontaktu z uczelnią*
* pytanie wielokrotnego wyboru, nie sumuje się do 100%, wybrane 3 najczęściej wskazywane formy kontaktu

Absolwenci lat 2016-2017

Absolwenci lat 2018-2020

50,6%

Udział w wydarzeniach kuturalnych
i rozrywkowych na PW
(koncerty, pikniki, imprezy)

38,1%

55,4%

Udział w wydarzeniach
naukowych na PW

45,9%

48,9%

Udział w warsztatach dotyczących
rozwoju zawodowego i osobistego

46,9%

Absolwenci, którzy są zainteresowani utrzymywaniem kontaktu z PW, z lat 2016-2017 (n=298), 2018-2020 (n=588)

20

87,3%
respondentów deklaruje, że jest
zadowolonych z życia.

Liczebność próby (n) = 3211

Ogólnopolski system monitorowania
Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych
Projekt realizowany przez Ośrodek
Przetwarzania Informacji - Państwowy
Instytut Badawczy na zlecenie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Znajdują się w nim informacje o
absolwentach w skali kraju w zakresie:
q poszukiwania pracy i bezrobocia,
q wynagrodzeń,
q łączenia dalszych studiów z pracą,
q Geograficznego zróżnicowania
Na stronie http://ela.nauka.gov.pl/
dostępne są wyniki z 3 edycji badania.
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Przygotowanie prezentacji:
Zespół Biura Karier Politechniki Warszawskiej
KONTAKT:
tel.: 22 234 63 67; 22 234 58 03
e-mail: biuro.karier@pw.edu.pl

Prezentacja powstała w oparciu o badanie i raport sporządzony przez Dział
Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW
we współpracy z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej
KONTAKT:
tel.: 22 234 59 78; 22 234 55 68
e-mail: badania.cziitt@pw.edu.pl

