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„Badania pokazują, że biz-
nes oparty w większości o 
online to ciągle jeszcze me-
lodia przyszłości” – twierdzi 
Krzysztof Boruta Członek Za-
rządu Synergian.pl  - „Z dru-
giej strony warto zauważyć, 
że poprawiająca się wciąż 
infrastruktura umożliwiająca 
prowadzenie biznesu z wyko-
rzystaniem internetu z roku 
na rok zwiększa liczbę firmy,  
dla których staje się on waż-
nym miejscem pozyskiwania 
i obsługiwania klientów”.

Widać wyraź-
nie, że przedsię-
biorcy z coraz 
większą uwagą 
przyglądają się 
możliwościom 
jakie otwiera 
przed ich bizne-
sami wykorzy-
stanie internetu. 
Zmienia się także, chociaż 
powoli, postrzeganie bezpie-
czeństwa zleceń pozyska-
nych przez internet - jedynie 
1/3 właścicieli firm uczestni-

Rynek pracy w Polsce charak-
teryzuje się dużą dynamiką. 
Struktura zatrudnienia  ulega 
ciągłym przekształceniom. 
Część zawodów odchodzi do 
lamusa, ale pojawia się także 
wiele nowych profesji podyk-
towanych bieżącą sytuacją 
gospodarczą.  W tak dyna-
micznych warunkach rozwoju 
rynku pracy wybór zawodu to 
nie lada sztuka.

W ciągu ostat-
nich dziesięciu lat 
liczba studentów 
na polskich uczel-
niach wzrosła  
o jedną piątą.
Odsetek osób z tytułem ma-
gistra ciągle wzrasta. Polacy 
chętniej inwestują w swoją 

edukację i podejmują studia 
wyższe. O ile cieszyć może 
taki stan, sytuacja absolwen-
tów na rynku pracy nie jest już 
tak budująca. Wg badań GUS 
co piąty bezrobotny to osoba 
poniżej 25 roku życia. 

Studenci w UE znajdują pra-
cę średnio w trzy miesiące, 
w Polsce czas oczekiwania 
na zatrudnienie to nawet dwa 
lata. Kolejne dane są równie 
zatrważające bo w wyuczonym 
zawodzie nie pracuje aż 60% 
polskich absolwentów. Jaki 
kierunek studiów zatem wy-
brać, aby po ich skończeniu 
jedynym zajęciem nie okazało 
się szukanie pracy?

Bez doświadczenia? 
Nie dziękujemy.

Uzyskanie dyplomu ukończe-
nia studiów nie jest w dzisiej-
szych czasach najważniejszym 
elementem  w drodze do 
kariery zawodowej. Większą 
uwagę pracodawcy zwracają 
na posiadane praktyczne do-
świadczenie i to właśnie ono 
na rynku pracy oceniane jest 
najwyżej. 

Zdecydowanie najtrudniej 
znaleźć pracę tym, którzy  

w trakcie nauki nie odbyły żad-
nego stażu lub nie pracowały 
podczas studiów. Nie da się 
ukryć, że wśród pracodawców 
panuje duży sceptycyzm w sto-
sunku do osób bez praktyki. 
Taki stan rzeczy tłumaczony 
jest z reguły zbyt czasochłon-
nym wdrażaniem ich w obo-
wiązki. Jeśli nie młode, świeże 
i kreatywne umysły, kogo za-
tem zatrudniać?

Jakie studia wybrać? 

Analitycy przewidują, że jeśli 
utrzyma się tendencja wzro-
stowa najbliższa przyszłość 
należy do absolwentów kie-
runków informatycznych, logi-
styków i ekonomistów. Warto 
studiować także budownictwo, 
architekturę, opiekę społecz-
ną czy farmację. Nadal naj-
większym zapotrzebowaniem 
cieszą się zawody związane z 
ukończeniem kierunków tech-
nicznych i elektronicznych. 
Inżynierowie, informatycy i pro-
gramiści,    a także studenci 
kierunków finansowych są na 
rynku pracy rozchwytywani. O 
mniejszym szczęściu mogą 
mówić absolwenci studiów 
humanistycznych. To właśnie 
oni stanowią najliczniejszy pro-
cent poszukujących pracy. 

Student - przyszły 
bezrobotny? 

Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Wybierając stu-
dia na wydziale  informatyki, grafiki komputerowej, logistyki i 
budownictwa. Jak wynika z najnowszych badań osoby z takim 
wykształceniem nie mają problemów ze znalezieniem pracy. 
Absolwenci kierunków technicznych nadal cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem wśród pracodawców.

czących w badaniu, uważa je za 
mniej bezpieczne, niż te, które 
zostały pozyskane w „realu”.

Na razie nic nie 
wskazuje by rela-
cje online miały  
w najbliższym 
czasie zastąpić 

Bezpośrednio 
czy przez internet?

spotkania bezpo-
średnie. 
Jednak ten rodzaj kontaktów co-
raz bardziej zyskuje na znacze-
niu. 
Badanie zrealizowane na próbie 
450 przedsiębiorstw zatrudniają-
cych do 49 pracowników. Firmy 
takie stanowią 99% firm działają-
cych na polskim rynku.

W Polsce 14% firm small biznes większość swoich biznesów 
prowadzi „online“ bez spotkań bezpośrednich z kontrahentem.  
Znacznie więcej, bo przeszło połowa (52%) biznesów oparta jest 
jedynie o relacje bezpośrednie w świecie  realnym,  a jedna trze-
cia (33%) firm w podobnym zakresie kontaktuje się z klientami 
w realu i online - wynika z badania zrealizowanego przez Syner-
gian.pl - porównywarkę usług.


