
Do garów czy za stery?  
Jak dzisiejsze studentki 
widzą swoją przyszłość?  

Portret. 



 

Wyrażanie siebie (74%) i samodoskonalenie 
(76%) są wartościami, które przekładają się           

na styl życia ZETEK. 

 
 



BADANIE STUDENTEK Z MAŁYCH OŚRODKÓW AKADEMICKICH 



Metodologia  

Raport o studentach w Polsce AD 2019. 
Etnograficzne wywiady indywidualne + badanie ilościowe. 
Badanie realizowane poza głównymi ośrodkami akademickimi 
 

Badanie 
jakościowe 

Badanie 
ilościowe 

• Studentki, N=20. 
• Pogłębione wywiady etnograficzne. 
• Wyraziste persony i profile. 

Etnograficzna ilustracja person. Spójne 
narracje. 

• Małe ośrodki akademickie. 
• Podział na grupy kształcenia. 

• Studenci, N=1025 (w tym n=598 
kobiet),  wywiady bezpośrednie. 

• Kwantyfikacja ilościowa wyników. 
Segmentacja. 

• Reprezentatywna próba, podział 
regionalny, na grupy kształcenia, 
lokalizację (NUTS1) uczelni, etap 
studiów. 



Studentki Zetki - Profile  

RODZINNE 
MINIMALISTKI 

16% 

•Region Polski: 
północny, wschodni 

•Motywacja do 
pracy: spokojna, 
bezstresowa praca 

•Oczekiwania 
wobec przyszłości: 
prowadzę, 
rodzinne, proste 
życie 

PRAGMATYCZNE 
KONTROLERKI 

18% 

•Region Polski: 
północny 

•Motywacja do 
pracy: praca w 
zawodzie związana 
z ciągłym 
podnoszeniem 
umiejętności 

•Oczekiwania 
wobec przyszłości: 
wszystko zgodnie z 
planem 

OTWARTE  
PASJONATKI 

17% 

•Region Polski: 
północny, 
północno-zachodni 

•Motywacja do 
pracy: zarabianie 
na pasji, praca 
kreatywna 

•Oczekiwania 
wobec przyszłości: 
jestem spełniona 

OPIEKUŃCZE 
TRADYCJONALISTKI 

28% 

•Region Polski: 
centralny, 
południowy 

•Motywacja do 
pracy: harmonijny 
rozwój, praca dająca 
poczucie 
bezpieczeństwa 

•Oczekiwania wobec 
przyszłości: 
prowadzę 
zrównoważone życie 
 

AMBITNE  
KARIEROWICZKI 

21% 

•Region Polski: 
wschodni i 
południowo-zachodni 

•Motywacja do pracy: 
prestiżowa praca 
dająca niezależność 
finansową 

•Oczekiwania wobec 
przyszłości: 
odniosłam sukces 
materialny 
 



OPIEKUŃCZE 
TRADYCJONALISTKI 

28% 

Studentki Zetki - Regiony  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Największą grupę stanowią 

opiekuńcze tradycjonalistki.  

Dominują  w 4 z 6 regionów.  

 Otwarte pasjonatki stanowią 

znaczące grupy w 

północnym regionie, 

natomiast ambitne 

karierowiczki we wschodnim            

i południowo-zachodnim. 

AMBITNE  
KARIEROWICZKI 

21% 

OTWARTE  
PASJONATKI 

17% 

PRAGMATYCZNE 
KONTROLERKI 

18% 

RODZINNE 
MINIMALISTKI 

16% 



AMBITNE  
KARIEROWICZKI 

21% 

OPIEKUŃCZE 
TRADYCJONALISTKI 

28% 

OTWARTE  
PASJONATKI 

17% 

PRAGMATYCZNE 
KONTROLERKI 

18% 

RODZINNE 
MINIMALISTKI 

16% 

KIM JESTEM? 
 
 Córką, przyjaciółką, dziewczyną, Polką, która chce 

pomagać ludziom i zwierzętom.  

CO JEST DLA MNIE WAŻNE? 
 
 Spokojne, bezpieczne, swobodne życie w gronie bliskich. 
 Cenię tradycje i zachowuję zwyczaje rodzinne, które przekazali im rodzice i 

dziadkowie. 
 Przynależności do grupy – rodziny i przyjaciół, daje mi poczucie 

bezpieczeństwa, ale i radość. 
 Ważna jest atmosfera ciepła, rodzinności, poczucie wzajemnego wsparcia, 

kontaktu, zaufania w obecnej i mojej przyszłej rodzinie. 
 Wśród bliskich jestem akceptowana, bez względu na to, jaka jestem czy jak 

wyglądam. 
 Cieszę się pozytywnymi momentami z przyjaciółmi i znajomymi, chwilami, 

kiedy jesteśmy razem, wygłupiamy się mamy dobry humor, jest tego coraz 
mniej, wiec tym bardziej warto o to dbać. 

 Mam swoje indywidualne przyjemności, takie jak: muzyka, seriale, 
zwierzęta, czytanie książek, gry komputerowe. 

 Czuję się spełniona pomagając innym, widząc ich wdzięczność i radość. 



AMBITNE  
KARIEROWICZKI 

21% 

OPIEKUŃCZE 
TRADYCJONALISTKI 

28% 

OTWARTE  
PASJONATKI 

17% 

PRAGMATYCZNE 
KONTROLERKI 

18% 

RODZINNE 
MINIMALISTKI 

16% 

KIM JESTEM? 
 
 Jestem praktyczna, zdecydowana, uporządkowana.  
 Moim życiowym celem jest połączenie stabilnej i 

szczęśliwej sytuacji rodzinnej z realizacją 
indywidualnych celów i planów. 

 Ważna jest dla mnie płaszczyzna zawodowa, dlatego 
dziś poświęcam dużo czasu studiom oraz nauce. 

 Jestem zorganizowana, więc łączę to z pracą 
zarobkową. 

 Lubię życie, ludzi, jestem towarzyska i ciekawa świata  
 Spełnieniem moich marzeń są podróże. 

CO JEST DLA MNIE WAŻNE? 
 
 Cenię przewidywalność, porządek, lubię jak wszytko jest pod kontrolą,  ale 

nie boję się wyzwań i nowych doświadczeń 
 Zmierzam konsekwentnie do celu, szukam szans i możliwości rozwoju. 
 W pracy liczy się dobra robota, kompetencja, poczucie profesjonalizmu, 

dziwią mnie osoby, które nie traktują swoich zadań poważnie, nie biorą 
odpowiedzialności za swoje decyzje. 

 Nieodłącznym elementem dobrego życia jest mój partner, przyjaciele i 
drobne przyjemności: kino, książka, muzyka. Czas wolny staram się 
planować i dobrze wykorzystywać.  

 Jestem otwarta na nowe możliwości, miejsca i kultury. 



AMBITNE  
KARIEROWICZKI 
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OPIEKUŃCZE 
TRADYCJONALISTKI 

28% 

OTWARTE  
PASJONATKI 

17% 

PRAGMATYCZNE 
KONTROLERKI 

18% 

RODZINNE 
MINIMALISTKI 

16% 

KIM JESTEM? 
 
 Jestem sobą, niezależną jednostką, kobietą, partnerką, 

Polką, przyjaciółką. 
 Cenię wolność i niezależność, unikam ograniczeń, 

także ze strony rodziny  
 Łamię schematy, odrzucam konwenanse – kobieta 

może zostać najlepszym projektantem mostów! 
 Pasja angażuje mniej bez reszty – robię zdjęcia, piszę, 

hoduję psy 
 Śledzę nowinki i trendy w branży, obserwuję 

najlepszych w swojej dziedzinie 
 

CO JEST DLA MNIE WAŻNE? 
 
 Ja, moje pasje, ciągły rozwój, realizacja kolejnych wyzwań. 
 Przeżyć przypływ pozytywnej energii (fizycznej i psychicznej): być aktywna, 

prężna, działać na 120%.  
 Próbować czegoś nowego, przeżywać nowe doświadczenia, doświadczać 

nowych smaków, żyć pełnią życia, eksplorować świat, podróżować. 
 Odważnie wyrażać swoje poglądy, nawet jeśli nie są popularne.  
 Być na bieżąco z trendami i modą, a mój wygląd ma być wyrazem moich 

poglądów. 
 Wytrwale dążyć do swoich celów, wzorując się na najlepszych, autorytetach, 

ludziach, którzy osiągnęli wiele dzięki swojej pracy i zaangażowaniu. 



AMBITNE  
KARIEROWICZKI 

21% 

OPIEKUŃCZE 
TRADYCJONALISTKI 

28% 

OTWARTE  
PASJONATKI 

17% 

PRAGMATYCZNE 
KONTROLERKI 

18% 

RODZINNE 
MINIMALISTKI 

16% 

KIM JESTEM? 
 
 Chętnie współpracuję z innymi, jestem solidna, można 

na mnie polegać.  
 Nie pozuję, jestem szczera, autentyczna i naturalna.  
 Przede wszystkim chcę być żoną i matką, ale nie tracąc 

w tym siebie oraz pracując zawodowo 

CO JEST DLA MNIE WAŻNE? 
 
 Cieszę się z chwil spokoju, kiedy wszystko biegnie swoim torem 
 Bardzo poważnie podchodzę do wartości takich jak pomoc, rodzina, 

przyjaciele, zaufanie 
 Cenię moich rodziców za przekazanie mi tych tradycyjnych wartości, bo one 

dają mi poczucie bezpieczeństwa i sprawiają, że chcę pomagać innym 
 Chcę łączyć życie prywatne z zawodowym, mieć czas dla bliskich oraz siebie 

samej - znaleźć chwilę tylko dla siebie, zadbać o siebie, wycofać na chwilę ze 
świata, zapomnieć o problemach, odrzucić negatywne myśli, „oczyścić” 
umysł, skoncentrować się na chwili bieżącej 

 Lubię pomagać innym, liczę, że kiedy będę w potrzebie oni też mi pomogą 



AMBITNE  
KARIEROWICZKI 

21% 

OPIEKUŃCZE 
TRADYCJONALISTKI 

28% 

OTWARTE  
PASJONATKI 

17% 

PRAGMATYCZNE 
KONTROLERKI 

18% 

RODZINNE 
MINIMALISTKI 

16% 

KIM JESTEM? 
 
 Samodzielną kobietą, która dużo wymaga od siebie i 

innych 
 Poważnie traktuję moje życie, jestem świadoma siebie 

i kierunku, w którym zmierzam 
 Mam jasne cele i realizuję je konsekwentnie  
 Odczuwam satysfakcję, dumę i spokój, wynikające z 

poczucia spełnienia oraz jasnej wizji przyszłości 
 Poza pracą i nauką zostaje mi niewiele czasu wolnego, 

ale wypełniam go bardzo różnorodnie – trzeba się 
rozwijać w każdym kierunku 
 

CO JEST DLA MNIE WAŻNE? 
 
 Poczucie sprawstwa w życiu, możliwość decydowania o sobie 
 Odczuwać dumę z siebie i swoich sukcesów, samozadowolenie, satysfakcję 
 Dowartościować się i docenić, poczuć się atrakcyjną, ważną, zasłużyć na 

nagrodę 
 Zademonstrować, że stać nas na wiele, zasłużyć na szacunek i podziw, 

zwiększyć swoją pewność siebie 
 Wyróżnić się z tłumu, stać się kimś szczególnym, niezapomnianym  
 Stawiam na rozwój zawodowy i chętnie podejmuję nowe wyzwania i 

stawiam sobie ambitne cele   
 Postępuję w zgodzie  ze sobą i swoimi wartościami, stawiam na uczciwość, 

rzetelność i tego oczekuję też od znajomych i przyjaciół 
 Widzę się jako pracownika w dobrej firmie lub bizneswoman, prowadzącą 

własną firmę 
 Rodzina to kwestia przyszłości, a szczęśliwy związek, dzieci, dom pod 

miastem uzupełniają listę moich planów 
 Chciałabym też pomagać innym, osobom w potrzebie – wspieranie innych 

to przejaw odpowiedzialności elit społecznych 



#1 Jakie kierunki wybiera Zetka 

• W regionach południowym i południowo-zachodnim wyższy odsetek 
(prawie po 20%) studentek wybiera kierunki techniczne (dwukrotnie 
częściej niż studentki z regionu wschodniego.  

• Region południowo-zachodni cechuje także fakt, że prawie połowa (58%) 
studentek studiuje kierunki biznesowo – administracyjne. 

• W regionie centralnym i wschodnim studentki częściej szkolą się               
w ramach grupy kształcenia zdrowie i opieka społeczna. 
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Nauki przyrodnicze, rolnictwo, matematyka i statystyka
Zdrowie i opieka społeczna
Nauki społeczne, humanistyczne, dziennikarstwo, sztuka
Technika, przemysł, budownictwo, technologie informacyjne
Biznes, usługi, administracja

2019, Badanie studentów w Polsce, N=1025 (w tym n=596 kobiet i n=429 mężczyzn) 

Studentki z małych 
ośrodków lepiej oceniają 

zdobyte wykształcenie pod 
kątem przygotowania do 
pracy zawodowej niż ich 

rówieśniczki z dużych 
ośrodków akademickich! 

Blisko połowa studentek (47%) mieszka w odległości do 50 km od uczelni. 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Dawanie jak najwięcej od siebie dla innych

Dobre samopoczucie

Dobry stan zdrowia

Zdobycie dobrej edukacji

Inwestowanie w siebie, we własny rozwój

Miłość

Profesjonalna praca

Założenie rodziny, rodzina

Odniesienie sukcesu materialnego/ finansowego

Tworzenie nowych rzeczy, wynalazków, innowacji

Proste, uczciwe życie

Wykorzystywanie szans w życiu

Zarabianie na własnej pasji

Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym

Życie pełne przygód i doświadczeń

Studenci Studentki

#2 Wartości Zetki 



20% 

38% 

39% 

48% 

48% 

55% 

64% 

78% 

24% 

37% 

45% 

49% 

43% 

47% 

58% 

57% 

Prestiż pracodawcy

Elastyczna organizacja miejsca pracy – 
możliwość wyboru miejsca pracy 

Możliwość szybkiego awansu

Elastyczna organizacja czasu pracy

Brak stresu w pracy

Dogodna lokalizacja / dogodny dojazd

Spokojne środowisko pracy

Możliwości rozwoju i zdobywania nowych
umiejętności

Cechy idealnej pracy 

Studenci Studentki

#3 Oczekiwania wobec pracy 

 
 

Możliwość rozwoju i zdobywania nowych 
umiejętności najczęściej wskazywana przez 
kobiety (różnica +21 pp vs mężczyźni). 

Prawie 2/3 studentek (64%) oczekuje 
spokojnego środowiska pracy (różnica +8 pp 
vs mężczyźni). 

Dogodna lokalizacja jest ważna dla 
studentek szczególnie w regionie 
centralnym (różnica + 8 pp vs mężczyźni). 

Możliwość szybkiego awansu nie jest tak 
ważna dla studentek jak dla studentów  
(- 6 pp). 



#4 Zdobywanie doświadczenia 

 

• Mężczyźni dwukrotnie częściej odbywają płatne staże niż kobiety. Studentki częściej niż studenci 
wybierają staże bezpłatne oraz angażują się w wolontariat. 

• Co piąta studentka nie brała udziału w żadnych dodatkowych szkoleniach czy kursach. 
 

 

9% 

26% 
28% 

27% 
34% 

16% 

37% 

20% 

21% 17% 

29% 

37% 

23% 

36% 

Studentki

Studenci



#5 Oczekiwania wobec dokształcania  

• Studentki cenią najwyżej praktyki związane z kierunkiem studiów 
• Studentki znacznie większą wagę niż studenci przykładają do spotkań z profesjonalistami          

w danym zakresie i do networkingu 
• Studentki bardziej niż studenci cenią doświadczenie w pracy z najnowszymi technologiami 
 
 
 

Szkolenia i kursy powinny być praktyczne, pozwalające zdobyć 
doświadczenie i umożliwić kontakt z profesjonalistami 

94% 
86% 85% 

72% 71% 71% 
83% 

73% 
81% 

57% 61% 64% 

Praca lub praktyki w Polsce
związane z kierunkiem

studiów

Spotkanie z
profesjonalistami,

networking

Doswiadczenie w pracy z
najnowszymi

technologiami

Praca lub praktyki za
granicą związane z

kierunkiem studiów

Warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy (np.
Autoprezentacji, pisania

CV)

Kursy / warsztaty
umiejętności miękkich (np.
negocjacji, asertywności,

przywództwa)

Studentki Studenci



AMBITNE  
KARIEROWICZKI 

21% 

OPIEKUŃCZE 
TRADYCJONALISTKI 

28% 

OTWARTE  
PASJONATKI 

17% 

PRAGMATYCZNE 
KONTROLERKI 

18% 

RODZINNE 
MINIMALISTKI 

16% 

#5.1 Oczekiwania wobec dokształcania  

Poszczególne profile znacząco różnią się pod względem motywacji do szkoleń i kursów. 

Wyzwanie. Nowe 
doświadczenia. 
Inspiracja. 
Poszerzanie 
horyzontów. 
Możliwość pracy            
za granicą. 
Ułatwienie 
podróżowania i 
poznawania nowych 
kultur. 
 

Nauka praktycznych 
umiejętności.  
Szybkie 
przekwalifikowanie 
się. Możliwość 
podjęcia pracy za 
granicą.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Podążając za innymi. 
Spokój. 
Bezpieczeństwo. 
Pewność uzyskania 
pracy. Ukierunkowanie.   

 
 

Ulepszenie świata. 
Spokój. 
Bezpieczeństwo – 
dobra praca, stały 
dochód. Energia. 
Inspiracja.  

 
 

Elitarność. Prestiżowy 
wpis w cv. Duma              
z trafnego wyboru. 
Wyróżnienie się. 
Możliwość pracy             
w zagranicznej firmie. 
Wejście w środowisko, 
poznanie ludzi. Szybszy 
awans.  
 

Założenie własnej 
działalności. 



1,0 2,0 3,0 4,0

Wyszukiwanie i analiza informacji

Samoorganizacja pracy (planowanie, dotrzymywanie terminów)

Umiejętność współpracy w grupie

Umiejętność wyciągania wniosków

Umiejętność efektywnego uczenia się nowych rzeczy

Rozwiązywanie problemów

Samodzielność w podejmowaniu decyzji

Kreatywność

Umiejętności komunikacyjne

Rozwiązywanie konfliktów

Przedsiębiorczość

Delegowanie i koordynacja pracy innych

Przejawianie inicjatywy

Przywództwo

Odporność na stresStudenci

Studentki

#6 Przewaga w stosunku do mężczyzn 

Średnia na skali: 
1 – Zdecydowanie nie zgadzam się  
5 – Zdecydowanie zgadzam  się 

Umiejętność współpracy w grupie                         
i zdolności komunikacyjne to 
umiejętności, w których kobiety 
oceniają siebie lepiej niż 
mężczyźni. 

Studentki uważają, że radzą sobie 
lepiej z wyszukiwaniem i analizą 
informacji. 

Studentki posiadają większe 
umiejętności organizacji pracy. 

Studentki lepiej oceniają swój 
poziom umiejętności niż studenci. 



Dwie trzecie studentów, niezależnie od płci, 
pracowało w  ciągu ostatnich 12 miesięcy.  

 

 

• Studentki podejmują głównie prace tymczasowe, 
dorywcze podczas wakacji.  

• Co czwarta studentka pracowała w dłuższym 
wymiarze – na etat lub 1.2 etatu. 

• Częściej pracują studentki z regionów 
południowozachodniego, północnego                               
i południowego. 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kobiety Mężczyźni Łącznie

Nie TAK

• Praca związana z kierunkiem studiów jest 
rzadkim luksusem.  

• Tylko co 10 studentka w Polsce (7% 
wszystkich) pracowała zgodnie z kierunkiem 
studiów. 

46% 23% 32% 
Praca dorywcza
Praca na etat lub 1/2 etatu
Nie pracowała

#7 Aktywność zawodowa na studiach 

• Ponad połowa budżetu studentów (54% 
mężczyzn i 51% kobiet) to pieniądze 
uzyskane od rodziców. 

• Czwarta część budżetu pochodzi z pracy 
zarobkowej.  



#8 Oczekiwane wynagrodzenie w ciągu 5 lat 

[WAR
TOŚĆ] 
PLN 

[WAR
TOŚĆ] 
PLN 

[WAR
TOŚĆ] 
PLN 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Kobiety Mężczyźni Łącznie

Studentki mają niższe 
oczekiwania wobec 

wynagrodzenia w przyszłości.  

Mężczyźni podają kwotę 
oczekiwanej pensji wyższą 

średnio o 23%! 

 Studentki znacznie częściej niż studenci są 
motywowane do pracy przez korzyści niezwiązane 
bezpośrednio z pensją. 

 



#9 Preferowana forma zatrudnienia za 5 lat 

• Zaledwie 16% studentek myśli o własnej działalności. Najczęściej własną firmę chcą założyć studentki  
z południowo-zachodniego (31%). 

• Co ósma studentka (12%) z mniejszych ośrodków akademickich planuje emigrację. Połowa z nich             
do UE, większość z pozostałych - do USA. 

• Studentki z regionów północno-zachodniego i południowego są najbardziej chętne, aby pracować      
za granicą (po 18%). Studentki z regionu południowo-zachodniego planują pozostanie w regionie 
(48%). 

 

 

 

 

 

 

[WARTOŚĆ] NIE WIEM 

[WARTOŚĆ] 
WŁASNA 

 DZIAŁALNOŚĆ 

[WARTOŚĆ] 
ELASTYCZNE 

 FORMY 

[WARTOŚĆ] 
PRACA  

NA ETAT 



#10 Plany za 5 lat 
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CO CHCIAŁABYŚ/ CHCIAŁBYŚ MIEĆ ZA 5 LAT? Studenci Studentki • Studentki najczęściej marzą o rodzinie.  

• Dla pragmatycznych kontrolerek 
życiowym celem jest połączenie 
stabilnej i szczęśliwej sytuacji rodzinnej 
z realizacją indywidualnych celów i 
planów. 

• Także opiekuńcze tradycjonalistki 
podkreślają, że chcą łączyć życie 
prywatne z zawodowym. 

• Ambitne karierowiczki widzą siebie 
jako pracownika w dobrej firmie lub 
bizneswoman, prowadzącą własną 
firmę, ale szczęśliwy związek, dzieci, 
dom pod miastem także są w ich 
planach. 

 

 



PODSUMOWANIE. 



Studentki lepiej oceniają swoje 
umiejętności i jednocześnie 

oczekują wynagrodzenia o 23% 
niższego niż mężczyźni i rzadziej 
niż mężczyźni oczekują awansu.  

 
Również rzadziej niż mężczyźni 

chcą zakładać własne firmy. 


