Wyniki ankiety potrzeb studentów WNS
Do dnia 22.03.2013 ankiętę wypełniło 260 osób (w tym 15 osób z pedagogiki, zatem nie z
naszego wydziału. Mimo to liczono głosy).

1. Czy brałe(a)ś udział w Targach Pracy i Rozwoju na WNS w roku 2012?
Tak – 31
Nie – 229
2. Czy chciał(a)byś wziąć udział w tegorocznej edycji Targów Pracy i Rozwoju na WNS?
Tak – 236
Nie – 20

3. Wpisz kierunek, na jakim studiujesz.
Psychologia – 148
Kognitywistyka – 41
Filozofia – 23
Socjologia – 18
Kulturoznawstwo – 15
Pedagogika – 15

4. Na którym roku studiów jesteś?
1 rok – 56
2 rok – 38
3 rok – 51
4 rok – 74
5 rok – 32

5. Na którym roku studiów rozpocząłeś(aś) poszukiwania pracy lub praktyk
związanych ze swoją planowaną ścieżką kariery?
Na pierwszym roku – 51
Na drugim roku – 57
Na trzecim roku – 70
Na czwartym roku – 23
Na piątym roku – 1
W liceum – 2
Brak odp. – 44

6. Z jakich portali internetowych korzystasz w poszukiwaniu pracy lub praktyk
związanych ze swoją planowaną ścieżką kariery?
Jobpilot.com- 0
Linkedln – 0
GoldenLine – 37
bdi.com.pl – 1
Gumtree.pl – 166
hrk.pl – 2
monsterpolska.pl – 3
praca.gazeta.pl – 87
psycholodzy.pl – 16
jooble.com – 50
praca.pl – 100
pracuj.pl – 145
Nie szukam pracy poprzez portale internetowe – 39
Inne - 82

7. Jakiego rodzaju ofert pracy lub praktyk brakuje Ci na tych portalach?
Brak odpowiedzi – 167
Odpowiedzi – 93 (załączono ku zaspokojeniu ciekawości )






































psychologii klinicznej
które pozwalają na jednoczesne kończenie studiów
staże z zakresu psychologii klinicznej i pracy z dziećmi
związanych z psychologią kliniczną
praktyk lub stażu dla studentów z zakresu kadr i rekrutacji
Staży klinicznych z psychologii. Jest wiele ofert hrowych i prowych, ew. marketing/reklama, a
kliniczna nic.
Związanych z moim wykształceniem. (komunikacja spoleczna)
Platnych
Z dziedziny reklamy i marketingu
Sam wybieram pracodawcę i stanowisko na którym chcę pracować, a nie szukam wolnych
miejsc.
dla niedoświadczonych
Uważam, że brakuje szkoleń i programów praktyk, które zapewnią studentkom/studentom
kwalifikacje w danej firmie w której odbywają daną praktykę. Tak aby pracodawca mógł
później zatrudnić przyszłego pracownika z minimum wiadomości jakie potrzebuje do objęcia
danego stanowiska.
Ofert pracy dla psychologów, jest dużo ofert bezpłatnych praktyk, ale brak etatów...
spoza korporacji, związanych z pracą z młodzieżą i/lub dziećmi
z miasta Poznań, wszytski ogłoszenia związane z branżą kultury są z Warszawy
Ofert stażów, płatnych praktyk, ofert o pracy w instytucjach publicznych
marketing, grafika
ofert z instytucji kultury, fundacji i innych organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą
Konkretnych, z wynagrodzeniem podawanym w kwocie netto - to ulatwia selekcje. Kogo dzis
stac na to by mogl pracowac za 1600 brutto? Mozna wtedy zaiszczedzic swoj i pracodawcy
czas.
staży w poradniach psychologicznych/ szpitalach
staże, praktyki dla studentów niższych roków (na ogół tylko dla studentów IV i V roku)
Z agencji interaktywnych
psycholog, psychoterapeuta,
Praktyk płatnych choć minimalnie, trwających około np. 120 godzin, a nie 300 oraz takich,
gdzie jest elastyczny grafik, bo student studiów dziennych nie może przeznaczyć 30 godzin w
tygodniu na praktyki.
dla realizatorów projektów badawczych
Staży w agencjach reklamowych
ofert dla psychologów, psychoterapeutów
ofert w ośrodkach kultury, ofert dla humanistów,
staże w poradniach, wolontariat, pomoc rodzinie, pomoc w kryzysie, szpitale, HR
Bezpłatnych staży oferujących przeszkolenie, np. stażu w policji pod okiem psychologa
policyjnego.
pomoc psychologa w przedszkolu/szkole, policji/ wojsku/ sądzie
– neuropsycholog
Płatnych praktyk dla osób z małym lub bez doświadczenia
Innych niż wolontariat. Często firmy/stowarzyszenia poszukują stażystów, praktykantów i
pracowników, a nigdzie tego nie ogłaszają w związku z tym panuje powszechne przekonanie,
że pracy/stażu/praktyk dla psychologa nie ma.

 Praktyk w publicznych poradniach psychologicznych, w instytucjach zajmujących się pomocą
psychologiczną.
 płatne staże zawodowe w mniejszych organizacjach niż międzynarodowe, lecz też prestiżowe
 wiarygodne i uczciwe
 brakuje ofert i staży związnaych z pracą psychologa klinicznego
 związanych z Public Relations
 praktyki z zakresu psychologii pracy i psychologii klinicznej
 praca/praktyki w agencjach reklamowych
 Praktyki/Staże - Płatne/Bezpłatne
 dla studentów pierwszych lat studiów
 Powiązane z moim kierunkiem studiów a także z psychologią (kogni)
 Stricte jako psycholog- klinicysta (PS)
 Szpitale (PS)
 Instytucje państwowe - policja, wojsko, służba więzienna. (PS)
 ze służby zdrowia (PS)
 Grafik ilustrator. (socj)
 Przede wszystkim brakuje PŁATNYCH praktyk i staży, nie chodzi o duże pieniądze, chodzi o
symboliczne wynagrodzenie, bo proszę wybaczyć, ale praca za darmo (nawet na stażu) to
kpina z ludzi i z lat, które spędzili na nauce. Brakuje też ofert, gdzie nie szuka się taniej siły
roboczej, tylko przyszłych, dobrych pracowników. (PS)
 związanych z szeroką pojętą kulturą. Pomoc w organizacji eventów, wystaw (kulturo)
 Z pracą mobilną bądź elastycznymi godzinami praktyk. (kogn)
 Wszystkich (PS)
 praktyk płatnych, w poznaniu, w obszarze hr (PS)
 ofert jest pod dostatkiem (PS)
 praktyki w agencjach reklamowych (PS)
 Płatnych staży czy najlepiej pracy w szpitalach, prywatnych ośrodkach terapeutycznych,
szkołach, poradniach pp (PS)
 płatnych staży (PS)
 W poradniach zdrowia psychicznego. (PS)
 Praktyki związane z prowadzeniem szkoleń lub odbywające się w poradniach
psychologicznych. (PS)
 Skierowanych do studentów dziennych. (PS)
 Przede wszystkim ofert poważnych. Większość pracodawców szuka osób, które mają za
zadanie zmuszanie ludzi do kupna bezużytecznych rzeczy i usług. Warunki pracy są niejasne,
wynagrodzenie niemal żadne.
 Brakuje ofert dla osób bez doświadczenia, zdobywanie go zwykle ma się odbywać za darmo,
w ramach praktyk i staży, które w większości są zwykłym wykorzystywaniem. (filo)
 Stanowczo brakuje ofert praktyk w zakresie psychologii klinicznej (poradnie i ośrodki
psychologiczno-psychoterapeutyczne). Mało kiedy wcześniej wymienione instytucje same
umieszczają takie informacje, kluczowe więc powinno być opracowanie bazy możliwych
miejsc realizacji takich praktyk/staży. (PS)
 staży, które żeby je podjąć nie wymagają doświadczenia zawodowego! (PS)
 praktyk dla psychologów np. z dziedziny psychologii klinicznej, lub innej niż pracy (PS)
 brakuje ofert, które nie wymagają doświadczenia (Filo)
 Związanych z moim kierunkiem. (kogni)
 dla kognitywistów (kogni)
 ofert skierowanych bezpośrednio do studentów psychologii, związanych z psychologią
kliniczną, ale też pracy czy edukacji (PS)
 Brakuje mi ofert pracy związanych ściśle z moim kierunkiem studiów. (kogni)
 praktyki w zakresie obsługi baz danych (kogni)
 Praktyk płatnych, staży, (PS/kogn)

 problemem jest przede wszystkim brak ogłoszeń dla osób bez doświadczenia. najbardziej
brakuje ofert dla osób początkujących (w jakiejkolwiek dziedzinie), takich które przyuczają i
wdrażają w tryb funkcjonowania firmy. (kulturo)
 Ofert pracy, praktyk, wolontariatu w placówkach pedagogicznych, socjoterapeutycznych,
wychowawczych. (pedago-reso)
 usability, user experience, psychologia w biznesie (kogni)
 praktyk i staży w firmach szkoleniowych, konsultingowych, coachingowych (PS)
 Odpłatnych staży, praktyki są tylko bezpłatne, po których istnieje nikła szansa na
zatrudnienie w danej firmie. Gdy już pojawi się oferta nie jest ona skierowana do osób
studiujących (praca w pełnym wymiarze godzin, od poniedziałku do piątku), na wstępie trzeba
mieć już kilkuletnie doświadczenie zawodowe. (PS)
 pracy w placówkach społeczenych podlegających pod oświatę (pedago-reso)
 za mała ilość ogłoszeń (pedago-reso)
 Dostosowanych do kierunku pracy- ukończonych studiów (peago-reso)
 Policyjna Izba Dziecka, Policja, Zakłady poprawcze i karne, Placówki opiekuńczowychowawcze - praca w tych miejscach bądź praktyki i staże. (pedago-reso)
 płatnych staży (kulturo)
 jest zbyt dużo ofert dotyczących pracy tymczasowej, brakuje ofert staży (socjo)
 Związanych z resocjalizacją. (pedago-reso)
 Praktyki, staże w agencjach reklamowych, marketingowych itd. (socjo)
 Ofert pracy związanych z kulutrą, sztuką. (filo)
 skierowanych na prace z człowiekiem, takich do których nie jest konieczne doświadczenie i
książeczka z sanepidu (praca socjalna)
 dających mi możliwość poszerzania wiedzy i zainteresowań (psycho)
 staże/praktyki dla przyszłych psychologów, skierowane typowo do tej grupy osób (psycho)
 Ofert darmowych praktyk psychologicznych, ofert staży dla psychologów, wolontariatów
(psycho)
 ofert pracy dla psychologów (psycho)
 związanych z psychologią zdrowia (psycho)
 oferty pracy dla trenerów/szkoleniowców (PS)

8. Ofert pracy szukam, bądź będę szukać przede wszystkim poprzez:

Portale internetowe z ofertami pracy – 208
Ogłoszenia prasowe – 69
Strony internetowe – 168
broszury/katalogi - 69
Biura karier – 84

Urząd Pracy – 36
Biura/firmy pośrednictwa pracy – 29
Znajomi/rodzina – 156
Ogłoszenia/plakaty na uczelni – 148
Targi Pracy – 113

9. W jakiej branży chciałbyś/chciałabyś pracować? (można zaznaczyć więcej jak jedną
odpowiedź)
Animacje – 42
Badanie rynku – 47
Doradztwo w zakresie zarządzania – 46
Kadry i rekrutacja – 88
Marketing i reklama – 100
Organizacje publiczne i społeczne – 114
Public relations i komunikacja – 103
Szkolenia specjalistyczne i doradztwo – 80
Zdrowie psychiczne – 120
IT – 38
Usability – 26
Ergonomia – 9
Analityka danych – 13
Edukacja – 64
Inne - Kultura x2, grafika, prawo, social media, medycyna, HR, twórczość autorska,
rynek wydawniczy, turystyka x2, research & development, psycholog sądowy,
robotyka, neurorehabilitacja, poradnie pedagogiczne, kryminologia, psychologia
sądowo-penitencjarna, SW, zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, służba policyjna i
wojskowa x2, resocjalizacja, praca z dziećmi, oprogramowanie wspomagające
edukację

10. Czy zamierzasz aplikować na praktyki letnie?
Tak – 163
Nie – 87
Brak odp. – 10

11. W jakiego rodzaju warsztatów chciałbyś/chciałabyś wziąć udział podczas Targów
Pracy?
Dotyczących autoprezentacji – 72
Zarządzania sobą w czasie - 88
Skutecznej komunikacji - 74
Skutecznego poszukiwania ofert na rynku pracy - 122
Jak dobrze wypaść w rozmowie kwalifikacyjnej - 95
Jak pisać CV? – 88
Trening asertywności - 58
Jak skutecznie stawiać sobie cele i je realizować – 94
Jak przezwyciężać prokrastynację? - 80
Trening pozytywnego myślenia - 72
Negocjacje i standardy w obszarze rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w
sytuacjach spornych - 103
Trening pracy z dziećmi – 80
Radzenie sobie ze stresem – 95
Inne - Planowania kariery zawodowej w warunkach aktualnych, social media
communication , dotyczące realizacji własnych projektów, szkoleń, imprez
kulturalnych itp., a może Troska o Klienta jako człowiek?, Jak łączyć pracę ze studiami,
twarde umiejętności, zarządzanie grupą podczas szkoleń, twarde szkolenia,
Zarządzanie zespołem, w każdych z tych już uczestniczyłam, obszary pracy dla

psychologów - czym się charakteryzują, jakie są szansę na otrzymanie pracy, w jaki
sposób trzeba jej szukać w poszczególnych dziedzinach, list motywacyjny i zyciorys jak
napisac, trening twórczości, coaching

12. Jeżeli masz jakieś pomysły dotyczące tego co na Targach być powinno, a ankieta
tego nie przewiduje: napisz poniżej!
Brak odpowiedzi – 249
Odpowiedzi:














Planowania kariery zawodowej w warunkach aktualnych,
konkursy z nagrodami ;),
jak znaleźć pracę w placówkach NFZ jako psycholog,
Stanowisko CEiDG.,
Brakuje mi punktów dla osób już pracujących ale nie koniecznie zadowolonych ze swojej
sytuacji. Na przykład z powodu nieznajomości prawa pracy.,
Mogły by być firmy i instytucje zwiazane z kultura, moda i designem,
chciałabym, żeby wystawcy mieli do zaoferowania staże czy stanowiska pracy. W zeszłym
roku niestety oferowali tylko wolontariat, a i to nie wszyscy. Bo większość z nich była po to, by
zareklamować swoje firmy/instytucje.,
Zarządzanie grupą, Przywództwo,
Uważam, że warsztaty z komunikacaji, autoprezentacji, zarzadzania czasem, kreatywności itd
tak czy tak sa w programie nauczania wiekszości studentów WNSu. Chciałabym uczesniczyć w
kursach, które zapewniłyby mi konkretną wiedzę merytoryczną, np. z marketingu i reklamy,
organizacji wszelkich imprez, dla osób chcących prowadzić projekty w zakresie szeroko pojętej
kultury- kuratorów i menadzerów kultury. Ciekawe równiez byłoby pokazanie ściezki kariery
niekoniecznie zwiazanej z pracą w korporacjiach, co jest tutaj tendencją
propozycje kursów potrzebnych dla psychologów, np. animacja czasu wolnego, kursy PR
Na targach chciałabym się dowiedziec jak napisac odpowiednie dokumenty np cv list
motywacyjny zyciorys etc. aby zwiększyć szansę dostania się na staż, ponadto warto by było
zaprosić pracownie psychologiczne i poznać ich oferty

