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Ranking szkół wyższych WPROST

Przepis na absolwenta
idealnego
Chcesz mieć pracę? Idź na politechnikę. Potwierdzają to polscy pracodawcy
i najnowsza edycja rankingu szkół wyższych tygodnika ,,Wprost”.
SZYMON KRAWIEC

ZDJĘCIA: SYLWESTER DĄBROWSKI/REPORTER

C

o piąty młody Polak nie ma
pracy – wynika z najnowszych
danych GUS. W ciągu ostatnich
dwóch lat wskaźnik zatrudnienia
wśród osób między 20. a 24. rokiem życia
wzrósł zaledwie o niecałe 2 proc. Młodzi
pracy nie mogą znaleźć, bo brakuje im
kwalifikacji, doświadczenia, motywacji.
Są wybredni i leniwi. Bezpłatny staż albo
praktyka? Dla świeżo upieczonego magistra takie zajęcie nie ma sensu. Nie po
to studiował tyle lat, żeby teraz ktoś się
nim wysługiwał. I to w dodatku za darmo. Lepiej trzymać się kieszeni rodziców
i szukać czegoś porządnego. Najlepiej na
pełen etat z pensją w okolicach średniej
krajowej. To marzenie tych, którzy wybrali
złe studia, a rzeczywistość dla absolwentów
kierunków najbardziej pożądanych przez
pracodawców.
Po to, by przybliżyć sny polskich absolwentów o dobrej pracy po studiach, w ciągu ostatniego miesiąca wysondowaliśmy
ponad pół tysiąca największych polskich
pracodawców o profil wymarzonego
kandydata. Pytaliśmy o to, jaką szkołę
wyższą powinien skończyć, jaki kierunek
studiów powinien wybrać. Ma studiować
prywatnie czy na państwowej uczelni? To
oczywiście subiektywny ranking. Koncert
życzeń zorganizowany wśród prezesów,
szefów działów zatrudnienia, ekspertów
od headhuntingu największych polskich
firm. Wśród przedsiębiorstw dominują
te z branży przemysłowej, stąd, tak jak
w poprzednich edycjach, w rankingu
przeważają uczelnie i kierunki o profilu
technicznym. Silną reprezentację mają
także uczelnie ekonomiczne. Kuleją za
to nauki humanistyczne, które bardzo
rzadko uzyskiwały wskazania wśród
pracodawców.
Trend odwrotu od humanistyki ku
kierunkom ścisłym pokazują też ostatnie
decyzje maturzystów. W zeszłorocznej

rekrutacji wśród uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia
dzienne pierwsze cztery miejsca zajęły
politechniki. Podobnie w naszym rankingu,
gdzie w ścisłej dziesiątce pojawiło się aż
siedem uczelni technicznych.
Wybory absolwentów i preferencje
pracodawców potwierdza najnowsza edycja raportu EFL „Młodzi na rynku pracy”.
„Łatwiej jest znaleźć pracę po studiach
inżynierskich niż pozostałych. Wysokie jest
również prawdopodobieństwo szybkiego
wejścia na rynek pracy w przypadku osób
przygotowanych do wykonywania zawodów
związanych z medycyną, farmacją oraz
z częścią nauk ścisłych. W ciągu dwóch
lat od zakończenia studiów pracę zawodową
ma ośmiu na dziesięciu absolwentów”
– piszą autorzy.
Zdaniem Justyny Politańskiej, prezes
Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, wygrana uczelni technicznych
w rankingu świadczy o tym, że pracodawcom brakuje u młodych konkretnych
umiejętności.

Lepiej więc patrzeć na to, czego oczekuje
rynek pracy, a nie na jaki kierunek studiów
najłatwiej się dostać. Zdaniem wiceministra
pracy Jacka Męciny być może studenci będą
musieli pogodzić się z tym, że ich kariera po
studiach rozpocznie się od stażu. Absolwenci
studiów wyższych będą musieli zadowolić
się stanowiskiem asystenta, a nie od razu
eksperta czy specjalisty. Początek kariery
zawodowej to przede wszystkim inwestycja
w siebie. Według ministra Męciny ci, którzy to zrozumieją, mają szansę na stabilną
i mocną pozycję na rynku pracy. – Liczy się
to, co wnosisz na ten rynek. Zawsze lepiej
być wykształconym i zaradnym politologiem niż niedouczonym i beznadziejnym
hydraulikiem – dodaje Politańska.
Nasz ranking może tylko zmniejszyć
ryzyko błędnej decyzji, która po studiach
będzie przez lata odbijać się absolwentom
czkawką.
RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2015 OPRACOWALI:
SZYMON KRAWIEC, ZUZANNA HYŻY,
NATALIA RZEWIŃSKA

55

Ranking szkół wyższych WPROST

50 szkół wyższych, których absolwenci

są najczęściej poszukiwani przez pracodawców
1

Politechnika Warszawska

26

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

2

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

27

Politechnika Opolska

3

Uniwersytet Warszawski

28

Politechnika Rzeszowska

4

Politechnika Śląska

29

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

5

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. S. Staszica w Krakowie

30

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

6

Politechnika Wrocławska

31

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

7

Politechnika Gdańska

32

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

8

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

33

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

9

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

34

Uniwersytet Łódzki

10

Politechnika Łódzka

35

Uniwersytet Wrocławski

11

Politechnika Poznańska

36

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

37

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

13

Uniwersytet Jagielloński

38

Politechnika Lubelska

14

Akademia Leona Koźmińskiego

39

Politechnika Szczecińska

15

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie

40

Uniwersytet Zielonogórski

16

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

41

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

17

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

42

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

18

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie

43

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

19

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

44

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

20

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

45

Akademia Morska w Gdyni

21

Politechnika Białostocka

46

Uniwersytet Rzeszowski

22

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

47

Akademia Morska w Szczecinie

23

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła
Technik Komputerowych

48

Politechnika Częstochowska

24

Uniwersytet Śląski w Katowicach

49

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

25

Uniwersytet Gdański

50

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
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Szkoły wyższe najbardziej cenione

1/3

przez pracodawców (według kierunków)
AUTOMATYKA, ROBOTYKA

1

Politechnika Warszawska

6

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

2

Politechnika Śląska

7

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

3

Politechnika Gdańska

8

Politechnika Poznańska

4

Politechnika Wrocławska

9

Politechnika Opolska

5

Politechnika Łódzka

10

Wojskowa Akademia Techniczna

CHEMIA

1

Politechnika Warszawska

6

Politechnika Śląska

2

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

7

Politechnika Rzeszowska

3

Politechnika Łódzka

8

Politechnika Gdańska

4

Politechnika Krakowska

9

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

5

Politechnika Wrocławska

10

Politechnika Szczecińska

EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

1

Szkoła Główna Handlowa

6

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2

Uniwersytet Warszawski

7

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

8

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

4

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

9

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

5

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

10

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

1

Politechnika Warszawska

6

Politechnika Białostocka

2

Politechnika Poznańska

7

Politechnika Śląska

3

Politechnika Wrocławska

8

Wojskowa Akademia Techniczna

4

Politechnika Łódzka

9

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

5

Politechnika Gdańska

10

Politechnika Krakowska

ENERGETYKA, ELEKTROENERGETYKA, SIECI I SYSTEMY ENERGETYCZNE

1

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

6

Politechnika Warszawska

2

Politechnika Śląska

7

Politechnika Łódzka

3

Politechnika Wrocławska

8

Politechnika Gdańska

4

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

9

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

5

Politechnika Poznańska

10

Akademia Morska w Gdyni
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Szkoły wyższe najbardziej cenione

2/3

przez pracodawców (według kierunków)
GÓRNICTWO, GEOLOGIA

1

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

6

Politechnika Poznańska

2

Politechnika Śląska

7

Politechnika Łódzka

3

Politechnika Wrocławska

8

Uniwersytet Warszawski

4

Politechnika Warszawska

9

Uniwersytet Łódzki

5

Politechnika Gdańska

10

Uniwersytet Wrocławski

INFORMATYKA, TELEKOMUNIKACJA

1

Politechnika Warszawska

6

Politechnika Białostocka

2

Wojskowa Akademia Techniczna

7

Politechnika Gdańska

3

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

8

Politechnika Łódzka

4

Politechnika Wrocławska

9

Politechnika Poznańska

5

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

10

Szkoła Główna Handlowa

INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1

Politechnika Warszawska

6

Politechnika Gdańska

2

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

7

Politechnika Łódzka

3

Politechnika Wrocławska

8

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

4

Politechnika Śląska

9

Uniwersytet Warszawski

5

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

10

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

INŻYNIERIA LĄDOWA, BUDOWNICTWO

1

Politechnika Warszawska

6

Politechnika Białostocka

2

Politechnika Wrocławska

7

Politechnika Gdańska

3

Politechnika Śląska

8

Politechnika Łódzka

4

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

9

Politechnika Poznańska

5

Wojskowa Akademia Techniczna

10

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

MECHANIKA, BUDOWA MASZYN

1

Politechnika Warszawska

6

Politechnika Krakowska

2

Politechnika Wrocławska

7

Politechnika Gdańska

3

Politechnika Śląska

8

Uniwersytet Warszawski

4

Politechnika Poznańska

9

Politechnika Rzeszowska

5

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

10

Wojskowa Akademia Techniczna
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Szkoły wyższe najbardziej cenione

3/3

przez pracodawców (według kierunków)
NAUKI SPOŁECZNE I FILOLOGIE OBCE

1

Uniwersytet Warszawski

6

Uniwersytet Śląski w Katowicach

2

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

7

Uniwersytet Łódzki

3

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

8

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

4

Szkoła Główna Handlowa

9

Uniwersytet Wrocławski

5

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10

Uniwersytet Gdański

PRAWO I ADMINISTRACJA

1

Uniwersytet Warszawski

6

Akademia Leona Koźmińskiego

2

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

7

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

3

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

8

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

4

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

9

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

5

Uniwersytet Wrocławski

10

Uniwersytet Gdański

TRANSPORT I LOGISTYKA

1

Politechnika Warszawska

6

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2

Politechnika Gdańska

7

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

3

Politechnika Śląska

8

Politechnika Łódzka

4

Politechnika Krakowska

9

Politechnika Opolska

5

Politechnika Wrocławska

10

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

1

Politechnika Warszawska

6

Politechnika Krakowska

2

Politechnika Śląska

7

Politechnika Łódzka

3

Politechnika Wrocławska

8

Politechnika Poznańska

4

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

9

Politechnika Gdańska

5

Politechnika Rzeszowska

10

Politechnika Częstochowska

ZARZĄDZANIE I MARKETING

1

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

6

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2

Uniwersytet Warszawski

7

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

3

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

8

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

4

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

9

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

5

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

10

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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20 najpopularniejszych kierunków studiów
według pracodawców
1

Zarządzanie i marketing

11

Górnictwo, geologia

2

Ekonomia

12

Zarządzanie i inżynieria produkcji

3

Mechanika i budowa maszyn

13

Inżynieria lądowa, budownictwo

4

Finanse i rachunkowość

14

Chemia, inżynieria chemiczna

5

Transport i logistyka

15

Towaroznawstwo

6

Automatyka i robotyka

16

Nauki społeczne i filologie obce

7

Elektronika, elektrotechnika

17

Leśnictwo i technologia drewna

8

Informatyka i telekomunikacja

18

Inżynieria i ochrona środowiska

9

Energetyka, elektroenergetyka

19

Inżynieria materiałowa

Prawo i administracja

20

Metalurgia

10

10 niepublicznych szkół wyższych
najbardziej cenionych przez pracodawców
1

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

6

Collegium Civitas, Warszawa

2

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

7

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

3

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

8

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Kraków

4

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

9

Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa

5

Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

10

Społeczna Akademia Nauk, Warszawa
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Psychologia
Psychologia dla magistrów i licencjatów
Psychology in English
Psychokryminalistyka
Prawo
Prawo dla magistrów i licencjatów
Prawo w biznesie
Iberystyka
Italianistyka
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Laureatka konkursu MNiSW „Diamentowy Grant”,
studentka neurokognitywistyki
7^OS];]˴W^IN4W]GLSPSKMM7TSIG^RIN

29 marca 2015 | wprost

65

Ranking szkół wyższych WPROST

Targi pracy są dobrą okazją do zapoznania się z wymaganiami potencjalnego pracodawcy

Jak najłatwiej dostać pracę

MATERIAŁ SPONSOROWANY

C

oraz więcej młodych ludzi ma
obecnie trudności ze znalezieniem
pracy. Każdy absolwent szkoły
średniej staje przed trudnym
wyborem kierunku studiów. Jest to jedna
z najważniejszych decyzji w życiu młodego
człowieka, dlatego przed jej podjęciem warto się rozejrzeć na rynku pracy i zastanowić,
czy w danym kierunku nie kształci się już
zbyt wielu ludzi i czy dana branża ma szanse
się rozwinąć w przyszłości. Od tego przecież
będzie zależało zapotrzebowanie na wiedzę,
umiejętności i kompetencje absolwenta. Nie
tylko studia, ale również dodatkowe kursy
poszerzą nasze horyzonty i wzbogacą moż-

66

liwości rozwoju zawodowego. Rozwijanie
wiedzy z interesujących nas obszarów oraz
zdobywanie praktycznych umiejętności
znacznie zwiększy nasze szanse na rynku
pracy. A jak ułatwić sobie trudny moment
wejścia na ten rynek?
Wejście na rynek pracy jest nieodzownym elementem rozwoju zawodowego
każdego młodego człowieka. Niezależnie
od kierunku studiów, poziomu wykształcenia, ilości zajęć pozauczelnianych cel jest
jeden: rozpoczęcie pracy. Jasno określony
cel to połowa sukcesu. Drugą połowę
stanowi motywacja, aby ten cel osiągnąć,
wykorzystując własne atuty. Przy szukaniu

pracy kluczowe znaczenie ma jakość i odpowiednie podejście do procesu rekrutacji,
ale też do pracy w firmie, do której aplikujemy. Obecnie pracodawcy są siłą rzeczy
zobowiązani do podążania za zmianami
na rynku pracy. Muszą więc dostosować do
tych zmian procesy rekrutacyjne i sposoby
sprawdzania wiedzy kandydatów.
W całym procesie rekrutacyjnym są
jednak elementy niezmienne, czyli to, co
jest najważniejsze dla pracodawcy, jego
kluczowe wymagania. Mają one rzeczywiste
przełożenie na potrzeby w firmie. Dlatego
właśnie pierwszym krokiem ze strony
pracodawcy jest określenie kompetencji,
29 marca 2015 | wprost
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jakie powinien mieć kandydat na dane
stanowisko. W zależności od stanowiska, na
które prowadzona jest rekrutacja, określany
jest m.in. poziom i rodzaj wykształcenia,
doświadczenie zawodowe, znajomość
języków obcych. Warto zwrócić uwagę, że
niektóre stanowiska wymagają przejścia
odpowiednich kursów, szkoleń i uzyskania
certyfikatów.

MATERIAŁ SPONSOROWANY

NIE TYLKO OCENY

W przypadku osób wkraczających na rynek
pracy kluczowe znaczenie mają kierunek
studiów oraz oceny uzyskane z określonych
przedmiotów, znajomość języków obcych,
a także działalność pozauczelniana.
Zaangażowanie w coś więcej niż same
studia z pewnością ułatwi młodym ludziom wejście na rynek pracy. Oczywiście
wszystko zależy od intensywności zajęć na
kierunku, na którym studiujemy, jednak nawet najmniejsza działalność dodatkowa ma
ogromne znaczenie. Jeśli studia wymagają
od nas całodniowego zaangażowania na
uczelni, można się rozejrzeć za pracą w jej
obrębie, np. w dziale rekrutacji, biurach karier czy bibliotece. Wystarczy kilka godzin
w tygodniu, a już nabiera się pewnego doświadczenia. Dodatkową formą aktywności
są studenckie koła naukowe, w których
można nie tylko rozwinąć swoją wiedzę ze
studiów, ale też zapoznać się z aktualnymi
trendami na rynku czy poznać nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach. Jeśli
będzie taka możliwość, warto się ukierunkować i zdobywać pierwsze doświadczenia
w branżach, w których chcemy pracować.
W ten sposób samodzielnie zdobędziemy
informację, czy ta branża jest dla nas
najlepsza i czy rzeczywiście chcemy z nią
wiązać karierę.
Poza umiejętnościami twardymi (wykształcenie, doświadczenie, języki obce)
istotną rolę odgrywają także umiejętności
miękkie i one również będą podlegały
ocenie w procesie rekrutacji. Do tych najważniejszych należą komunikatywność,
umiejętność pracy zespołowej, zdolności
analityczne oraz łatwość w nawiązywaniu
i utrzymywaniu kontaktów. Umiejętności
miękkie tak samo jak twarde można, a nawet trzeba rozwijać – okazją do ich rozwoju
mogą być liczne warsztaty organizowane
przez KPMG na uczelniach w całym kraju.
Wystarczy odrobina zaangażowania poza
zajęciami i wejście na rynek pracy nie
będzie już tak bardzo trudnym wyzwaniem.
Coraz częściej firmy organizują tzw.
drzwi otwarte, podczas których można
zobaczyć, jak pracują pracownicy danej
firmy, danego działu. To pozwala młodym

68

ludziom wchodzącym na rynek pracy
skonfrontować ich wyobrażenie z rzeczywistością. Innym wydarzeniem są targi pracy,
podczas których można poznać aktualne
oferty pracy, firmę i porozmawiać z jej
przedstawicielami. Osoby reprezentujące
daną firmę stanowią najlepsze źródło wiedzy o obszarze, jaki nas interesuje. Podczas
targów pracy organizowane są również
dodatkowe imprezy, takie jak warsztaty
z umiejętności miękkich, spotkania dotyczące pisania CV oraz listu motywacyjnego,
symulacje rozmów kwalifikacyjnych.
OD NAJLEPSZEJ STRONY

Przed wysłaniem dokumentów aplikacyj-

Dobre wrażenie można
zrobić tylko raz. CV
oraz list motywacyjny
są naszą wizytówką,
na której podstawie
jesteśmy oceniani

nych niezbędne jest wczytanie się w treść
ogłoszenia i sprawdzenie, czy spełniamy
wymagania w nim zawarte. Doskonałym
uzupełnieniem CV jest list motywacyjny.
Wielu kandydatów uważa, że „tych dokumentów i tak nikt nie czyta, więc nie ma
sensu ich wysyłać”. To błędne myślenie.
W przypadku młodych ludzi z niewielkim
doświadczeniem zawodowym (lub też bez
doświadczenia) kluczowa jest motywacja
i argumentacja, dlaczego uważają siebie za
najlepszych kandydatów. List motywacyjny
jest uzupełnieniem CV, w którym w kilku
zdaniach warto zainteresować odbiorcę
swoją kandydaturą, opisać powody zainteresowania określonym stanowiskiem
i przedstawić swój potencjał rozwoju
w danym obszarze.
Wysyłając dokumenty aplikacyjne,
należy pamiętać w pierwszej kolejności
o tym, że CV oraz list motywacyjny są naszą
wizytówką, na której podstawie jesteśmy
oceniani. Dobre wrażenie można zrobić
tylko raz i właśnie dlatego ma to zasadnicze
znaczenie. W każdym dziale HR pracownicy
codziennie przeglądają tysiące CV i listów
motywacyjnych. Przesłanie dobrze przygotowanych dokumentów aplikacyjnych
umożliwia nam przejście do kolejnych
etapów rekrutacji. Zaproszenie do nich
będzie jednak niemożliwe w przypadku
błędów, całkowitego niedopasowania do

stanowiska lub braku klauzuli dotyczącej
przetwarzania danych osobowych.
Jeśli otrzymamy zaproszenie do kolejnych etapów, oznacza to, że spełniamy
wymagania zawarte w ogłoszeniu i firma
chce zbadać nasze umiejętności i wiedzę
podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub na
testach sprawdzających. Przed każdym
z tych etapów warto poświęcić chwilę na
odpowiednie przygotowanie. Niezależnie
od tego, czy są to testy kwalifikacyjne,
czy rozmowa, w obu przypadkach należy
pamiętać, że proces rekrutacji ma na celu
sprawdzenie wiedzy, a nie udowodnienie
jej braku.
Sukces w rekrutacji zależy od nas samych – od możliwości zawodowych, jakie
prezentujemy, oraz od naszego zaangażowania. Każdą porażkę należy traktować jako
szansę na rozwój. W razie odrzucenia naszej
kandydatury warto zapytać o jego powody.
Ta informacja może się okazać niezbędna,
jeśli będziemy zainteresowani aplikowaniem do tej samej firmy w przyszłości.
Wszystkie powyższe wskazówki będą
pomocne m.in. w procesie rekrutacji do
firmy KPMG. Przyjazne miejsce pracy,
odpowiednio dobrane programy rozwojowe oraz wiedza osób, które zatrudniamy,
dają gwarancję najlepszego rozwoju. Każdy
z pracowników, niezależnie od stanowiska,
ma szansę na odpowiednie wykorzystanie
swojego potencjału i zdobycie nowych
kwalifikacji. Ogłoszenia rekrutacyjne
KPMG pojawiają się jednocześnie na stronie
kariera.kpmg.pl, w prasie oraz w mediach
elektronicznych. Współpracujemy także
z portalami rekrutacyjnymi. Co roku KPMG
oferuje około 200 miejsc na praktykach
i stażach. Poszukujemy studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, finansów, bankowości, ubezpieczeń,
prawniczych i nauk ścisłych, którzy są
zainteresowani pracą w branży doradczo-audytorskiej, mają zdolności analityczne,
znają język angielski, są komunikatywni
i potrafią pracować w zespole. Praktyki
oferujemy zarówno w biurze w Warszawie,
jak również w biurach lokalnych: Krakowie,
Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi
i we Wrocławiu.
Praca w KPMG ma znaczenie!
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tów świadczą o tym, że współpraca między
światem biznesu a światem nauki może
efektywnie przyczyniać się do rozwoju kraju
– dodaje Michał Kuczmierowski.
SMARTCARD – W DUCHU INNOWACYJNOŚCI

W 2014 r. w ramach Santander Universidades
został wdrożony pionierski na polskim rynku
projekt w postaci wielofunkcyjnej legitymacji
studenckiej Smartcard. Ta karta to nie tylko
legitymacja, ale również integrator usług
elektronicznych – ma funkcje płatnicze,
umożliwia dostęp do pomieszczeń uniwersyteckich, odgrywa rolę karty bibliotecznej
czy karty miejskiej. Dodatkowo oferuje zniżki
w programie Rabaty Smartcard.
STUDENCIE, POZNAJ SAMEGO SIEBIE!

Umowy o współpracy z 53 uczelniami, 73 projekty
naukowe i badawcze, młodzi Polacy uczestniczący
w Programach Globalnych i 40 tys. legitymacji z funkcją
płatniczą MasterCard Smartcard. To bilans trzech lat
działalności Santander Universidades w Polsce.

MATERIAŁ SPONSOROWANY

S

antander Universidades został
uruchomiony ponad 18 lat temu
przez Banco Santander – czołową
grupę finansową w Europie, będącą
głównym inwestorem Banku Zachodniego
WBK. Stał się on wizytówką grupy i uczynił
ją najbardziej zaangażowaną w szkolnictwo
wyższe instytucją finansową świata. Dziś
Santander Universidades to potężny program realizowany we współpracy z prawie
1200 uczelniami z całego świata, zarządzający
ponad 4 tys. projektów w 20 krajach.
W POLSCE…

…prowadzony jest przez Bank Zachodni
WBK od grudnia 2011 r. Dotychczas w jego
ramach zostały zawarte 53 umowy ze szko-
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łami wyższymi (w tym z ośmioma z pierwszej
dziesiątki najlepszych uczelni w Polsce).
25 z tych porozumień ma charakter szczegółowy – mają ramy finansowe i programowe,
dzięki którym realizowane są już 73 projekty.
– To w ośrodkach akademickich kształtuje
się przyszłość polskiej gospodarki. Od dzisiejszego poziomu edukacji naszych uczelni,
kompetencji naukowych i zawodowych
studentów oraz młodych doktorantów zależy
jutrzejsza konkurencyjność i innowacyjność
Polski. Chcemy być silnym i kompetentnym
partnerem dla polskich uczelni – mówi Michał Kuczmierowski, dyrektor Santander
Universidades w Polsce. – Liczba umów
podpisanych ze szkołami wyższymi oraz
wielowymiarowość realizowanych projek-

WIĘCEJ NA SANTANDERUNIVERSIDADES.PL

Santander Universidades
w Polsce

800

tys. młodych ludzi studiuje na
uczelniach współpracujących
z Santander Universidades

73

realizowane indywidualne
projekty naukowe i badawcze

53

uczelnie należące
do Santander Universidades

40

tys. wydanych wielofunkcyjnych
legitymacji Smartcard

59

uczestników Programów
Globalnych w USA, Niemczech
i Singapurze

8

uczelni z listy najlepszych
w Polsce

7

uczelni z wielofunkcyjną
legitymacją Smartcard

3

lata zajęło nam wypracowanie
powyższych liczb
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Współpraca
biznesu z nauką?
To możliwe!

Nowym przedsięwzięciem polskiego
Santander Universidades jest program
„Grand Tour – poznaj samego siebie!”. To
sześciodniowy warsztat rozwojowy, podczas
którego 12 polskich studentów wybranych
w drodze eliminacji zyskuje możliwość
pokonania własnych barier, doświadczenia
silnych i wartościowych przeżyć oraz rozwoju perspektywicznego myślenia. Pierwsza
edycja odbyła się we wrześniu ubiegłego
roku w Toruniu, druga – w marcu tego roku
w Krakowie.

READY
TO WORK?

Poranna kawa smakuje najlepiej, gdy czeka nas dzień pełen ambitnych zadań. Realizacja
wyzwań w zgranym zespole i satysfakcjonujące pieniądze to dodatkowe przyjemności,
których ciężko sobie odmówić. Dobrze gdy praca ma pełny smak.
My w Work Service Professionals dbamy o Twoje poranne samopoczucie. Dajemy
ambitną pracę tysiącom ciekawych i zdolnych ludzi w całej Europie. To nasze codzienne
wyzwanie: rekrutować najlepszych specjalistów dla ambitnych ﬁrm. Dla Ciebie oznacza
to kilkadziesiąt biurek, na których możesz postawić swój kubek. Oczywiście wybierzesz to
jedno, przy którym poczujesz się najlepiej. Skontaktuj się z nami, mamy dla Ciebie pracę.
www.workservice.com
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