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Podstawowe dane i korzyści
Graduate Barometer Europe i trendence Institute

O trendence Institute
» Ponad 15 lat doświadczenia na rynku i ciągłe

doskonalenie jakości analiz w oparciu

o autorski panel badań marketingowych

» Każdego roku ponad 500,000 studentów,

absolwentów i młodych profesjonalistów

z całego świata uczestniczy w naszych

badaniach, dotyczących ich oczekiwań wobec

kariery i potencjalnych pracodawców

» Kładziemy szczególny nacisk na jakość

wyników badań trendence, co wyraża się

m.in. w tym, że kluczowi członkowie naszego

zespołu należą do organizacji ESOMAR,

a także w ścisłym przestrzeganiu zasad DIN

ISO 20252, DIN 77500 oraz innych uznanych

standardów badania rynku opinii

» trendence wydaje publikacje drukowane

oraz elektroniczne pomagające studentom

i absolwentom w podejmowaniu decyzji

odnośnie wyboru ich ścieżki kariery

» trendence jest częścią Grupy GTI,

największego na świecie wydawcy publikacji

na temat rozwoju karier, który ma swoje

oddziały w Europie i Azji. Nasi klienci są

międzynarodowymi i globalnymi liderami

rynku w swoich dziedzinach

Poprzednia edycja:

trendence Graduate Barometer 2015 

» Nawiększe w Europie badanie studentów,

w którym wzięło udział ok. 280,000

uczestników i ok. 950 uczelni

» Okres zbierania danych: październik 2014 –

luty 2015

» W Polsce: 15796 uczestników

» Edycja krajowa:

» Business: 5956 uczestników

» Engineering/IT: 4593 uczestników

» Total: 15796 uczestników

Warto zostać naszym partnerem, 

ponieważ zyskają Państwo…
» …wartościowe dane empiryczne

pokazujące, jak studenci oceniają jakość

oferty akademickiej i infrastrukturalnej

Państwa uczelni

» …możliwość porównania swojej uczelni

z innymi instytucjami w kraju i Europie –

niezależnie od oficjalnych rankingów uczelni

» …wgląd w to, które uczelnie są uznawane

przez Państwa studentów za interesujące

i rozważane jako ich potencjalny drugi wybór

» …aktualne dane na temat ścieżek rozwoju

kariery, którymi Państwa biuro karier

będzie mogło bardziej efektywnie wspierać

studentów

» …cenną wiedzę na temat kanałów

komunikacji, z których najchętniej

korzystają studenci przy planowaniu swojej

drogi zawodowej

» …informacje o wszystkich firmach

aktywnych na Państwa uczelni

i zainteresowanych współpracą z Państwem

Korzyści dla Państwa studentów

» Bezpłatny informator dla uczestnika

na temat pracy i kariery, do pobrania

po wypełnieniu kwestionariusza online

» Możliwość do zastanowienia się

i wypowiedzenia na temat studiów

oraz przyszłej kariery w polskojęzycznym

kwestionariuszu, którego wypełnienie

zajmuje tylko 20 – 25 minut

» Szansa na wygranie atrakcyjnych nagród!

Zainteresowani? – Współpraca z Państwem będzie dla nas przyjemnością!

W celu nawiązania współpracy lub w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

Kamelia Duczmal - University Relations Manager, Team Poland

e-mail: kamelia.duczmal@trendence.com

tel.: 0049 30 2592988 615



Treść badania i jego efekty
Najważniejsze powody, by zostać partnerem trendence:

Zarządzanie jakością – Biura karier – Marketing 

Treść badania

» Opinie na temat uczelni:

» Uczestnicy oceniają swoją uczelnię pod względem 28 kryteriów, obejmujących kwestie zarówno

naukowe, jak i związane z infrastrukturą

» Badane są tematy, które w naszych testach wstępnych zostały wskazane jako kluczowe dla

zadowolenia studentów, i na które uczelnie mogą mieć bezpośredni wpływ

» Indywidualna ocena studentów w formie otwartego komentarza uzupełnia całość

» Preferowana uczelnia w przypadku kontynuacji studiów

» Rekomendacje: Czy studenci poleciliby Państwa uczelnię? 

Tematyka kariery • Praca i kariera: Jakie oczekiwania mają studenci wobec swojej pierwszej pracy pod

względem liczby godzin i wynagrodzenia? • Komunikacja: Jakich głównych metod komunikacji używają

studenci w celu pozyskania informacji o pracy i karierze? Jakie media są najbardziej popularne i najczęściej

wymieniane przez studentów, a które powinny być w związku z tym wykorzystywane przez pracodawców

do informowania o pracy i karierze? • Atrakcyjność pracodawcy: Którzy pracodawcy są najbardziej

atrakcyjni? Którzy pracodawcy są najbardziej rozpoznawalni przez studentów dzięki ich aktywności

na uczelni?

Warto wiedzieć:

» trendence nie upublicznia oceny uniwersytetów, np. w formie rankingu uczelni. Uczelnie

partnerskie mogą opublikować swoje rezultaty, jeśli zechcą. Jednak w tej sprawie zapraszamy

najpierw do kontaktu z nami.

Realne korzyści dla Państwa uczelni
» Gotowe do użycia raporty: właściwie ustrukturyzowane, szczegółowe, z wyczerpującymi objaśnieniami

i przejrzystym układem informacji

» Porównanie odpowiedzi Państwa studentów z wynikami uczestników z całej Polski i Europy

» Anonimowy system porównawczy (benchmarkingowy) względem innych uczelni w formie kluczowych

wskaźników efektywności – 5-stopniowy system oparty na tzw. koncepcji sygnalizacji świetlnej

» Cenne raporty, które wesprą:

• strategię zarządzania jakością: Jak Państwa uczelnia może zwiększyć poziom zadowolenia

studentów?

• sekcję marketingu: Jak wypadają Państwo na tle konkurencji? Jakie są mocne strony uczelni?

Kim są najważniejsi konkurenci?

• biura karier i współpracę z firmami: Jakie są oczekiwania studentów wobec ich kariery i jakiego

podejścia spodziewają się ze strony pracodawców?

• ocenę aktywności firm i atrakcyjności ich działań na uczelni



Którzy studenci stanowią grupę docelową?
» Słuchacze studiów I i II stopnia. Interesują nas opinie studentów wszystkich lat, jednak ze szczególnym

uwzględnieniem słuchaczy ostatnich lat studiów, ponieważ badanie dotyczy tematyki związanej z karierą

» Przede wszystkim słuchacze studiów dziennych

» Kierunki: Studenci wszystkich kierunków. Jeśli mają Państwo możliwość wybrania konkretnej grupy,

zapraszamy do badania zwłaszcza studentów kierunków biznesowych, inżynierskich, informatycznych

i przyrodniczych

Konspekt działań
Uczestnictwo w trendence Graduate Barometer

Faza badań kwestionariuszowych
» W razie jakichkolwiek pytań, do Państwa dyspozycji pozostaje polskojęzyczny koordynator

ds. współpracy z uczelniami w Polsce, dostępny drogą mailową bądź telefonicznie

» trendence monitoruje dzienny wskaźnik odpowiedzi i regularnie przesyła Państwu

aktualne informacje na ten temat

» trendence służy radą i wsparciem w celu uzyskania wymaganej liczby odpowiedzi

Sposoby kontaktowania się ze studentami – nasze rekomendacje
Wiadomość e-mail: Z naszego doświadczenia wynika, że najbardziej efektywną i najszybszą metodą

zapraszania do udziału w badaniu jest rozesłanie wiadomości e-mail do studentów

• Najlepsza metoda, jeśli adresy e-mail są dostępne

• Otrzymają Państwo wzory z treścią maili dostosowane do Państwa wymagań technicznych, co pozwoli

Państwu na ograniczenie swojej działalności tylko do ich dystrybucji. Dzięki „ciasteczkom” studenci

mogą tylko raz wypełnić kwestionariusz, a także mają możliwość kontynuacji, jeśli połączenie zostanie

przerwane.

Inne metody: Banner/ newsletter/ post na stronie intranetu lub na stronie internetowej uczelni

Po zakończeniu badań kwestionariuszowych
» Gdy kończy się pierwsza faza badań, rozpoczynamy selekcję i analizę danych. Raport

zawierający profil Państwa studentów na tle wyników dla Polski i Europy będzie gotowy

na jesieni 2016

» Minimalna liczba odpowiedzi dla otrzymania miarodajnych statystycznie rezultatów wynosi

50. Uzyskując wystarczającą liczbę odpowiedzi, mogą Państwo wybrać raport w jednej

z edycji: „Total” (profil wszystkich studentów, niezależnie od specjalizacji), „Business”

(profil studentów kierunków biznesowych) lub „Engineering/IT/Natural Sciences” (profil

studentów kierunków inżynieryjnych, IT i przyrodniczych) – wszystkie w porównaniu

ze średnimi danymi krajowymi i europejskimi

» Raporty są całkowicie bezpłatne, a także – jeśli Państwo sobie tego życzą – służymy

wsparciem przy ich interpretacji

Wstęp
» Kwestionariusz jest aktywny online od początku października 2015 do początku lutego

2016

» Aby wziąć udział, wystarczy, że wyślą Państwo zaproszenie do studentów, a następnie

przypomną im o badaniu

» Kilka tygodni zwykle wystarcza, aby uzyskać reprezentatywną liczbę odpowiedzi, która

upoważnia Państwa do uzyskania wyjątkowych korzyści – w zamian za niewielki wkład

pracy przez krótki okres

» Dostarczamy Państwu wszystkie materiały niezbędne do wzięcia udziału w badaniu (wzór

e-maila, bannery, aktywny link). Odbywa się to oczywiście bezpłatnie.

» Przed rozpoczęciem chcielibyśmy wspólnie z Państwem ustalić następujące kwestie:

» Najbardziej efektywne metody zapraszania studentów

» Najlepszy okres na wysłanie zaproszeń (aby nie kolidowało to z ważnymi wydarzeniami

i innymi badaniami)

» Ilu studentów zaprosić
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