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trendence Graduate Barometer (wcześniej European Student Barometer) jest 

corocznym badaniem przeprowadzanym wśród studentów drogą elektroniczną, 

które pozwala na wyrażenie opinii na temat zagadnień związanych z karierą 

zawodową i edukacją. 

 

Od czasu pierwszej edycji badania w 2003 roku, stale wzrasta liczba studentów  

biorących  udział  w    badaniu,  osiągając  w  zeszłym  roku ponad  

195 000 uczestników. To sprawia, że trendence Graduate Barometer jest 

największym europejskim badaniem na temat kariery. Kluczem do tego sukcesu 

jest współpraca z ponad 775 szkołami wyższymi w 22 krajach. 

 

trendence Graduate Barometer dostarcza szkołom wyższym, jak i firmom, cennych 

informacji o upodobaniach i oczekiwaniach studentów, pomagając im 

jednocześnie w przejściu z etapu kształcenia do życia zawodowego. Dodatkowo, 

po wypełnieniu ankiety studenci mogą porównać swoje wyniki ze średnią uzyskaną 

przez studentów w Europie oraz mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody. 

 

Prosimy kliknąć na poniższy link aby zapoznać się z badaniem: 

 

https://www.trend-surveys.com/uc/esb6/?a=1 

 

Prosimy, aby podczas przeglądania ankiety, wypełnić tylko obowiązkowe pytania. 

Oto niektóre tematy poruszane w trendence Graduate Barometer: 

 

 

• najistotniejsze czynniki decydujące o wyborze szkoły wyższej 

• poziom zadowolenia ze studiów i ocena uczelni 

• chęć odbycia studiów drugiego stopnia za granicą 

• doświadczenie zawodowe studentów i znajomość języka 

angielskiego 

• przewidywany czas i wysiłek włożony w znalezienie pierwszej pracy 

• stopień mobilności zawodowej 

• najpopularniejsi pracodawcy 

 

 

Pełna lista pytań jest dostępna na życzenie. 

 

 

trendence Graduate Barometer 2010 

 

Czym jest trendence Graduate Barometer 2010? 

 

Czego dotyczą pytania zamieszczone w ankiecie? 
 



© trendence 2009  

 

 

 

Badanie trendence Graduate Barometer jest przeprowadzane w formie 

internetowej ankiety. Uczestnictwo w badaniu nie wiąże się z żadnymi kosztami 

ze strony uczelni a współpraca jest łatwa i nie zajmuje wiele czasu. 

 

Najlepszym sposobem zagwarantowania dużego udziału w badaniu jest 

rozesłanie linka do ankiety bezpośrednio do studentów korzystając z listy 

mailingowej. W tym celu wyślemy Państwu wzór listu do studentów, którą mogą 

Państwo przesłać we własnym imieniu. 

 

Zalecamy tę metodę, gdyż umożliwia ona otrzymanie największej liczby 

odpowiedzi, co przekłada się na dokładność wyników zamieszczonych w raporcie 

partnerskim. 

 

Mogą Państwo również przesłać link do ankiety w newsletterze lub umieścić go 

na uczelnianej stronie internetowej.  

 

Chętnie pomożemy Państwu wybrać najodpowiedniejszą metodę 

przeprowodzenia badania. Dostarczymy Państwu wszystkie niezbędne materiały 

do badania. 

trendence Institut jest niezależnym instytutem badawczym z siedzibą w 

Berlinie. Każdego roku przeprowadzamy badania dotyczące oczekiwań i 

preferencji związanych z karierą zawodową pośród 260 000 uczniów, 

studentów i absolwentów w 22 krajach.  

Pracodawcy oraz uczelnie korzystają z wyników tych badań, by dowiedzieć 

się więcej na temat studentów, co pomaga w budowaniu pomostu między 

uczelnią wyższą a rynkiem pracy. 

 

Uczelnie, które wezmą udział w trendence Graduate Barometer i uzyskają 

wystarczającą ilość odpowiedzi otrzymają od nas  indywidualny raport 

partnerski (Partner Report). W raporcie tym zamieścimy wyniki  otrzymane 

na Państwa uczelni w porównaniu ze średnimi wynikami uzyskanymi w 

Polsce i Europie. 

 

Będą Państwo mieli także możliwość wyboru najbardziej optymalnej wersji 

raportu, który skoncentruje się w szczególności na odpowiedziach :  

 

• wszystkich studentów; 

• studentów kierunków ekonomicznych; 

• studentów kierunków inżynierskich i informatycznych. 

 

Jakie korzyści dla uniwersytetu wynikają z udziału w badaniu? 

 

Jak przeprowadzić badanie? 

 

O trendence Institut 
 

Przykładowy Partner Report jest dostępny na życzenie. 

Partner Report 
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trendence Institut  

Markgrafenstr. 62 

10969 Berlin 

Germany 

 

W razie pytań prosimy o kontakt: 

 

University Relationship Coordinators Poland: 

 

Aleksandra Abraham 

aleksandra.abraham@trendence.com 

 

Kamila Kubacka 

kamila.kubacka@trendence.com 

 

Research Analyst: 

 

Ditte Lorenz 

Phone +49 (0) 30 259 29 88 603 

ditte.lorenz@trendence.com 

 

Fax      +49 30 259 29 88-901 

www.trendence.com 

www.trendemployer.de 

Kontakt 

 


