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Przyszedł czas na podsumowanie tegorocznego rankingu "Wymarzone Praktyki". Jest to już III edycja, a
z każdym rokiem jest nas coraz więcej! Postaraliśmy się oddać Wam jak najwięcej statystyk, tabelek i
tabeleczek ;-). W edycji 2013 wzięło udział 3640 ankietowanych!
Cytat z zeszłorocznych opisÃłw rankingu:
Dla potrzeb rankingu najlepszych pracodawcÃłw został wyznaczony specjalny i uniwersalny wzÃłr,
dzięki czemu wyniki z poszczegÃłlnych lat, przy odpowiedniej prÃłbie, będą zawsze porÃłwnywalne.
Teoretycznie, gdyby wszyscy ankietowani głosowali na daną firmę, jako firmę numer 1, to ta firma
miałaby 30pkt. Każde miejsce jednak było w pewien sposÃłb punktowane. Tyle możemy zdradzić :-).Â
Â
Â
ÂÂ
Â Renoma to stosunkowo nowy wyznacznik w naszym rankingu, wskazuje on odbiÃłr danej firmy przez
oceniających ją ankieterÃłw. Od rankingu głÃłwnego rÃłżni się tym, że na renomę nie ma wpływu
popularność danej firmy wśrÃłd ankieterÃłw.
Â
Â
Â Wybrane opinie dotyczące tej tabeli (pisownia oryginalna):
- Â Najważniejsze, aby firma miałaÂ duże doświadczenie w realizowaniu inwestycji. Na pewno
przyciągnęłaby mnie jakaś prestiżowa budowa.
- Â Na praktykach chciałabym zobaczyć jak najwięcej i odnieść wiedzę z uczelni do tego, czego
doświadczam w praktyce. Praktykę koniecznie chciałabym odbyć na budowie, nie np. w biurze
projektowym.
- Â Możliwości rozwoju personalnego jaki pensji ;)
- Â Jestem absolwentem kierunku budowlanego - jako człowiek młody uważam, że jestem jeszcze
'zielony' w temacie...co powoduję, że głÃłwnym kryterium wyboru jest profil działalności - głÃłwnie firmy
wykonawcze. Do tego dochodzi coś, co mÃłgłbym nazwać 'międzynarodową ścieżką rozwoju'. NiektÃłre
firmy, takie jak Skanska, oferują coś znacznie więcej - możliwość kariery zagranicznej i prestiż wśrÃłd
pracodawcÃłw na całym świcie. Bo ktÃłry inżynier nie zna Skanski, Strabagu, czy Tebodinu?
- Â Wszystkie wybrane przeze mnie aspekty są istotne, gdyż dzięki obecności pracodawcy na uczelni
możemy się dowiedzieć o realizowanych budowach, technologiach jakie stosuje się w firmie, a także
podpytać jak wygląda sprawa z możliwościami rozwoju. Jest to istotne dla osÃłb, ktÃłre chcą się szybko
wspiąć po szczeblach kariery budowlanej.
- Â Wybierając miejsce moich wymarzonych praktyk w szczegÃłlności opieram się na opinii osÃłb, ktÃłre
miały już styczność z daną firmą budowlaną, ponieważ wiem, iż taka opinia jest w pełni obiektywna oraz
na znajomości wybudowanych obiektÃłw, ponieważ to skala przedsięwzięcia pokazuje jak dana firma jest
postrzegana na rynku budowlanym oraz jakie zaufanie wzbudza wśrÃłd inwestorÃłw.
- Â Wszystko jest ważne ; D
- Â GłÃłwnym kryterium doboru firmy była znajomość obiektÃłw, ktÃłreÂ firmy te wybudowały bądź
nadal budują na terenie mojego miasta i ktÃłre mogłam obserwować na bieżąco.
- Â Firma Skanska buduje obecnie w Rzeszowie, 5 budynkÃłw dla Politechniki Rzeszowskiej oraz
Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale i tak największe wrażenie wywarła na mnie okrągła kładka w Rzeszowie
budowana przez tą firmę na ktÃłrą podczas budowy zostaliśmy jako studenci budownictwa na Politechnice
Rzeszowskiej zaproszeni na wycieczkę.Â
- Â Przede wszystkim najważniejsze jest doświadczenie z odbytych praktyk.
Â
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Â
ÂÂÂ
Â Wybrane opinie dotyczące tej tabeli (pisownia oryginalna):
- Bardzo dobrze gdyby było wynagrodzenie, pozwoliłoby to utrzymać się studentom, ktÃłrzy na czas
praktyk muszą zamieszkać w innym miejscu niż miejsce zamieszkania
- Niekoniecznie musi być to kwota pow. 1000, może być mniejsza, chciałabym tylko, żeby wystarczyło
na bilet miesięczny, ewentualnie drobne wydatki, tak, żeby nie dokładać do praktyk z własnej kieszeni.
Zgadzam się też ze stwierdzeniem, że wynagrodzenie nie jest najważniejsze, tylko przede wszystkim
chcę się czegoś nauczyć.
- Program praktyk letnich jest dla mnie doskonałą okazją do nabycia nowego doświadczenia oraz wiedzy
praktycznej, stąd też wynagrodzenie nie odgrywa żadnej roli. MÃłj wybÃłr padł na odp. "min. 1000 zł
brutto" z uwagi na brak środkÃłw finansowych podczas wakacji (stypendia wydawane są wyłącznie do
czerwca).
- Priorytetem dla mnie jest znalezienie praktyki, z ktÃłrej będę mÃłgł wynieś jak najwięcej wiedzy i
doświadczenia. Jeżeli uda mi się zdobyć praktyki w firmie, ktÃłra wynagradza za pracę będę się cieszył bo
zawsze się przydadzą:-)
- Praktyki są po to, żeby dowiedzieć się czegoś nowego.
- W ramach praktyk wynagrodzenie nie jest najważniejsze, jednak w przypadku realizacji praktyk poza
miejscem zamieszkania, wynagrodzenie jest niezbędne.
- Myślę, że najważniejsze podczas praktyki - to wiedza jaką zdobędę, ktÃłrej nie da przeliczyć się na
pieniądze. Minimalną płacę zaznaczyłam z uwagi na pokrycie kosztÃłw typu - dojazd na miejsce pracy/
miejsce budowy, gdyż mieszkam w małym miasteczku.
- Na dzisiejszym rynku pracy, ciężko oczekiwać zapłaty za praktyki, gdzie nie ma się jeszcze
ukończonych studiÃłw, stopnia naukowego, a wiedza nie jest jeszcze doskonała, nie 'przetestowana' w
praktyce właśnie.
- Podczas praktyk obowiązkowych (studia inżynierskie) nie koniecznie muszę otrzymywać
wynagrodzenie. Natomiast przy praktykach po uzyskaniu stopnia inż. byłoby to wskazane.
- Jednakże dowolna kwota bardzo by mnie satysfakcjonowała ;)
- Nie dam się więcej skubać pracodawcom, ktÃłrzy proponują naukę dzięki pracy - a tak naprawdę
płacąc grosze robią ze mnie idiotkę.
- Jednak nie odmÃłwiłabym :)
- Brak wynagrodzenia za praktyki nie jest dla przeszkodą, warunkiem jest jasno postawione możliwości
rozwoju i możliwość dalszej wspÃłłpracy w godziwym wymiarze pieniężnym. Jednak pieniądze za praktyki
jak najbardziej pożądane, jako dodatkowy atut firmy.
- Oczywiście wszystko zależy od firmy i zakresu obowiązkÃłw.
- Wynagrodzenie minimalne, tak aby nie musieć ponosić dodatkowych kosztÃłw związanych z dojazdem
etc.
- Wynagrodzenie w wypadku praktyk i stażu schodzi na drugi plan - o wiele bardziej istotne są
możliwości edukacji i nabycia doświadczenia. Mimo to sprawa wynagrodzenia jest dużo bardziej obszerna
- najpierw powinno się zadać pytanie: Czy zgodziłbyś się na praktyki niepłatne? Firmy z chęcią
zatrudniają studentÃłw za przysłowiową darmochę. Wyzysk? Tak, bo często praktyki odbywają się poza
miejscem zamieszkania i student pozostawiany jest samemu sobie. Nie ma żadnych dodatkowych
benefitÃłw w postaci miejsca zamieszkania, diet, czy pokrycia kosztÃłw transportu. W swoim uparciu
udało mi się znaleźć firmę, ktÃłra pokryła te wszystkie koszty...jednak po odrzuceniu kilku 'ofert', ktÃłre
polegały na: z chęcią pana zatrudnimy, za darmo, na okres praktyki 5 miesięcznej. Oczywiście trzeba się
dostosować...ale przede wszystkim szanować.
- W chwili obecnej jestem gotÃłw ponieść nawet niezbędne koszty, aby być bardziej konkurencyjny na
rynku w przyszłości.
- Wiadomo, że każdy podczas praktyk chce się jak najwięcej nauczyć, żeby nie być po studiach
żÃłłtodziobem na budowie, ale 2 miesiące wakacji poświęcić na pracę za darmo to chyba nikomu nie
odpowiada. Dlatego moim zdaniem należałoby się chociaż minimalne wynagrodzenie.
- Ale nie pogardzę jakimkolwiek wynagrodzeniem.
- Student ponosi spore koszty praktyk (np.: dojazdy), a jego praca niekoniecznie jest niepożyteczna.
Â
Â Wybrane opinie dotyczące tej tabeli (pisownia oryginalna):
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- Jeżeli chodzi o początkowe zarobki, to kwota nie jest najważniejsza. Dużo bardziej interesuje mnie
możliwość rozwÃłj w danej firmie, możliwość awansu i następnie okazja powiększenia swojej pensji.
- Na początek wg mnie (2300)2500-3000zł, od razu po studiach to zadowalająca pensja. Mając rÃłwnież
na uwadze doświadczenie (ktÃłre jest tak naprawdę zerowe jako w pierwszej pracy, nie licząc praktyk na
uczelni) oraz obecną koniunkturę na rynku pracy i realia nauczania na uczelniach w Polsce.
- Uważam, że minimalny prÃłg ktÃłrego nie chciałbym przekroczyć jest 2000 zł netto. Wraz ze
zdobywanym doświadczeniem i skutecznym wpieraniem pracodawcy swoją osobą przy realizacji
przedsięwzięć budowlanych, liczę na sukcesywne podwyżki.
- To jak wysoki będzie mÃłj zarobek po studiach zależy od tego w jak dużej firmie będę pracował i na
jakich warunkach. Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć dokładnej kwoty ale wiadomo, że, im
wyższa tym lepiej.
- Biorąc pod uwagę moje doświadczenie z pracy u rodzicÃłw, a także praktyk w dużych firmach, stawka,
ktÃłra by była absolutnym minimum to te 3000 brutto.
- Myślę że kwota 2000 zł to wystarczająca wartość na start, dla młodego jeszcze nie doświadczonego
pracownika. Liczę oczywiście na pÃłźniejszy rozwÃłj osobisty oraz wyższe zarobki - miarodajne do
wykonanej przeze mnie pracy.
- Oczywiście przez okres, kiedy będę robił uprawnienia. PÃłźniej oczekuję o wiele więcej.
- Gdybym chciała zarabiać mniej, zostałabym fryzjerką.
- Brutto nie jest kwotą, jaką otrzymuję "na rękę".
- co najmniej 2000zł brutto na start, za najniższą krajową nie jestem w stanie przeżyć w Warszawie bez
swojego mieszkania, a chciałabym cieszyć się z życia a nie z PRZEżycia.
- to zależy czy mÃłwimy o studiach inżynierskich czy magisterskich? Odpowiedzi udzieliłem w nawiązaniu
do aktualnego (podanego powyżej) stanu wykształcenia.
- jestem gotowa zarabiać nieco mniej jeżeli miałabym możliwość szybkiego awansu, rozwoju i byłaby to
praca, ktÃłra mnie satysfakcjonuje
- 2500 na start - na praktykach mgr inż. tyle dostawał.
- Stosunkowo nie wysokie wynagrodzenie, ponieważ zdaję sobie sprawę iż, po studiach dopiero
zaczynam się prawdziwie uczyć.
- Zaraz po studiach coś więcej niż minimalna krajowa, wymagania dotyczące płacy rosłyby
proporcjonalnie do zdobytego doświadczenia.
- Wydaje mi się to adekwatną płacą w stosunku do tego co musiałem przejść, żeby ukończyć te studia.
Na pewno te oczekiwania byłyby mniejsze gdybym był po studiach dziennych i miał małe doświadczenie.
- Kwota dostosowana do polskich warunkÃłw i tylko i wyłącznie podczas okresu prÃłbnego w wypadku
umowy o pracę.
- Myślę,że moje oczekiwania nie są zbyt wygÃłrowane zwłaszcza, że chciałbym mieszkać w Warszawie, z
powodu moich aspiracji do dalszego kształcenia się.
- Skoro już wybrałem tak niełatwy kierunek jakim jest budownictwo i przez 5 lat zgłębiałem jego tajniki
to oczekiwałbym początkowego wynagrodzenia adekwatnego do poświęconego czasu i trudu włożonego w
ukończenie studiÃłw.
Â Wybrane opinie dotyczące firm z podium (pisownia oryginalna):
Â Skanska
- Wybrałem firmę Skanska w pierwszej kolejności, ponieważ jest to firma z długoletnią tradycją i
wygrywająca przeważnie duże, prestiżowe przetargi. Firma ta działa przede wszystkim nie tylko na
polskim rynku budowlanym. Jej cechą szczegÃłlną jest stabilność i profesjonalizm. Jak wiadomo obecnie,
polskie firmy z tej branży przeżywają ogromne kryzysy, zwolnienia sięgają tysięcy pracownikÃłw a
zadłużenia miliony złotych. W ścisłej czołÃłwce umieściłem firmę Henpol z Lublina, jest to firma prężnie
się rozwijająca, w prestiżowym rankingu Forbes'a znalazł się na czołowej lokacie. Mimo kryzysu jego jej
wartość rynkowa wzrasta. Nasamym końcu umieściłem firmę mostostal Warszawa. Firma niegdyś
udostępniała wiele miejsc dla praktykantÃłw w bardzo profesjonalny sposÃłb ale niestety obecnie boryka
się z wieloma problemami na tury finansowej, jest zmuszona do zwalniania pracownikÃłw etatowych. Jest
jak dla mnie najmniej atrakcyjną pod tym względem firmą. Pozostałe wymienione firmy utrzymują wysoki
poziom atrakcyjności.
- Skanska-bardzo dużo ciekawych realizacji, Strabag-dobre doświadczenie w pracy z tą firmą.
- Skanska numer 1. OprÃłcz pozytywnych opinii znajomych ktÃłrzy tam pracują podam jeden przykładbędąc na praktykach w firmie radomskiej, przyjechał przedstawiciel handlowy Atlasu. Zapytany na temat
atmosfery w dużych firmach, odpowiedział "Nie wiem jak to jest, ale w Skanskiej ludzie chodzą
zadowoleni/ uśmiechnięci. Panuje tam zupełnie inna atmosfera niż w większości dużych firm gdzie
spotykam pochmurnych ludzi"
- Na pierwszym miejscu wybrałam firmę Skanska, ponieważ oferuje ona bardzo bogaty Program Praktyk
Letnich, ktÃłry jest doskonałym sposobem na zdobycie cennego doświadczenia oraz raz na rok organizuje
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grę strategiczną Wciel się w rolę Menedżera Projektu, ktÃłra w teorii pozwala poznać specyfikę branży
budowlanej oraz zasady funkcjonowania w grupie projektowej.
- ZarÃłwno w firmie Skanska jak i Budimex chciałabym podjąć moje praktyki zawodowe. Wybierając te
akurat firmy kierowałam się przede wszystkim tym, że mają one bardzo bogatą i szeroką paletę usług
budowlanych. Myślę, że w przyszłości chciałabym pracować właśnie w takiej firmie, ktÃłra prezentuje
taką rÃłżnorodność, ponieważ niewątpliwie mogłabym wtedy poszerzyć swoje horyzonty wiedzy o 100%
lepiej niż w firmach ściśle ukierunkowanych na jeden typ działalności budowlanej. Wiem rÃłwnież, że
takie możliwości pozwolą na zalezienie odpowiedniego pola działania, w ktÃłrym byłabym najlepsza i w
ktÃłrym działanie najbardziej by mnie satysfakcjonowało.
- Skanska na pierwszym miejscu. Głownie dlatego, że mają renomę oraz istnieje duża szansa na
zatrudnienie po praktykach.
- Są to firmy z bardzo rozwiniętym programem praktyk dla studentÃłw. Zapewniają zawsze fachową
pomoc i prowadzą także wykłady na uczelniach z budÃłw, ktÃłre prowadzą, co jest dużym atutem.
- Jedynie Skanska jest otwarta na studentÃłw w mieście, w ktÃłrym studiuje - w Łodzi. Byłam u nich
dwukrotnie na praktykach i rzeczywiście wykonawstwo jest u nich na bardzo wysokim poziomie. Pracują
tam naprawdę rzetelni i przemili ludzie. Polecam firmę na początek kariery. Ale jest druga strona medalu.
Pensje nie są adekwatne do wykonywanej pracy. Przynajmniej na poziomie inżynier/kierownik robÃłt
- Uważam Grupę Skanska za firmę z wieloletnim doświadczeniem i prestiżem międzynarodowym
- Znana i prestiżowa firma, nie ma takiego studenta ktÃłry by nie znał Skanska
Budimex
- Mam znajomych absolwentÃłw ktÃłrzy bardzo pozytywnie opisują firmę Budimex
- ZarÃłwno w firmie Skanska jak i Budimex chciałabym podjąć moje praktyki zawodowe. Wybierając te
akurat firmy kierowałam się przede wszystkim tym, że mają one bardzo bogatą i szeroką paletę usług
budowlanych. Myślę, że w przyszłości chciałabym pracować właśnie w takiej firmie, ktÃłra prezentuje
taką rÃłżnorodność, ponieważ niewątpliwie mogłabym wtedy poszerzyć swoje horyzonty wiedzy o 100%
lepiej niż w firmach ściśle ukierunkowanych na jeden typ działalności budowlanej. Wiem rÃłwnież, że
takie możliwości pozwolą na zalezienie odpowiedniego pola działania, w ktÃłrym byłabym najlepsza i w
ktÃłrym działanie najbardziej by mnie satysfakcjonowało.
- Chciałbym uczyć się od najlepszych, więc Budimex wydaje się oczywistym wyborem
- Ponieważ ma dużą renomę, potrafi się zareklamować, dba o swoich pracownikÃłw (wysokie płace,
dogodne warunki pracy etc.) słyszałam od znajomych że praktyka w Budimex pomaga w zdobyciu
użytecznej wiedzy obwodnica Augustowa, mieszkam na podlasiu
- Budimex ponieważ byłem na praktykach w zeszłym roku i jestem z nich bardzo zadowlony
Â Strabag
- Strabag-dobre doświadczenie w pracy z tą firmą.
- STRABAG - Ponieważ buduje most w Toruniu, moim mieście rodzinnym, gdzie chciałabym odbyć
praktykę. Poza tym jest to firma renomowana, posiadająca rÃłżnego rodzaju inwestycje w Polsce i na
całym świecie. Myślę, że można się w niej wiele nauczyć
- Strabag jest firmą ktÃłra zajmuje się naprawdę wielkimi projektami i ma bardzo dobrą opinię w
środowisku budowlanym
- Strabag, ponieważ jest to międzynarodowy holding, ktÃłry zajmuje się realizacją ogromnych inwestycji
oraz wydaję mi się, że w takiej firmie mÃłgłbym nabyć doświadczenie zawodowe
- Praca w Strabag czy Skanska kojarzy się z dużymi inwestycjami dającymi satysfakcję z uczestniczenia
w budowie i projektowaniu.
Â No i coś na co czekali chyba wszyscy, czyli nagrody za głosowanie :-)
Â
- Pendrive 32gb/16gb STUDENTBUDUJE.PL (na kingstone) - odpowiednio 2 i 4 sztuki
wie****.******@gmail.com; agnieszka*********@op.pl; 1988******@gmail.com;
b.*************@o2.pl; t*****92@wp.pl; student********@gmail.com
- Gadżety studentbuduje - paczka składająca się z podkładki pod myszkę, 3 długopisÃłw, kalendarzanotesa oraz okładki na indeks ;-)
tomasz*********@gmail.com; olo*******@wp.pl
- Słowniki Budownictwa Infrastruktury Wyposażenia, Tomasz Tomlik, wersja elektroniczna
alex*********@gmail.com; gad*********@gmail.com
- 5 tomÃłw Budownictwo OgÃłlne w zestawie, wydawnictwo Arkady
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***@hotmail.com
- Nowy Poradnik Majstra Budowlanego, wydawnictwo Arkady
pol*******************@op.pl
- Kask BHP z logo studentbuduje
bestia***********@neostrada.pl; poznanski********@wp.pl
- Kamizelki odblaskowe studentbuduje
k.****@op.pl; jestem********@gmail.com
Â
Wszystkim serdecznie gratulujemy- zarÃłwno Wam, Czytelnikom jak i firmom. Osoby, ktÃłre wygrały
upominki powinny sprawdzić swoją skrzynkę pocztową!
Â
Dla porÃłwnania macie link do rankingu z zeszłego roku!
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