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WPROWADZENIE

CYFROWI MUGOLE:  
nie posiadają 
żadnych cyfrowych 
umiejętności – 
komputer, smartfon 
i internet to dla nich 
czysta magia. 

Umiejętności cyfrowe to umiejętności korzystania z cyfrowych technologii w życiu codziennym  
i w pracy. Z perspektywy pracodawców kandydaci do pracy dzielą się na cztery kategorie5: 

CYFROWI SWOJACY:  
potrafią sensownie 
i pewnie używać 
cyfrowych technologii 
w celu komunikowania 
się z innymi ludźmi, 
wyszukiwania informacji 
oraz kupowania dóbr  
i usług. 

CYFROWI PRACOWNICY:  
posiadają bardziej 
zaawansowane 
cyfrowe umiejętności, 
głównie umiejętność 
programowania na 
podstawowym poziomie. 
Potrafią wykorzystywać 
i konfigurować bardziej 
złożone systemy cyfrowe. 

CYFROWI KREATORZY:  
posiadają  
umiejętności tworzenia 
cyfrowych technologii, 
głównie software’u. 

Polskie firmy czeka wkrótce ostra konkurencja  
w warunkach unijnego Jednolitego Rynku Cy-

frowego.  Jednak małe i średnie przedsiębior-
stwa, stanowiące 99,8% wszystkich firm w Pol-
sce i wytwarzające niemal połowę PKB, wloką 
się w cyfrowym ogonie Europy: nie korzystają  
z prostych narzędzi cyfrowych do zarządzania firmą, 
nie wiedzą, jak zaprząc media społecznościowe do 
sprzedaży i marketingu, nie posługują się możliwo-

ściami chmury obliczeniowej i rzadko angażują się  
w handel elektroniczny. Pod względem ucyfro-

wienia przedsiębiorstw (wdrażania technologii 
cyfrowych) Polska lokuje się na czwartym miej-
scu od końca, wyprzedzając tylko Rumunię, Ło-

twę i Węgry. Cyfrowa transformacja w polskich 
firmach jest niemożliwa bez cyfrowo kompetent-
nych pracowników. A tych brakuje na polskim ryn-

ku pracy: Polacy w wieku produkcyjnym (25-64) 
mają znacznie gorsze kompetencje cyfrowe niż 
przeciętni Europejczycy: co trzeci Polak nie po-

siada żadnych umiejętności cyfrowych. Bardziej 

zaawansowanymi umiejętnościami cyfrowymi 
może się pochwalić zaledwie co ósmy; tymczasem  
w krajach UE15 (które przystąpiły do Unii Europej-
skiej przed 2004 r.) – co trzeci1.

Szansą dla polskiej gospodarki mogą być młodzi 
ludzie kończący właśnie studia; w 2015 r. na ry-

nek pracy weszło ok. 400 tys. absolwentów szkół 
wyższych2. Pokolenie dzisiejszych studentów czę-

sto bywa określane mianem cyfrowych swojaków3, 

którzy urodzili się w świecie oplecionym interne-

tem i dorastali wraz z mediami społecznościowy-

mi. Nie wyobrażają sobie życia bez smartfona, są 
stale podłączeni do sieci i równolegle funkcjonują 
w realu i wirtualu. Badania Eurostatu pokazują, że 
młodzi ludzie (16-29 lat) znacznie szybciej przy-

swajają sobie nowe umiejętności cyfrowe niż oso-

by ze starszych grup wiekowych4. Wraz z nimi do 
polskich firm wkroczą cyfrowe kompetencje, ogól-

ne oswojenie ze światem cyfrowych technologii  
i cyfrowa innowacyjność. 
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Przesiąknięcie młodych ludzi nowymi technolo-

giami dobrze wróży ich perspektywom na rynku 
pracy5. Jednak dziś rzadko któremu pracodawcy 
można jeszcze zaimponować umiejętnością obsługi 
programów biurowych, którą jeszcze do niedaw-

na chwalono się rutynowo w CV. Niektóre firmy, 
zwłaszcza z sektora ICT, szukają zaawansowanych 
umiejętności, którymi wykazują się cyfrowi krea- 
torzy: umiejętności tworzenia interfejsów, oprogra-

mowania, aplikacji multimedialnych i modelowania 
procesów. Jednak większość przedsiębiorstw – 
zwłaszcza małych i średnich firm z tradycyjnych sek-

torów gospodarki – potrzebuje cyfrowych pracow-

ników, którzy nie boją się cyfrowych narzędzi, bez 
trudności nabywają nowe kompetencje cyfrowe  
i potrafią je zastosować w codziennej pracy. Do 
poszukiwanych umiejętności należą m.in. pod-

stawowa znajomość języków programowania, 
umiejętność przechowywania danych w chmurze, 
zarządzania bazami danych i ich analizy oraz umie-

jętność prowadzenia działań marketingowych za 
pośrednictwem sieci. 

Osobom wchodzącym na rynek pracy potrzebna 
jest wiedza na temat tego, jak rozwijać cyfrowe 
umiejętności w zgodzie z popytem pracodaw-

ców. Szkoły wyższe dopiero uczą się funkcjonować  
w cyfrowej rzeczywistości i najczęściej – za wyjąt-
kiem szkół technicznych – w niewystarczającym 
stopniu skupiają się na rozwijaniu kompetencji 
cyfrowych studentów. W tej sytuacji wsparciem 
są kanały edukacji nieformalnej – np. kursy e-lear-
ningowe oraz szkolenia stacjonarne prowadzone  
w ramach Internetowych Rewolucji.

Wiosną 2016 r. na dwunastu polskich uczelniach 
odbyły się szkolenia Internetowych Rewolucji.  
Łącznie ponad tysiąc trzysta studentów i studentek 

miało szansę rozwinąć swoje umiejętności cyfro-

we pod okiem ekspertów w trakcie całodniowego 
szkolenia podzielonego na trzy bloki tematyczne: 

E-commerce i kampanie eksportowe – roz-
wiń żagle i odkrywaj nowe możliwości; 

Obecność w sieci i reklama online – solidne 
podstawy na początek;

Multiscreen i nie tylko, czyli jak zmienia się 
świat wokół nas.  

Eksperci Internetowych Rewolucji pokazywali  
w teorii i na praktycznych przykładach, jakie korzy-

ści może przynieść obecność w internecie, w jaki 
sposób planować i prowadzić kampanie reklamo-

we online, jak rozszerzyć swoją działalność geogra-

ficznie i dlaczego urządzenia mobilne są tak istotne.

W tym raporcie kreślimy portret osób, które przy-

szły na szkolenia, pod kątem poziomu ich umiejęt-
ności cyfrowych. Co już potrafią robić, a czego jesz-
cze muszą się nauczyć, żeby pracodawcy chcieli ich 
zatrudniać? Dlaczego przyszli na szkolenia? Czego 
się na nich nauczyli od ekspertów Internetowych 
Rewolucji? Które z nabytych umiejętności wyko-

rzystali w praktyce na rynku pracy? Co im się po-

dobało, a co można poprawić? Jakie są ich plany 
zawodowe? Na co warto zwrócić uwagę w ramach 
kolejnej edycji szkoleń Internetowych Rewolucji?
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SPRZEDAŻ

PREZENTOWANIE PRODUKTU LUB USŁUGI W CELACH SPRZEDAŻOWYCH

REALIZOWANIE TRANSAKCJI FINANSOWYCH

WSPIERANIE PROCESU SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LUB USŁUG

POSIADANIE DOSTĘPU DO DANYCH SPRZEDAŻOWYCH

KOMUNIKACJA 

I PROMOCJA

BYCIE WIDOCZNYM I WYSZUKIWANYM W SIECI

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z KLIENTEM

PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

KLIENCI

GROMADZENIE WIEDZY O KLIENTACH

ANALIZOWANIE WYPOWIEDZI KLIENTÓW

NAWIĄZYWANIE I UTRZYMYWANIE RELACJI Z KLIENTEM

BUDOWANIE LOJALNOŚCI KLIENTÓW

PRODUKT 

LUB USŁUGA

WSPIERANIE PROCESU WYKONANIA PRODUKTU LUB USŁUGI

TWORZENIE BAZY WIEDZY O PRODUKTACH LUB USŁUGACH

OKREŚLANIE ZAKRESU OFEROWANYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG

RYNEK 

I KONKURENCJA

GROMADZENIE WIEDZY O RYNKU

POSIADANIE WIEDZY O BRANŻY,  W KTÓREJ DZIAŁA FIRMA

POSIADANIE INFORMACJI O OFERCIE KONKURENCJI

PROWADZENIE 

FIRMY

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI FIRMY

KIEROWANIE PRACĄ ZESPOŁU I WSPÓŁPRACA Z KONTRAHENTAMI

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z ZESPOŁEM I KONTRAHENTEM

ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY

KONTROLOWANIE ZASOBÓW KADROWYCH
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INTERNETOWE  
REWOLUCJE 
NAPęDZAJą 
POLSKIE  
SUKCESY

Internetowe Rewolucje to akcja edukacyjna prowadzo-

na przez Google na rzecz rozwoju nowoczesnej pol-
skiej gospodarki. Celem akcji jest podniesienie poziomu 
umiejętności internetowych wśród studentów oraz po-

ziomu ucyfrowienia małych i średnich przedsiębiorstw. 
W ramach programu można skorzystać z materiałów 
wideo w formie kursu online. Google organizuje także 
całodniowe szkolenia na uczelniach prowadzone przez 
praktyków. Po przyswojeniu materiału i zdaniu egzami-
nu końcowego uczestnicy kursu otrzymują certyfikat od 
Google oraz IAB Europe.

Szkolenia Internetowych 
Rewolucji trafiły w potrzeby 
studentów. Aż 96% oceniło 

przebieg szkoleń i ich 
przydatność w kontekście 

rozwoju zawodowego  
dobrze i bardzo dobrze. 

Warto kontynuować akcję 
Internetowych Rewolucji  

i wzbogacać ją o nowe wektory: 
np. Internetowe Rewolucje 

wspierające kariery dziewczyn 
w IT; Internetowe Rewolucje 
dla przyszłych social media 

ninja; Internetowe Rewolucje 
dla asów programowania; 

Internetowe Rewolucje 
wspierające przedsiębiorczość 

akademicką.

W szkoleniach wzięło udział 1300 osób  
z 12 uczelni, z czego blisko  

1000 uzyskało certyfikat
Skąd to wiemy? 

Przeprowadziliśmy trzy 
serie ankiet:  

- tuż po warsztatach 
(962 respondentów), 

- sześć tygodni po 
zakończeniu szkoleń 
(392 respondentów), 

- 14-16 tygodni później 
(184 respondentów).

Analiza danych 
pozwoliła nam 

stworzyć grupowy 
portret uczestników, 

ocenić efektywność 
szkoleń oraz wskazać 

dalsze kierunki 
rozwoju Internetowych 

Rewolucji.

Google chce 
przyczynić się do 
sukcesu polskiej 
gospodarki. 
W ramach 
Internetowych 
Rewolucji 
organizuje 
praktyczne 
szkolenia, 
na których 
studenci mogą 
podnieść swoje 
umiejętności 
cyfrowe  
i przygotować 
się do wejścia na 
rynek pracy.



Studenci są oswojeni 
z cyfrowymi 

technologiami i potrafią 
z nich korzystać  

w codziennym życiu.

Przyszli na szkolenie 
przekonani, że umiejętności 

cyfrowe są niezbędne na 
rynku pracy. Chcieli się 
nauczyć praktycznych 

rzeczy z zakresu obecności 
w sieci i marketingu online 
od ekspertów, a poza tym – 

zdobyć Certyfikat.

Uczestnicy rozwinęli 
swoje umiejętności 

cyfrowe (86%) i poczuli 
się pewniej na rynku 

pracy (91%).

Wielu z nich 
wykorzystało 

umiejętności nabyte na 
warsztatach w praktyce: 

dostali się na staż lub 
zdobyli nową pracę, 
zastosowali wiedzę  
w obecnym miejscu 

pracy, wsparli cyfrowo 
znajome firmy lub 

fundacje, wzbogacili 
swoje CV.

Wielu z nich  
planuje w niedalekiej 
przyszłości założenie 

własnej firmy,  
a zatem wejście do 

sektora MŚP.
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Between May and June 2016, Google’s “Interneto-

we Rewolucje” began a new program: a series of 
one-day student trainings held at twelve univer-
sities around Poland. The workshops consisted of 
three blocks: 1) E-commerce and export campa-

igns, 2) Web presence and online marketing, and 
3) More than multiscreen - how the world aro-

und us is changing. Nearly 1300 students atten-

ded the trainings led by online marketing experts, 
AdWords certified trainers, and industry practi-
tioners. Almost 1000 participants were granted  
a formal Digital Skills Certificate proving their 
knowledge. 

An independent evaluation of the program by 
DELab UW (based on three separate question-

naires completed during the workshops, 6 weeks 
after, and finally 12-14  weeks after) proved that 
the idea behind “Internetowe Rewolucje” was 
a success. The report summarized the attendees’ 
self-evaluation of their digital skills. The questions 
included: What can they already do, and what 
they need to learn if they want to be attractive to 
employers? Why did they attend the workshops? 
What did they learn from the “Internetowe Rewo-

lucje” experts? Which skills were they already using 
in the labour market? What did they like about the 
workshops? What are their professional plans? In 
what direction should Google’s “Internetowe Re-

wolucje” continue to develop?

The main conclusions are following:

96% of the participants were either satisfied 
or very satisfied with the trainings’ content and 
execution. 

The students generally defined themselves as 
digital natives, meaning that they are familiar 

with digital technologies and readily use them 
in everyday life. Compared to female attendees, 
male attendees gave themselves a higher rating 
about their own digital skills. The male attendees 
also claimed that they used more applications 
and were more fluent in programming as com-

pared to the self-evaluation of female attendees. 

The participants were convinced that the work-

shops would help them gain the skills they need 
to succeed in the labour market. They wanted to 
learn practical things about web presence and 
marketing online from experts. 

86% of participants declared that participation 
in the trainings developed their digital skills and 
91% claimed that they now felt more confident 
in the labour market. 

Many participants have already used the skills 
they gained during the workshops: e.g. they hel-
ped to develop the web profile of the compa-

nies they worked for, built and positioned their 
own website, used their new skills in the e-com-

merce area, or got new jobs or apprenticeships

Google’s “Internetowe Rewolucje” program 
should be continued, developed, and tailored to 
continue to meet the diverse needs of different 
groups. Key groups to focus on are students 
from technical, humanistic, and social studies, 
young women, future social ninjas, and students 
with more advanced digital skills. Another future 
focus might be on creating dedicated courses 
for academic entrepreneurs.

ExECUTIVE SUMMARY
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KTO PRZYSZEDł NA SZKOLENIA?  
PORTRET CYFROWEGO SWOJAKA

Grupa blisko tysiąca młodych ludzi, którzy zdecy-

dowali się przyjść na Warsztaty Internetowych Re-

wolucji, stanowiła dość wierną reprezentację stu-

denckiej populacji pod względem podstawowych 
cech demograficznych. Większość uczestników po-

chodziła z dużych miast (powyżej 200 tys. miesz-
kańców); jedynie co piąty pochodził ze wsi lub 
małego miasta (do 20 tys. mieszkańców). Szkolenia 
cieszyły się podobnym zainteresowaniem wśród 
studentów ze wszystkich roczników studiów.

Szkolenia cieszyły się 
powodzeniem wśród 
studentów kierunków 
społecznych, ale nie 
zabrakło też ścisłowców

Profil edukacyjny uczestników zależał naturalnie 
od miejsca organizacji warsztatów, które od-

były się na dwunastu uczelniach w całym kraju. 

Większość uczestników stanowili studenci kierun-

ków społecznych i ekonomii (łącznie 62%). Kie-

runki ścisłe studiowało 26% uczestników; co dzie- 
siąty studiował na kierunku humanistycznym.  
Ogółem w warsztatach wzięło udział więcej  
studentek niż studentów (58% do 42%), co  
niemal idealnie odzwierciedla ogólne proporcje 
płci wśród studiujących. Wśród ścisłowców prze-

ważali jednak panowie.

KOBIETY

MęŻCZYŹNI

12%  HUMANISTYCZNE

42%  SPOłECZNE

26%  ŚCISłE

20%  EKONOMICZNE

69% KOBIETY

31% MęŻCZYŹNI

58% KOBIETY

42% MęŻCZYŹNI

38% KOBIETY

62% MęŻCZYŹNI

36% KOBIETY

64% MęŻCZYŹNI

(N=962)
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Student pracy się nie boi

Część uczestników szkolenia poświęcała się wy-

łącznie studiowaniu; co trzeci studiował i praco-

wał dorywczo; co piąty – studiował i pracował na 
stałe. Kilka osób studiowało i prowadziło własną 
firmę, resztę stanowili świeży absolwenci. Inny-

mi słowy, ponad połowa uczestników warsztatów 
w pewnym stopniu funkcjonuje na rynku pracy. 
Studenci kierunków ścisłych rzadziej łączą studia  
z pracą: wyłącznie studiowaniu poświęca się  
niemal połowa (46%), podczas gdy wśród stu-

dentów kierunków humanistycznych, społecznych  
i ekonomicznych dwóch na trzech pracuje na stałe 
lub dorywczo. 

Studenci codziennie 
korzystają z technologii 
cyfrowych…

Dla uczestników warsztatów korzystanie z większo-

ści technologii cyfrowych i usług jest tak naturalne 
jak oddychanie. Niemal wszyscy korzystają z poczty  

i serwisów społecznościowych oraz szukają  
w internecie informacji. Dziewięciu na dziesięciu 
uczestników warsztatów korzysta z bankowości 
internetowej i robi zakupy przez internet. Studenci 
często oglądają przez internet filmy i wiadomości, 
słuchają muzyki i grają online.

(N=962)

STUDIUJę

STUDIUJę I  PRACUJę DORYWCZO

STUDIUJę I  PRACUJę NA STAłE

STUDIUJę I  PROWADZę WłASNą FIRMę

ŚCISłE

30%
33%

23%

2%

34% 33%

23%

4%

42%

34%

19%

3%

46%

30%

14%

4%

EKONOMICZNESPOłECZNEHUMANISTYCZNE

(N=962)

99%
96%

92% 88% 85% 83% 81%
71%

63%
59% 56%

54% 51% 47%
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Z JAKICH USłUG I NARZęDZI CYFROWYCH 
KORZYSTAJą UCZESTNICY SZKOLEŃ?
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…ale rzadziej korzystają  
z narzędzi przydatnych  
w pracy zawodowej

Z programów biurowych i graficznych, kalendarza 
elektronicznego oraz możliwości przechowywania 
danych w internecie z oczywistych względów ko-

rzystają znacznie częściej ci studenci, którzy łączą 
studia z pracą zawodową, zwłaszcza stałą. Z moż-
liwości przechowywania plików w sieci znacznie 
częściej korzystają studenci kierunków ścisłych 
(75% w porównaniu do 57% humanistów). Oni też 
częściej deklarują bardziej zaawansowane umiejęt-
ności tworzenia stron internetowych czy progra-

mowania.

Studenci oceniają swoje 
umiejętności cyfrowe 
zdecydowanie lepiej niż 
większość Polaków…

Siedmiu na dziesięciu uczestników warsztatu 
oceniło je jako dobre lub bardzo dobre, przy 
czym studentki znacznie rzadziej deklarowały, że 
są one bardzo dobre (18% w porównaniu do 
37% studentów). Najwyżej swoje kompetencje 
cyfrowe ocenili ścisłowcy (78% uznało je za do-

bre lub bardzo dobre), następnie adepci kierun-

ków społecznych (70%), humaniści (69%), zaś 
najniżej, ale też wysoko – ekonomiści (67%).

(N=886)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

81%

11%

22%

9%

26%

8%

47%

54%

ŚCISłEEKONOMICZNESPOłECZNEHUMANISTYCZNE

TWORZENIE  
STRON WWW

PROGRAMOWANIE

(N=962)

JAK OCENIAJą SWOJE UMIEJęTNOŚCI 
CYFROWE STUDENCI RÓŻNYCH TYPÓW 

STUDIÓW? (łąCZNA LICZBA ODPOWIEDZI 
„DOBRZE I BARDZO DOBRZE”)

61%

77%

63%

84% 84%

69%
72%

65%

ŚCISłEEKONOMICZNESPOłECZNEHUMANISTYCZNE

KOBIETY MęŻCZYŹNI
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Stanowczo mniej pewnie uczestnicy czuli się w ob-

szarze programowania: tylko co trzeci wysoko oce-

nił swoje umiejętności w tym zakresie. Ponownie za-

rysowała się wyraźna różnica między uczestnikami  
a uczestniczkami: ponad połowa panów uznała 

Studentki mniej pewnie 
czują się w świecie 
cyfrowych technologii

Studentki na starcie gorzej oceniały swoje kom-

petencje cyfrowe niż studenci: dwukrotnie rza-

dziej deklarowały, że są one bardzo dobre (18% 
do 37%). Dotyczyło to również dziewczyn studiu-

jących na Politechnice, gdzie jedynie co dziesiąta 
oceniła swoje kompetencje cyfrowe jako bardzo 
dobre, podczas gdy tego samego zdania był co 
trzeci ich kolega. Znacznie gorzej oceniały swoje 
umiejętności programowania: tylko co piąta oceni-
ła je jako dobre lub bardzo dobre, w porównaniu 
do ponad połowy studentów (20% do 53%). 

Wyniki ankiety pokazały, że studenci częściej niż 
studentki korzystają z programów biurowych (65% 
do 45% ), przechowują dane w internecie (70% do 
58%), grają w gry online lub w gry komputerowe 

swoje umiejętności programowania za dobre lub 
bardzo dobre. Podobną pewnością siebie wykazała 
się jedynie co piąta uczestniczka. Pokrywa się to 
ze zróżnicowaniem ze względu na kierunek stu-

diów: najwyżej swoje kompetencje w tym zakresie 
oceniają ścisłowcy (wśród których, przypomnij-
my, zdecydowaną większość stanowili panowie): 
58% z nich zadeklarowało wysokie kompetencje  
w zakresie programowania, w porównaniu do 27% 
ekonomistów i studentów pozostałych kierunków 
społecznych i 20% humanistów.

(65% do 34%), komunikują się za pośrednictwem 
czatów, grup lub forów dyskusyjnych (85% do 77%), 
wymieniają się w sieci filmami lub muzyką (48% do 
27%), potrafią stworzyć stronę internetową (46% 
do 29%) oraz programować (32% do 12%). 

Studentki częściej uważały, że szkolenia były istotne 
z perspektywy kariery zawodowej, ale po ukończe-

niu warsztatów rzadziej deklarowały, że będą roz-
wijały umiejętności cyfrowe w ramach kolejnych 
kursów (20% do 38%). Mają też inne plany zawo-

dowe: rzadziej myślą o założeniu własnej firmy (19% 
do 26%), również w dłuższej perspektywie czasu.  
W perspektywie 5 lat o pracy we własnej firmie 

myśli 56% uczestników i 38% uczestniczek szkoleń. 
Studentkom bardziej kusząca wydaje się praca  
w korporacji, o której w bliższej i dłuższej per-
spektywie myśli co czwarta (27%). Tymczasem tyl-
ko 17% studentów chce się związać z korporacją  
w perspektywie 5 lat.

… ale tylko część z nich  
posiada bardziej  
zaawansowane  
kompetencje cyfrowe

na starcie gorzej oceniają 
swoje komptencje 

cyfrowe - dotyczy to 
również tych dziewczyn, 

które studiują na 
Politechnice!

rzadziej 
korzystają  

z technologii 
cyfrowych

wiążą większe 
nadzieje na to, że 

udział w warsztatach 
przyczyni się do 

poprawy ich sytuacji 
w pracy

mają bardziej 
zachowawcze plany 

zawodowe: raczej 
korporacja niż 
własna firma

mają większą 
chęć na dalsze 

szkolenia
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Studenci potrzebowali 
konkretnej wiedzy  
i Certyfikatu

Uczestnikom szkoleń najczęściej zależało na zdo-

byciu konkretnej wiedzy (z zakresu programów  
i narzędzi online oraz z zakresu marketingu). Trzech 
na czterech uczestników przywiązywało również 

dużą wagę do możliwości zdobycia certyfi-

katu formalnie potwierdzającego zdobycie 
cyfrowych umiejętności. Udział w warsztatach 
zdecydowana większość traktowała zadanio-

wo: możliwość nawiązywania kontaktów z 
rówieśnikami miał znaczenie tylko dla nielicz-
nych, podobnie jak możliwość sprawdzenia się 
w nowych zadaniach.

Dla większości studentów podstawową motywa-

cją do wzięcia udziału w warsztatach było całkiem 
zasadne przekonanie, że pracodawcy oczekują od 
kandydatów umiejętności korzystania z technologii 
cyfrowych w pracy zawodowej. Pod tym stwierdze-

niem szczególnie często podpisywali się studenci 
kierunków humanistycznych, którzy też na ogół 
gorzej w porównaniu do studentów innych ty-

pów studiów oceniali przed warsztatami swoje 
umiejętności cyfrowe.

możliwość 
poszerzenia 

mojej wiedzy 
z zakresu 

programów  
i narzędzi online

możliwość 
poszerzenia 

mojej wiedzy  
z zakresu 

marketingu

możliwość 
uzyskania 

certyfikatu 
potwierdzającego 

udział  
w programie

szansa na 
wzmocnienie 
mojej pozycji 

na rynku 
pracy

możliwość 
sprawdzenia 
się w nowych 

zadaniach

możliwość 
nawiązania 

kontaktu  
z ciekawymi 

ludźmi w moim 
wieku  

CO SKłONIłO UCZESTNIKÓW DO U DZ IA łU  W S Z KOL EN IACH ?

(N=962)

87% 86% 75% 65% 32% 22% 

Pracodawcy coraz 
częściej wymagają 
od kandydatów do 

pracy umiejętności 
związanych  

z obsługą programów 
komputerowych 

(93%)

…ponieważ 
technologie 

cyfrowe podnoszą 
atrakcyjność firmy na 

rynkach krajowych  
i międzynarodowych 

(97%)

…i są kluczem 
 do sukcesu  

w biznesie (93%)

Znajomość  
narzędzi  

i programów 
cyfrowych poprawi 

moją sytuację na 
rynku pracy (93%)
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Warsztaty podobały się niemal wszystkim uczest-
nikom: tuż po ich zakończeniu 96% oceniło je do-

brze lub bardzo dobrze.

OCENA SZKOLEŃ

Co więcej, przekonanie o użyteczności szkoleń nie 
zmalało po upływie kilku i kilkunastu tygodni: dzie-

więciu na dziesięciu uczestników, którzy wypełnili 
drugą i trzecią ankietę, nadal konsekwentnie oce-

niało je dobrze lub bardzo dobrze.

Praktyczna wiedza,  
prosty przekaz.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przebiegu 
szkolenia i jakości poszczególnych bloków, zarów-

no pod kątem sposobu przekazywania informacji, 
jak i kontaktu z prowadzącym: w każdym wypadku 
dziewięciu na dziesięciu uczestników oceniało je 
bardzo pozytywnie. Szczegółowe oceny były wręcz 
entuzjastyczne: zajęcia były nie tylko ciekawe a pro-

wadzący zapewniali miłą atmosferę i umieli nawią-

zywać kontakt z grupą, ale przede wszystkim wyka-

zywali się znajomością tematu i potrafili przekazać 
informacje – w tym również pojęcia techniczne  
– w prosty i zrozumiały sposób. 

Przyjemna atmosfera,  
wysoki poziom wiedzy 
prowadzących, interesujące tematy.

Najlepiej oceniono blok dotyczący obecności  
w sieci i reklamy online; równie dobrze – zajęcia 
dotyczące multiscreeen. Nieco słabsze, ale wciąż 

bardzo dobre noty zebrał blok dotyczący e-com-

merce i kampanii eksportowych; przypuszczalnie 
był to blok najtrudniejszy merytorycznie.

Możliwość spotkania z praktykami.

Zdecydowana większość uczestników (82%) uzna-

ła, że warsztaty były dobrze dostosowane do ich 
potrzeb. Tego zdania byli również ci studenci, któ-

rzy wykazywali nieco wyższy poziom kompetencji 
cyfrowych (np. potrafili programować lub tworzyć 
strony internetowe). Uczestnicy sugerowali jedynie, 
że zajęcia mogłyby mieć bardziej praktyczny cha-

rakter, który pozwoliłby „sprawdzić się samemu  
i rozwiązać pojawiające się problemy wraz z eks-
pertami”.

„

„

„

96%  BARDZO DOBRZE I DOBRZE

4%  ŚREDNIO
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MISJA ZREALIZOWANA

Studenci uznali szkolenia za 
użyteczne z punktu widzenia 
rozwoju zawodowego

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy podbu-

dowali pewność siebie w kontekście wykorzysty-

wania cyfrowych umiejętności. Sześć tygodni po 
zakończeniu warsztatów bardzo dobrze swoją wie-

dzę na temat obecności w sieci oceniło dziewięciu 
na dziesięciu uczestników, na temat reklamy online 
– ośmiu na dziesięciu, na temat świata multiscreen 
i e-commerce – siedmiu na dziesięciu. Zdecydowa-

na większość uznała szkolenie za przydatne z punk-

tu widzenia rozwoju zawodowego.

Zwłaszcza humaniści poczuli się  

p e w n i e j  w  ś w i e c i e  

c y f r o w y c h  t e c h n o l o g i i  

zadeklarowało tak 
 70% z nich,  

w porównaniu do 57% ścisłowców

70% 57% 

91% 
Szkolenia były przydatne 
z punktu widzenia mojego 
rozwoju zawodowego.

79% 
Dzięki wiedzy nabytej na 
szkoleniu znam się na 
marketingu internetowym.

84% 
Wiem, jak sprawniej 
działać online.

86% 
Wiem, jak 
rozwiązywać 
konkretne 
problemy w sieci.

63% Nabrałem 
pewności w 
korzystaniu 
z programów 
i cyfrowych 
narzędzi. 
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Warsztaty wyposażyły 
uczestników w praktyczne 
umiejętności

Wysoka ocena warsztatów nie zmalała po kilkuna-

stu tygodniach od zakończenia szkolenia, gdy wy-

palił się efekt świeżości, a uczestnicy mieli okazję 
sprawdzić wartość wyniesionej wiedzy w praktyce. 
Ośmiu na dziesięciu respondentów ankiety oceni-
ło warsztaty jako użyteczne lub bardzo użyteczne 
oraz zadeklarowało, że przyczyniły się one do pod-

niesienia ich kompetencji cyfrowych. Siedmiu na 
dziesięciu zgodziło się ze stwierdzeniem, że warsz-
taty podniosły ich szanse na rynku pracy; podobnie, 
siedmiu na dziesięciu przyznało, że wykorzystało  
w praktyce wiedzę i umiejętności uzyskane w trak-

cie warsztatów.

Zdobyłam nową pracę jako 
Business Developer w firmie 
IT. Oprócz tego pomogłam 
znajomej z jej nową 
działalnością –poprawiłam 
jej pozycjonowanie oraz 
podłączyłam Google 
Analytics.

Zadbałam 
o reklamę 
swojej firmy 
w internecie.

Uczę sie 
pozycjonowania 
i sprawdzania 
statystyk w nowej 
pracy. Wykorzystałem 

narzędzia 
Google do 
prowadzenia 
bloga.

Zaproponowałam 
nowe sposoby 
reklamy dla 
jednej z firm 
mojego szefa.

Wykorzystałem 
umiejętności 
z warszatów, 
przygotowując 
nową kampanię 
medialną.

Zanalizowałem 
szanse mojej 
firmy na rynku 
zagranicznym.

Znalazłem 
pomysł 
na swoją 
działalność.

Zrezygnowałem  
z dotychczasowej 
pracy, aby otworzyć 
wraz ze znajomymi 
firmę, ktora będzie 
tworzyć rozwiązanie 
dla e-commerce 
wspomagające małe  
i średnie firmy.

Dostałam nową 
pracę – między 
innymi dzięki 
Certyfikatowi.

Miałam rozmowę  
o pracę, w obszarze 
marketingu. Moim 
dodatkowym atutem 
jest Certyfikat i 
wiedza wyniesiona ze 
szkolenia.

Postawiłem 
swoją stronę i ją 
spozycjonowałem.

Pomogłam  
w prowadzeniu 
kampanii 
reklamowej fundacji 
i zaprzyjaźnionej 
firmie.

Pomogłem 
znaleźć się 
w internecie 
kilku lokalnym 
firmom.

Mój sposob 
myślenia jest 
analityczny  
i perspektywiczny.

 JA K U CZ ESTNICY 
WY KOR Z YSTA L I  WIE DZę 

I  U M IEJ ęT NOŚCI 
U Z YS KA NE  NA 

WA RS Z TATACH? 
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Uczestnicy liczyli na zdobycie 
Certyfikatu

Umiejętności umiejętnościami, ale dla uczestników 
liczyło się również zdobycie Certyfikatu, potwier-
dzającego ich nabycie; możliwość jego uzyskania 
zachęciła do udziału w warsztatach trzech na czte-

rech z nich. Po sześciu tygodniach od zakończenia 
szkoleń zapytaliśmy uczestników, jakie znaczenie 
miało dla nich uzyskanie Certyfikatu. Większość 
(68%) dołączyło informację o zdobyciu Certyfika-

tu do swojego CV. Co piąty zamieścił ją na por-

talu społecznościowym zawodowo-biznesowym, np. 
LinkedIn, lub na innym. Niemal połowa uczestników 
zyskała większą pewność siebie w branży interne-

towej (48%). Niektórzy dzięki Certyfikatowi zyskali 
uznanie w oczach szefa (dotyczyło to grupy pracu-

jących studentów) lub zrealizowali swoje plany za-

wodowe (np. zdobyli pracę, o jakiej marzyli; dostali 
awans lub dostali się na staż).

Czuję się 
pewniej 

w branży 
online 

(48%) 
188 osób

Zyskałem/am 
 w oczach 

przełożonego 

(9%)  
35 osób

Dostałam/em 
się na staż 

(5%)  
20 osób

Zdobyłam/em  
pracę o jakiej 
marzyłem/am  

(2%) 
8 osób

(N=392)
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Pokolenie cyfrowych swojaków pragmatycznie 
zdaje sobie sprawę z tego, że bez względu na uzy-

skany dyplom czeka ich nieustanne uzupełnianie 
zestawu umiejętności i podnoszenie kompetencji. 
Są gotowi elastycznie reagować na zmieniające 
się wyzwania rynku pracy i ciągle się dokształcać. 
Najlepiej o tym świadczy fakt, że po zakończe-

niu warsztatów ponad połowa (55%) sięgnęła do 
materiałów online’owych polecanych przez pro-

wadzących. Co czwarty uczestnik warsztatu za-

angażował się w kolejne kursy lub szkolenia (np. 
w ramach Portalu Google Partners). Kilkanaście 
osób przystąpiło do egzaminu potwierdzające-

go zdobyte umiejętności (np. egzaminu AdWords  
w ramach portalu Google Partners). 

Cyfrowe wsparcie dla uczelni 

Studenci potrzebują kolejnych szkoleń – zwłaszcza, 
że blisko połowa z nich (43%) uważa, że ich uczel-
nia niezbyt dobrze orientuje się w cyfrowej rzeczy-

wistości. Najlepiej cyfrowe zaangażowanie swoich 
szkół ocenili studenci Politechniki Warszawskiej 
(65% zgodziło się ze stwierdzeniem, że ich uczelnia 
wpaja studentom kompetencje cyfrowe) i Akade-

mii im. Leona Koźmińskiego (56%). Ogólnie cyfro-

wość swoich uczelni najgorzej oceniają humaniści 
– tylko co piąty uważa, że uczelnia kładzie nacisk 
na rozwój umiejętności cyfrowych – a najlepiej  
ścisłowcy (53%).

Szkolenia Internetowych Rewolucji zapewniły moż-
liwość nabycia konkretnych umiejętności cyfro-

wych, cenionych na rynku pracy, i uzupełniły zatem 
– co zostało docenione przez uczestników – ofertę 
edukacyjną uczelni.

Z CYFROWYCH SWOJAKÓW  
W CYFROWYCH PRACOWNIKÓW

CZ Y MOJA UCZ ELNIA 
K ł ADZ IE  N AC ISK  N A ROZWÓJ 
KOMP E TE N C JI  CYFROWYCH?

SPOłECZNEHUMANISTYCZNE EKONOMICZNE ŚCISłE

53% 

37% 

18% 

37% 

(N=362)
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Studenci potrzebują szkoleń 
praktycznych i technicznych

Jakich dalszych szkoleń chcieliby uczestnicy warsz-
tatów? Praktycznych i bardziej technicznych, 
uwzględniających możliwość wykorzystywania uzy-

skanej wiedzy w ramach współpracy, konsultacji czy 
projektu prowadzonego z firmami, a nawet staży 
umożliwiających zastosowanie uzyskanych umiejęt-
ności. Szkolenia powinny dotyczyć przede wszyst-
kim reklamy w internecie oraz projektowania  
i prowadzenia stron internetowych. Mniej więcej 
co trzeci uczestnik byłby zainteresowany szkolenia-

mi dotyczącymi korzystania z mediów społeczno-

ściowych, prowadzenia biura lub bezpieczeństwa 
w sieci. Osoby potrzebujące bardziej podstawo-

wych szkoleń są w zdecydowanej mniejszości, 
choć warto o nich pamiętać przy projektowaniu  
kolejnych warsztatów.

Oczekiwania wobec profilu szkoleń w dużej mie-

rze zależą od studiowanego kierunku. Szkoleniami  
z narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu biu-

rem oraz z bezpieczeństwa w sieci najbardziej są 
zainteresowani humaniści; adepci kierunków spo-

łecznych – szkoleniami z zakresu mediów społecz-
nościowych i reklamy w internecie; ekonomistów 
nieco bardziej niż innych interesują szkolenia z 
prowadzenia stron internetowych. Ścisłowcy na-

tomiast częściej niż inni chcieliby pogłębiać swoje 
umiejętności z zakresu programowania. Studentki 
częściej interesowały się takimi kwestiami jak rekla-

ma internetowa (79% do 68%), a rzadziej bezpie-

czeństwem w sieci (32% do 42%).

JAK IC H KURSÓW  I  SZ KOLEŃ 
OCZ E KUJą STUDENCI?

(N=392)

14% 15% 35% 36% 37% 64% 68% 74% 

projektowania 
stron 

internetowych

korzystania  
z mediów 
społecz- 

nościowych

bezpieczeństwa 
w sieci

prowadzenia 
biura / 

administracji 
online

otrzymywania 
i wykonywania 

płatności 
online

ogólnego 
korzystania 
z internetu

prowadzenia 
stron 

internetowych

w zakresie 
reklamy 

internetowej
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Branża online 
oferuje 
lepsze 

możliwości 
niż inne 
branże 

(76%)

Chciałbym/
Chciałabym 

pracować  
w branży 

online 

(83%) Zamierzam 
podjąć pracę 

w branży 
online!  

(25%)

INTERNETOWE REWOLUCJE | EWALUACJA PROGRAMU

Studenci myślą o pracy  
w marketingu online

Jaką ścieżką zawodową zamierzają podążać uczest-
nicy warsztatu? Zdecydowana większość chciałaby 
związać swą przyszłość z branżą marketingu onli-
ne, która w ich odczuciu oferuje lepsze możliwości 
rozwoju zawodowego niż jakakolwiek inna. Plany 
te są jeszcze na ogół mało sprecyzowane. Stosun-

kowo niewielka część uczestników – mniej więcej 
co czwarty – myśli o podjęciu pracy w domu me-

diowym, agencji reklamowej 360, w sektorze kon-

sultingu online’owego lub w agencji reklamowej. 
Marketing online najbardziej kusi studentów kie-

runków społecznych oraz ekonomistów, najmniej 
atrakcyjny wydaje się ścisłowcom.

JAKIE PL AN Y 
ZAWODOWE MAJą 
UCZESTNICY 
SZKOLEŃ W 
PERS PEKT YWIE 
ROKU? 

(N=392)

4% 

w małej/średniej 
firmie

we własnej 
firmie

w agencji 
reklamowej 360

w sektorze 
doradztwa 

eksperckiego 
w zakresie 

marketingu 
online 

(freelance)

w agencji 
wyspecjalizowanej, 

np. dedykowanej 
pozycjonowaniu 

stron 
internetowych

w domu 
mediowym

6% 7% 10% 17% 23% 25% 

w korporacji 
(dużej firmie)  

w dziale 
marketing/digital/

analityka
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Studenci chcą zakładać 
własne firmy 

W perspektywie roku preferencje pozostałych 
uczestników rozkładają się dość równomiernie 
między małą/średnią firmą, korporacją a własną fir-
mą. Jednak w perspektywie pięciu lat blisko połowa 
chciałaby pracować we własnej firmie, co dobrze 
świadczy o przedsiębiorczym zacięciu pokolenia 
cyfrowych swojaków.

Największą chęć zakładania własnych firm wykazują 
ekonomiści: ponad połowa z nich przewiduje, że  
w perspektywie pięciu lat sami stworzą sobie miej-
sce pracy. Najmniej chętni do zakładania własnych 
firm są humaniści, za to częściej niż przedstawiciele 
pozostałych kierunków przewidują, że będą praco-

wać w małej lub średniej firmie. Ścisłowcy są bar-

dziej chętni niż inni do pracy w korporacji, choć 
duża część z nich myśli również o założeniu wła-

snej firmy. Natomiast przedstawiciele pozostałych 
kierunków społecznych są najbardziej skłonni do 
podjęcia pracy w wyspecjalizowanej agencji mar-
ketingowej lub reklamowej.

JAKIE PL ANY ZAWODOWE MAJą 
STUDENCI  RÓŻNYCH TYPÓW 
STUDIÓW W PERSPEKTYWIE  
5  L AT ?

JA KIE P L A N Y  Z AWODOW E 
M A Ją  U CZ EST N ICY  S Z KOLE Ń W 

PERS PEKT Y WIE N A J BL IŻ SZEG O 
R OKU  I  P IęCIU L AT?  

(N=392) ŚCISłEEKONOMICZNESPOłECZNEHUMANISTYCZNE

36%

23%

14%

0%

44%

20%

1%

44%

22%

7%

3%

52%

7%
6%

34%

6%

(N=392)

w korporacji  
(dużej firmie) 

25% 

w małej / średniej 
firmie

we własnej 
firmie

23% 23% 

8% 

17% 

45% 
W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZEGO ROKU

W PERSPEKTYWIE 5 LAT

WE WłASNEJ FIRMIE

W AGENCJI 
WYSPECJALIZOWANEJ 
NP. DEDYKOWANEJ 
POZYCJONOWANIU STRON 
INTERNETOWYCH

W MAłEJ / ŚREDNIEJ 
FIRMIE

W KORPORACJI (DUŻEJ 
FIRMIE) W DZIALE MARKETING 
/ DIGITAL/ ANALITYKA
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WNIOSKI KO LEJNE KROKI REKOMENDACJE

Polskie uczelnie starają się funk-

cjonować w cyfrowej rzeczywi-
stości.

Internetowe Rewolu-

cje wspierają cyfryzację 
uczelni.

Warsztaty IR powinny być realizowane na kolej-
nych uczelniach, również w mniejszych miastach.

Studenci byli bardzo zadowoleni 
z udziału w warsztatach i wyso-

ko ocenili ich przebieg oraz przy-

datność uzyskanych w ich trakcie 
umiejętności.

Internetowe Rewolucje 
napędzają sukcesy pol-
skich studentów.

Warsztaty IR powinny być organizowane cyklicznie.

Większość uczestników stanowi-
ły studentki.

Internetowe Rewolucje 
wspierają kariery dziew-

czyn w IT!

Kursy nastawione na rozwój cyfrowej pewności sie-
bie studentek oraz rozwój konkretnych umiejętności. 
Wciągnięcie studentek w świat cyfrowych technologii 
może być odpowiedzią na coraz bardziej dotkliwy de-
ficyt pracowników dysponujących wyspecjalizowany-
mi kompetencjami cyfrowymi.

Większość uczestników stanowili 
studenci kierunków społecznych 
(w tym również ekonomicznych), 
którzy chętnie związaliby swoją 
przyszłość zawodową z branżą 
online.

Internetowe Rewolucje 
dla social media ninja.

Warsztaty nastawione na rozwój zaawansowanych 
umiejętności cyfrowych z zakresu marketingu inter-
netowego i reklamy online.

Studenci kierunków ścisłych mają 
wyższe kompetencje cyfrowe niż 
studenci pozostałych kierunków; 
częściej też oczekują bardziej za-

awansowanych szkoleń np. z pro-

gramowania.

Internetowe Rewolucje 
dla asów programowa-

nia.

Warsztaty nastawione na rozwój zaawansowanych 
umiejętności cyfrowych z zakresu programowania.

Liczna grupa studentów myśli  
o założeniu własnego biznesu.

Internetowe Rewolucje 
wspierają akademicką 
przedsiębiorczość!

Warsztaty uczące wykorzystania narzędzi cyfrowych 
w prowadzeniu i rozwijaniu własnej firmy.

Studenci chcą możliwości prak-

tycznego wykorzystania zdobytej 
wiedzy.

Internetowe Rewolucje 
wspierają firmy, wspierając 
studentów.

Warsztaty uzupełnione ofertą staży w małych  
i średnich firmach; studenci jako agenci cyfrowej 
zmiany w polskich przedsiębiorstwach!

Studentom zależy na Certyfi-

kacie Internetowych Rewolucji 
poświadczającym zdobyte przez 
nich umiejętności.

Internetowe Rewolucje 
ułatwiają wejście na ry-

nek pracy.

Warsztatom towarzyszy kampania medialna prowa-

dzona wśród przedsiębiorców, zwiększająca ich świa-

domość na temat certyfikatu, a zatem podnosząca 
jego prestiż i użyteczność z perspektywy uczestników.
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Niezależna ewaluacja szkoleń została przeprowa-

dzona przez zespół socjologów DELab UW w 
oparciu o trzy serie ankiet. Badania nie były re-

prezentatywne dla całej populacji studentów, ale 
rozkład cech demograficznych w badanej grupie 
uczestników szkoleń był zbliżony do tego, który 
charakteryzuje tę społeczność. 

Pierwsza ankieta – dystrybuowana po każdym 
warsztacie w wersji papierowej – zawierała pytania 
dotyczące profilu uczestników, poziomu ich umie-

jętności cyfrowych, ich oczekiwań wobec warszta-

tów oraz oceny poszczególnych bloków szkolenia. 
Łącznie uzyskaliśmy i zakodowaliśmy 962 ankiety. 
Dane zostały przeanalizowane pod kątem profilu 
studiów, aktywności zawodowej, płci i zadeklaro-

wanych umiejętności cyfrowych. Dla celów analizy 
podzieliliśmy studentów na cztery grupy zgodne z 
profilem studiów: ścisłowców, czyli studentów kie-

runków ścisłych, matematycznych i inżynieryjnych; 
humanistów, ekonomistów oraz studentów pozo-

stałych kierunków społecznych. Te dwie ostatnie 
grupy niekiedy analizowaliśmy łącznie – ekonomia 
jest kierunkiem społecznym – ale najczęściej roz-
dzielaliśmy w celu pokazania specyfiki grupy eko-

nomistów, stanowiących czwartą część wszystkich 
uczestników. 

Druga ankieta została przeprowadzona 6 tygo-

dni po zakończeniu warsztatu za pośrednictwem 
internetu. Pytaliśmy w niej o ocenę przydatności 
szkolenia, sposób wykorzystania wiedzy uzyskanej 
na szkoleniu oraz o plany zawodowe uczestników. 
Łącznie uzyskaliśmy 392 wypełnione ankiety; po-

ziom zwrotów z ankiety wyniósł zadowalające 41%. 

Trzecia ankieta, zawierająca 6 pytań, została 
przeprowadzona 14-16 tygodni po zakończeniu 
warsztatów, również za pośrednictwem interne-

tu. Pytaliśmy uczestników o ocenę przydatności 
szkolenia z perspektywy czasu oraz sposób wyko-

rzystania wiedzy uzyskanej na szkoleniu. Łącznie 
uzyskaliśmy 184 ankiety; poziom zwrotów z an-

kiety wyniósł 19%. 

Łącznie dane ze wszystkich trzech ankiet posłużyły 
do stworzenia zbiorowego portretu uczestników 
pod kątem umiejętności cyfrowych oraz do oceny 
efektywności szkolenia. 

METODOLOGIA BADANIA
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DELab UW
Digital Economy Lab to transdyscyplinarny 
instytut utworzony przez naukowców z Uni-
wersytetu Warszawskiego. Stanowi platformę 
współpracy i wymiany myśli pomiędzy aka-

demią, biznesem i instytucjami publicznymi. 
Misją  DELab UW jest dostarczanie analiz  
i ekspertyz, które wspierają procesy innowacji, 
zwiększają efektywność i optymalizują proce-

sy organizacyjne.
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