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O badaniu 
 

W 2019 roku zostało przeprowadzone badanie losów absolwentów, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie 

Morskim  w Gdyni w 2018 roku. Do przeprowadzenia badania wykorzystano metodę CAWI – do absolwentów 

wysłane zostało zaproszenie do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie. 

 

Wśród 339 osób, które wyraziły zgodę na badanie losów absolwentów i zostały zaproszone do ankiety, do 

wypełnienia ankiety przystąpiło 121 osób, z czego 8 osób wypełniło ankietę tylko częściowo. W poniższym 

opracowaniu uwzględniono tylko ankiety wypełnione w 100% (113 wypełnionych ankiet). 

 

 

Celami badania były:  

 ocena poziomu zadowolenia absolwentów ze studiów na Uniwersytecie Morskim w Gdyni,  

 poznanie dalszych planów edukacyjnych, 

 poznanie sytuacji zawodowej uczestników badania. 
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Ankietę wypełniło 113 osoby, w tym:  

 

 

48 kobiet (42,48% badanych) 

65 mężczyzn (57,52% badanych) 

 

 

 

 

17 absolwentów Wydziału Elektrycznego (15,04%) 

19 absolwentów Wydziału Mechanicznego (16,81%) 

22 absolwentów Wydziału Nawigacyjnego (19.47%) 

55 absolwentów Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (48,67%) 

 

 

 

53 absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia (46,90%) 

21 absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia (18,58%) 

21 absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia (18,58%) 

18 absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia (15,93%) 

 

 

 

Wśród respondentów z Wydziałów Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego 34,48% stanowiły osoby, 

które ukończyły kierunki lądowe, a 65,52% kierunki morskie.   

Wydział Elektryczny: 8 absolwentów kierunków lądowych(47,06%);  

9 absolwentów kierunków morskich(52,94%) 

Wydział Mechaniczny: 5 absolwentów kierunków lądowych(26,32%);  

14 absolwentów kierunków morskich(73,68%) 

Wydział Nawigacyjny: 7 absolwentów kierunków lądowych(31,82%);  

15 absolwentów kierunków morskich(68,18%) 
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1. Poziom zadowolenia ze studiów 

 

Na pytanie „Co z perspektywy czasu zmieniłby Pan/zmieniłaby Pani w momencie rekrutacji na studia?” 

58,41% studentów wybrało odpowiedź „nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnię”. 

20,35% respondentów uznało, że gdyby jeszcze raz mieli dokonywać wyboru zmieniliby jedynie kierunek 

studiów. 21 badanych absolwentów uznało, że źle wybrało uczelnię, a trzy osoby zadeklarowały, że nie poszłyby 

wcale na studia. 

 

 

Najbardziej zadowoleni z wybranych studiów na Uniwersytetu Morskiego w Gdyni są absolwenci Wydziału 

Mechanicznego – 100% badanych stwierdziło, że dobrze wybrało zarówno uczelnię jak  

i kierunek studiów lub zmieniliby jedynie kierunek studiów. Na drugim miejscu pod względem zadowolenia 

zajmują się absolwenci Wydziału Nawigacyjnego (a 77,27%). Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 

znajduje się tuż za nimi (76,36%). Wśród absolwentów Wydziału Elektrycznego jedynie 47,06% osób 

stwierdziło, że dobrze wybrało studia, 17,65% zmieniłoby studia, a jedna badana osoba stwierdziła, że nie 

poszłaby wcale na studia. 

 

Analizując poziom zadowolenia ze studiów widać podobieństwa u absolwentów studiów stacjonarnych oraz 

studiów niestacjonarnych. Wśród tych pierwszych zadowolonych jest 79,73% absolwentów, a 16,22% zmieniłoby 

najwyżej kierunek studiów. U absolwentów studiów niestacjonarnych 76,92% studentów jest zadowolonych  

z ukończonych studiów. Wszyscy badani, którzy zaznaczyli odpowiedź „nie poszedłbym/poszłabym na studia” 

byli studentami pierwszego stopnia.  

  

Nie widać również dużej różnicy w poziomie zadowolenia ze studiów między badanymi I i II stopnia. 79,49% 

badanych absolwentów studiów magisterskich jest zadowolonych z wybranej uczelni i kierunku a 77.03% 

absolwentów studiów pierwszego stopnia. Znacząca różnica kształtuje się natomiast jeżeli weźmie się pod uwagę 

studia inżynierskie i licencjackie. Inżynierowie wykazują się większym zadowoleniem z ukończonych studiów – 

79,03%, a w śród osób z dyplomem licencjackim jest to 66,67% badanych. 

Różnice w zadowoleniu z ukończonych studiów widać, jeżeli weźmie się pod uwagę czy ukończony kierunek jest 

kierunkiem lądowym czy morskim- badanie wśród absolwentów wydziałów, które oferują w programie 

kształcenia zarówno kierunki morskie jak i lądowe (WE, WN, WM).  

Absolwenci kierunków pływających w większości są zadowoleni z ukończonych studiów – 60,41%, a 8,33% 

zmieniłoby kierunek.  Nikt z tych absolwentów nie wybrał odpowiedzi, że nie poszedłby na studia, gdyby 

ponownie mógł stanąć przed tym wyborem. Absolwenci kierunków lądowych są zadowoleni już tylko w 45,00%, 

a inny kierunek wybrałoby 25,00% ankietowanych.  
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2. Dalsze plany zawodowe absolwentów 

94,69% badanych absolwentów zadeklarowało, że obecnie dalej studiuje, pracuje lub łączy pracę z dalszą 

edukacją.  

 

96 z przebadanych osób, które w momencie wypełniania ankiety nie studiowało, zostało zapytanych czy 

zamierzają kontynuować naukę:  

26,04% badanych planuje podjąć dalsze studia, z czego jedna trzecia rozważa kontynuowanie nauki na UMG.  

17,71% ankietowanych chce studiować na innej uczelni, 7,29% planuje skorzystać z magisterskich studiów 

uzupełniających na UMG. Żadna z 96 osób nie planuje rozpocząć studiów I stopnia, a tylko 1 osoba rozważa 

studia podyplomowe na UMG. Nie zdecydowanych jest 37,50% absolwentów, a 36,46% zadeklarowało, że stawia 

na naukę zawodu w praktyce. 

Wśród badanych, którzy podjęli już kolejne studia ( 17 osób),  47,06% to magisterskie studia uzupełniające na 

UMG. 41,18% badanych podjęło naukę na innej uczelni, z czego 2 osoby ponownie podjęły studia I stopnia. Nikt 

z badanych absolwentów, którzy podjęli dalsze studia, nie wybrał dodatkowego kierunku studiów lub studiów 

podyplomowych na UMG. 

 

Wśród badanych absolwentów Wydziału Elektrycznego 41,18% podjęło dalsze studia, z czego tylko jedna osoba 

nie studiuje na UMG. Absolwenci WE, którzy w dniu ankiety nie podjęli dalszej nauki w większości nie mieli 

jeszcze planów odnośnie dalszego kształcenia (44,44%) lub stawiali na naukę zawodu w praktyce (33,33%). 

Wszyscy badani Absolwenci wydziału Mechanicznego, którzy zdecydowali się na dalsze kształcenie, 

kontynuowali naukę na UMG. Wśród niestudiujących absolwentów WM 23,53% wyraziło chęć dalszej nauki,  

z czego równo połowa zadeklarowała chęć kontynuacji kształcenia na UMG. Najwięcej badanych, którzy pracują, 

ale nie łączą pracy z nauką jest na wydziale Nawigacyjnym (90,91%).  W śród osób nie będących studentami  

w trakcie wypełniania ankiety 28,57%  rozważa dalszą naukę, z czego tylko jedna trzecia na UMG.  

Absolwenci Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa udzielali najbardziej zróżnicowanych odpowiedzi 

dotyczących planów na dalszą edukację.  Aż 78,18% absolwentów zadeklarowało, że pracuje a 10,91% , że łączy 

pracę z nauką. Pośród respondentów, którzy nie rozpoczęli jeszcze dalszej nauki, 22,54% było 

niezdecydowanych a aż 60,53% postawiło na praktyczną naukę zawodu. Tylko 1,40% chce kontynuować naukę 

na studiach magisterskich oraz  tyle samo osób rozważa studia podyplomowe na UMG. 4 absolwentów WPIt 

odpowiedziało, że obecnie nie pracuje i nie szuka pracy ( na innych wydziałach nikt nie wybrał tej odpowiedzi)

  

 

Jakie studia podjęli absolwenci poszczególnych wydziałów UMG?  

Na wydziale Elektrycznym 85,71% badanych podjęło studia magisterskie na UMG, a jeda osoba 

podjeła studia II stopnia na innej uczelni. Wszyscy badani z wydziału Mechanicznego, którzy podjeli 

dalsze studia w momencie wypełniania ankiety, wybrali studia magisterskie UMG. Na Wydziale 

Nawigacyjnym jedna osoba podjeła dalsze studia na innej uczelni. Większość absolwentów Wydziału 
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Przedsiębiorczości i Towaroznastwa podjeło dalsze studia na UMG (71,43 %).  

 

3. Sytuacja zawodowa 

 

Większość  badanych, bez względu na wydział, rozpoczęło pracę po ukończeniu studiów (92,92%), a wśród nich 

znajdują się osoby, które łączą pracę z dalszą nauką - 13,27% wszystkich badanych. Tylko 5,31% absolwentów 

nie pracowało i nie podjęło dalszych studiów w momencie wypełniania ankiety.  

 

Osoby pracujące zadeklarowały, że 47,62% z nich posiada pracę bezpośrednio związaną z kierunkiem 

ukończonych studiów, 32,38% ma pracę w sektorze pokrewnym a  jedna piąta to osoby, które pracują w branży 

niezwiązanej z ukończonym kierunkiem studiów. 

 

Wszyscy Absolwenci Wydziału Elektrycznego zadeklarowali, że pracują i jest to praca albo bezpośrednio 

związana z ukończonym kierunkiem (35,29%) albo praca w sektorze pokrewnym (58,82%). Wśród absolwentów 

wydziału mechanicznego 94,12% pracuje zgodnie z ukończonym kierunkiem. Większość absolwentów Wydziału 

nawigacyjnego pracuje w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów(52,38%) lub pokrewnym(19,05%). Taki sam 

procent (28,57%) absolwentów Wydziału Nawigacyjnego i Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 

oświadczyło, że obecnie wykonywana praca nie jest związana z ukończonymi studiami. 

 

Na Wydziale Mechanicznym aż 94,12% absolwentów stanowią ci, którzy podjęli pracę po studiach. Warto jednak 

podkreślić, że tylko jedna osoba zadeklarowała, że obecnie nie pracuje (ale szuka pracy) a pozostali absolwenci 

to ci, którzy podjęli dalszą naukę. 

44,44% absolwentów Wydziału Nawigacyjnego zadeklarowało, że pracuje lub pracuje i studiuje jednocześnie  

z czego 75,00% stanowi pracę związaną bezpośrednio lub częściowo z ukończonym kierunkiem. 

Najniższy odsetek pracujących absolwentów jest na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – 41,67%. 

Wśród tych osób aż 80,00% pracuje i studiuje jednocześnie. Również 80% pracujących osób deklaruje, że jest 

to praca w związana z kierunkiem studiów. 

 

42,86% pracujących absolwentów znalazło zatrudnienie jeszcze w trakcie studiów, z czego najwięcej na Wydziale 

Mechanicznym (57,89%) i Nawigacyjnym(57,15%). 5.71% ankietowanych odpowiedziało, że znalazło 

zatrudnienie do miesiąca od ukończenia studiów. W czasie do 3 miesięcy po ukończeniu studiów pracę znalazło 

12,38% absolwentów ( najwięcej na Wydziale Mechanicznym- 21,05%). 6,67% absolwentów otrzymało pracę do 

roku od uzyskana dyplomu. 26 ankietowanych osób zadeklarowała, że obecną pracę rozpoczęła przed podjęciem 

studiów. 
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13 respondentów nie chciało udzielić informacji o swoich obecnych zarobkach. 

Pośród osób, które zadeklarowały wysokość wynagrodzenia, aż jedna trzecia osób podała kwotę ponad 5 000 

PLN na rękę. 28,89% deklaruje, że ich miesięczne wynagrodzenie wynosi od 3 500 do 5 000 PLN na rękę. 

26,67% badanych zadeklarowało zarobki w przedziale od  2 000 do 3 500 PLN, a dochód niższy niż 2 000 zł na 

rękę zadeklarowało 10% badanych.  

 

Zarabiających powyżej 5 000 PLN na rękę najwięcej jest studentów Wydziału Elektrycznego (66,67%) oraz 

Mechanicznego (55,56%). W rok po ukończeniu studiów absolwenci Wydziału Nawigacyjnego deklarowali, że  

37,50% z nich zarabia powyżej 5000 PLN, a 43% między 3501 a 5000 PLN na rękę. Na wydziale 

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa  46,51% absolwentów deklarowało dochód powyżej 3501 na rękę w rok po 

ukończeniu studiów. 

 

Rozbieżności w dochodzie uzyskiwanym na rękę można również zaobserwować porównując dochody 

absolwentów kierunków lądowych i morskich - badanie wśród absolwentów wydziałów, które oferują  

w programie kształcenia zarówno kierunki morskie jak i lądowe (WE, WN, WM).  

 

Absolwenci wydziałów lądowych deklarowali swoje dochody powyżej 200o PLN na rękę, z czego 33,33% 

badanych zarabia powyżej 5 000 PLN, a dochód 50,00% kształtuje się pomiędzy 3 501 a 5 000 PLN.  

Wśród badanych absolwentów kierunków lądowych rozbieżności w dochodach są większe. 3,23% zadeklarowało 

dochód poniżej 1 500 PLN, 9,68% dochód między 1 500 a 2 000 PLN, tyle samo w wyższym przedziale (9,68% 

2001-3500 PLN), ale aż 64,52% badanych zadeklarowało swój dochód na rękę powyżej 5 000 PLN miesięcznie. 
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4. Ankieta 

BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW 2018 

 

Szanowni Państwo, 

zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiego formularza, którego celem jest poznanie zadowolenia 
z uczelni oraz poznanie losów zawodowych naszych absolwentów, by lepiej dostosowywać programy kształcenia 
do rzeczywistych potrzeb na rynku pracy.   
Formularz jest poufny, a gromadzone dane mają służyć podniesieniu jakości kształcenia na Uniwersytecie 
Morskim w Gdyni.  
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Dziękujemy za wypełnienie formularza,  
Biuro Karier Studenckich  

Ankieta składa się z 19 pytań 

INFORMACJE WSTĘPNE 

[]Ankieta ta została do Pani/ Pana przesłana, ponieważ wyraziła Pani/ 
wyraził Pan zgodę na Badanie Losów Absolwentów w Biurze Karier 
Studenckich. 
 
  *Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  Rozumiem, chcę rozpocząć ankietę. 

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

[] 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

absolwentów w celu monitorowania kariery zawodowej 

  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych (email: iod@umg.edu.pl).     
 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i e) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), gdyż jest to niezbędne do wykonania zadań 
realizowanych w interesie publicznym w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w oparciu o 
Pani/Pana zgodę.  
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach 
i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy. 
Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością przeprowadzenia monitoringu karier zawodowych. Zgodę 
na przetwarzanie można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego przed jej wycofaniem.  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa. 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą w Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. 

*Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:  

Odpowiedź była 'INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH' w pytaniu '1 [Rodo1]' (Ankieta 
ta została do Pani/ Pana przesłana, ponieważ wyraziła Pani/ wyraził Pan zgodę na Badanie Losów Absolwentów w Biurze 
Karier Studenckich.  ) 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  Ok, chcę rozpocząć ankietę. 

mailto:iod@umg.edu.pl
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dane ogólne 

[]Ukończyłam/ukończyłem studia na Wydziale: * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  Elektryczny 

  Mechaniczny 

  Nawigacyjny 

  Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 

[]Kierunek: * 

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:  
Odpowiedź była 'Elektryczny' w pytaniu '3 [D01]' (Ukończyłam/ukończyłem studia na Wydziale:) 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  Elektroautomatyka Okrętowa 

  Komputerowe Systemy Sterowania 

  Elektronika Morska 

  Systemy i Sieci Teleinformatyczne 

  Elektroautomatyka 

  Komputerowe Systemy Sterowania 

  Elektronika Morska 

  Systemy i Sieci Teleinformatyczne 

  Systemy Elektroniczne, Optoelektroniczne i Mikrofalowe 

  Elektronika i Automatyka Morska 

  Morskie Systemy Satelitarne i Kosmiczne 

  inny 

[]Kierunek: * 

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:  
Odpowiedź była 'Mechaniczny' w pytaniu '3 [D01]' (Ukończyłam/ukończyłem studia na Wydziale:) 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 
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  Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych 

  Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych 

  Inżynieria Eksploatacji Instalacji 

  Inżynieria Produkcji 

  Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych 

  Inżynieria Eksploatacji Instalacji 

  Eksploatacja Siłowni Okrętowych 

  inny 

[]Kierunek: * 

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:  
Odpowiedź była 'Nawigacyjny' w pytaniu '3 [D01]' (Ukończyłam/ukończyłem studia na Wydziale:) 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  Transport Morski 

  Transport i Logistyka 

  Eksploatacja Systemów Transportowych 

  Technologie Offshorowe 

  Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim 

  Żegluga Arktyczna 

  Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne 

  inny 

[]Kierunek: * 

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:  
Odpowiedź była 'Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa' w pytaniu '3 [D01]' (Ukończyłam/ukończyłem studia na Wydziale:) 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  Handel i Usługi - Menedżer Produktu 

  Informatyka Gospodarcza 

  Innowacyjne Przedsiębiorstwo 

  Innowacyjne Systemy Transportowe i Logistyczne 

  Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskie 
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  Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 

  Rachunkowość i Podatki 

  Towaroznawstwo 

  Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 

  Usługi Żywieniowe i Dietetyka 

  inny 

[]Kierunek morski czy lądowy? * 

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:  
Odpowiedź była 'Elektryczny' lub 'Mechaniczny' lub 'Nawigacyjny' w pytaniu '3 [D01]' (Ukończyłam/ukończyłem studia na 
Wydziale:) 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  morski 

  lądowy 

Dane ogólne 2 

[]Ukończone studia: * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  studia licencjackie 

  studia inżynierskie 

  studia magisterskie 

[]Tryb studiów: * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  Stacjonarne 

  Niestacjonarne 

[]Płeć: * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  Kobieta 
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  Mężczyzna 

kariera 

[]Jaka jest Pana/Pani aktualna sytuacja zawodowa? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  pracuję 

  studiuję 

  studiuję i pracuję 

  nie pracuję, ale szukam pracy 

  nie pracuję i nie szukam pracy 

[]Czy obecnie wykonywana przez Pana/Panią praca jest związana z 
kierunkiem ukończonych studiów? * 

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:  
Odpowiedź była 'pracuję' lub 'studiuję i pracuję ' w pytaniu '12 [K01]' (Jaka jest Pana/Pani aktualna sytuacja zawodowa?) 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. 

  Jest to praca w pokrewnym sektorze. 

  Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. 

[]W jakim czasie od ukończenia studiów podjął Pan/podjęła Pani 
zatrudnienie? * 

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:  
Odpowiedź była 'pracuję' lub 'studiuję i pracuję ' w pytaniu '12 [K01]' (Jaka jest Pana/Pani aktualna sytuacja zawodowa?) 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  pracowałem/pracowałam już w obecnym zawodzie przed rozpoczęciem studiów 

  w trakcie/pod koniec studiów 

  do miesiąca od ukończenia 

  do 3 miesięcy od ukończenia 

  do 6 miesięcy od ukończenia 

  do roku 
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[]Czy pomimo zatrudnienia szuka Pan/Pani innej pracy? * 

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:  
Odpowiedź była 'pracuję' lub 'studiuję i pracuję ' w pytaniu '12 [K01]' (Jaka jest Pana/Pani aktualna sytuacja zawodowa?) 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  Tak 

  Nie 

[]W jakim przedziale kształtują się Pana/Pani miesięczne zarobki na 
rękę? * 

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:  
Odpowiedź była 'pracuję' lub 'studiuję i pracuję ' w pytaniu '12 [K01]' (Jaka jest Pana/Pani aktualna sytuacja zawodowa?) 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  poniżej 1500 PLN 

  1500 - 2000 PLN 

  2001 - 3500 PLN 

  3501 - 5000 PLN 

  powyżej 5000 PLN 

  wolę nie podawać takich informacji 

pozostałe 

[]Czy ma Pan/Pani zamiar podjąć dalsze studia? * 

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:  
Odpowiedź była 'pracuję' lub 'nie pracuję i nie szukam pracy' lub 'nie pracuję, ale szukam pracy' w pytaniu '12 [K01]' (Jaka 
jest Pana/Pani aktualna sytuacja zawodowa?) 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  tak, studia magisterskie na UMG 

  tak, ale studia na innym kierunku UMG 

  tak, studia podyplomowe UMG 

  tak, ale na innej uczelni 

  jeszcze nie wiem 

  nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce 
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[]Obecne studia to: * 

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:  
Odpowiedź była 'studiuję' lub 'studiuję i pracuję ' w pytaniu '12 [K01]' (Jaka jest Pana/Pani aktualna sytuacja zawodowa?) 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  studia magisterskie na UMG 

  studia inżynierskie/licencjackie ale na innym kierunku UMG 

  studia podyplomowe UMG 

  studia magisterskie na innej uczelni 

  studia inżynierskie/licencjackie na innej uczelni 

  studia doktoranckie 

[]Co z perspektywy czasu zmieniłby Pan/zmieniałaby Pani w momencie 
rekrutacji na studia? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

  nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 

  kierunek 

  uczelnię 

  nie poszedłbym/poszłabym na studia 

Dziękujemy za wypełnienie formularza. 

Biuro Karier Studenckich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

 
  

Wyślij ankietę. 

  
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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5. Tabele danych 

 

Odpowiedzi absolwentów Wydziału Elektrycznego – załącznik 1  

załacznik- tabele 

danych- WE.PDF
 

 

Odpowiedzi absolwentów Wydziału Mechanicznego – załącznik 2 

załacznik- tabele 

danych- WM.PDF
 

 

Odpowiedzi absolwentów Wydziału Nawigacyjnego– załącznik 3 

załacznik- tabele 

danych- WN.PDF
 

 

Odpowiedzi absolwentów Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – załącznik 4 

 

załacznik- tabele 

danych- WPiT.PDF
 


