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O BADANIU 

 

W 2020 roku zostało przeprowadzone badanie losów absolwentów, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie 

Morskim  w Gdyni w 2019 roku. Do przeprowadzenia badania wykorzystano metodę CAWI – do absolwentów 

wysłane zostało zaproszenie do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie. 

 

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

do wypełnienia ankiety przystąpiło 199 osób, z czego 20 osób wypełniło ankietę tylko częściowo. W poniższym 

opracowaniu uwzględniono tylko ankiety wypełnione w 100% (179 wypełnionych ankiet). 

 

W porównaniu z poprzednimi latami widać wyraźny wzrost w liczbie osób wypełniających ankietę. W badaniu 

dotyczącym absolwentów 2018 ankietę wypełni wypełniło 113 osób, co stanowi wzrost o 58%, natomiast  

w porównaniu do badania absolwentów 2017 wzrost jest aż o 167% (ankietę wtedy wypełniło 67 osób). 

 

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 179 osoby, w tym:  

 

Wykres 0.1 Udział procentowy kobiet i mężczyzn w badaniu losów absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

 

76 kobiet (42,46% badanych) 

103 mężczyzn (57,54% badanych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n =179 

 

 

 

 

 

Wykres 0.2 Udział procentowy absolwentów poszczególnych wydziałów w badaniu losów absolwentów   

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

 

30 absolwentów Wydziału Elektrycznego (16,76%) 

33 absolwentów Wydziału Mechanicznego (18,44%) 

46 absolwentów Wydziału Nawigacyjnego (25,70%) 

70 absolwentów Wydziału Przedsiębiorczości  

i Towaroznawstwa (39,11%) 

 

 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 179 
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Wykres 0.3 Udział procentowy absolwentów  (z podziałem na tryb i stopień) w badaniu losów absolwentów   

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

 

93 absolwentów studiów stacjonarnych  

I stopnia (51,56%) 

39 absolwentów studiów stacjonarnych  

II stopnia (21,79%) 

27 absolwentów studiów niestacjonarnych  

I stopnia (15,08%) 

20 absolwentów studiów niestacjonarnych  

II stopnia (11,17%) 

 

 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 179 

 

Wśród respondentów z Wydziałów Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego 41,28% stanowiły osoby, 

które ukończyły kierunki lądowe, a 58,72% kierunki morskie.   

 

 

Wykres 0.4 Udział procentowy absolwentów  wydziałów które kształcą na kierunkach pływających i lądowych. 

 

Wydział Elektryczny:  

11 absolwentów kierunków lądowych(47,06%);  

19 absolwentów kierunków morskich(63,33%) 

Wydział Mechaniczny: 

10 absolwentów kierunków lądowych(30,30%);  

23 absolwentów kierunków morskich(69,70%) 

Wydział Nawigacyjny: 

24 absolwentów kierunków lądowych(52,17%);  

22 absolwentów kierunków morskich(47,83%) 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 179 
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1. POZIOM ZADOWOLENIA ZE STUDIÓW 

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

studia?” aż 65,92% studentów wybrało odpowiedź „nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek  

i uczelnię”. 15,08% respondentów uznało, że gdyby jeszcze raz mieli dokonywać wyboru zmieniliby jedynie 

kierunek studiów. Również 15,08% badanych absolwentów uznało, że wybrałoby inną uczelnię. Jedynie a 3,91% 

zadeklarowało, że nie poszłyby wcale na studia. 

 

Wykres 1.1 Poziom zadowolenia ze studiów absolwentów UMG. 

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 179 

 

Jeżeli podzieli się grupy badanych ze względu na płeć (wykres 1.2) , tryb studiów(wykres 1.3)  oraz stopień 

(wykres 1.4 ) odpowiedzi w tych grupach rozkładają się bardzo podobnie.  

  

Wykres 1.2 Poziom zadowolenia ze studiów absolwentek i absolwentów UMG. 

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 179 
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Wykres 1.3 Poziom zadowolenia ze studiów absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 179 

 

 

Wykres 1.4 Poziom zadowolenia ze studiów absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 179 
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Aż 75,76% ankietowanych absolwentów Wydziału Mechanicznego i 73,91% absolwentów Wydziału 

Nawigacyjnego jest zadowolone z wyboru uczelni i kierunku. Jednocześnie wśród absolwentów Wydziału 

Mechanicznego jest najwięcej osób, które deklarują, że gdyby ponownie miały wybierać studia to nie poszłoby 

na studia wcale. 

 

Wykres 1.5 Poziom zadowolenia ze studiów absolwentów poszczególnych wydziałów. 

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 179 
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Wykres 1.6 Poziom zadowolenia ze studiów absolwentów kierunków pływających. 

 

Absolwenci kierunków pływających w również 

w większości są zadowoleni z ukończonych 

studiów – 68,75%, a tylko1,56% stwierdziło,  

że z perspektywy czasu nie poszłoby na studia. 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 64 
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2.  SYTUACJA ABSOLWENTÓW PO STUDIACH  

93,30% badanych absolwentów zadeklarowało, że obecnie jest aktywnych zawodowo - 67,60%stanowią 

absolwenci pracujący a 20,67% absolwenci łączący pracę zawodową ze studiami. 5,03% to osoby studiujące. 

6,15% to absolwencki którzy aktywnie poszukują pracy a tylko jedna z ankietowanych osób zaznaczyła 

odpowiedź „nie pracuję ani nie szukam pracy”. 

Wykres 2.1 Sytuacja zawodowa absolwentów  UMG. 

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 179 

 

Jeżeli pytanie „Jaka jest Pana/pani aktualna sytuacja zawodowa?” rozpatrzy się pod względem płci 

respondentów to największa różnica jest przy odpowiedzi „pracuję” – 71,84% mężczyzn deklaruje taką 

odpowiedź i 61,84% kobiet. Kobiety natomiast częściej niż mężczyźni wybierały odpowiedź „nie pracuję, 

ale szukam pracy”. 

 

Wykres 2.2 Sytuacja zawodowa absolwentek i absolwentów UMG. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 179 
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87,23% absolwentów kierunków niestacjonarnych zadeklarowało, że obecnie pracuje, a 8,51% łączy pracę  

z nauką. Wśród absolwentów studiów stacjonarnych osoby pracujące stanowią 60%,61, a osoby, które łączą 

pracę i studia to 25,00%. 

Wykres 2.3 Sytuacja zawodowa absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 179 

 

Bardzo podobnie do wykresu 2.3, na którym porównane są odpowiedzi absolwentów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych, rozkładają się odpowiedzi absolwentów I i II stopnia (wykres 2.4). 

Wykres 2.4 Sytuacja zawodowa absolwentów studiów I i II stopnia. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 179 
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Najwięcej rozbieżności widać dopiero, gdy odpowiedzi zostaną podzielone na wydziały. Na Wydziale 

Elektrycznym 100% absolwentów jest czynnych zawodowo, z czego 20,00% łączy pracę z dalszą edukacją.  

Aż 90,91% Absolwentów Wydziału Mechanicznego pracuje lub łączy pracę z nauką, a 6,06% kontynuuje 

edukację. Na Wydziale Nawigacyjnym osoby pracujące stanowiły 95,65%, w tym 30,43 to osoby które wybrały 

odpowiedź „studiuję i pracuję”. Osoby, które ukończyły studia na Wydziale Przedsiębiorczości  

i Towaroznawstwa w 77,14% stanowiły osoby czynne zawodowo. Absolwenci tego Wydziału najczęściej  

w porównaniu do innych wydziałów deklarowali odpowiedź, że kontynuują naukę –  24,28%. 

 

 

Wykres 2.5 Sytuacja zawodowa absolwentów poszczególnych wydziałów.

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 179 
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Wykres 2.6 Sytuacja zawodowa absolwentów kierunków pływających. 

 

Wśród absolwentów kierunków pływających 71.88% 

zadeklarowało, że pracuje, 20,31% że studiuje i pracuje, 

6,25% że studiuje a jedynie 1,56% że obecnie szuka pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 64 
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3.DALSZA EDUKACJA  
 

Na pytanie „czy ma Pan/Pani zamiar podjąć dalsze studia” odpowiedziało 133 osób – są to absolwenci, którzy  

w poprzednim pytaniu zaznaczyli inną odpowiedź niż „studiuję” lub „studiuję i pracuję”. Osoby te zostały 

zapytane czy zamierzają kontynuować naukę. Jedynie 21,05% badanych planuje podjąć dalsze studia, z czego 

większość myśli o innej uczelni. Niezdecydowanych jest aż 39,85% absolwentów. Podobna ilość absolwentów 

(39,10%)nie zamierza podejmować dalszych studiów i stawia na naukę zawodu w praktyce. 

Wykres 3.1 Chęć podjęcia dalszej edukacji przez absolwentów UMG. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 133 

 

Odpowiedzi na to pytanie absolwentów pod względem płci są do siebie zbliżone. 

Wykres 3.2. Chęć podjęcia dalszej edukacji przez absolwentek i absolwentów UMG.
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Jeżeli pod uwagę weźmie się odpowiedzi absolwentów pod względem trybu studiów można zauważyć,  
że studenci studiów niestacjonarnych najczęściej nie są jeszcze zdecydowani czy chcą podejmować dalsze studia, 
natomiast studenci studiów stacjonarnych najczęściej stwierdzają, że nie planują dalszej nauki na uczelni,  
lecz stawiają na naukę w praktyce. 

 

Wykres 3.3 Chęć podjęcia dalszej edukacji przez studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 133 

 

Na pytanie „czy ma Pani/Pan zamiar podjąć dalsze studia”  absolwenci studiów I stopnia najczęściej wybierali 
odpowiedź „jeszcze nie wiem”, natomiast absolwenci II stopnia „nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce”. 

 

Wykres 3.4 Chęć podjęcia dalszej edukacji przez studiów I i II stopnia. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 133 
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Wśród absolwentów Wydziału Nawigacyjnego,  którzy w momencie wypełniania ankiety nie studiowali, jedynie 
10% zadeklarowało chęć podjęcia dalszej nauki na UMG. Absolwenci Wydziału Elektrycznego zadeklarowali się 
w 4,17% a Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 1,89%. Na Wydziale Mechanicznym nikt nie wybrał 
tej odpowiedzi. 

 

Wykres 3.5 Chęć podjęcia dalszej edukacji przez poszczególnych wydziałów. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,17%

0,00%

0,00%

16,67%

45,83%

33,33%

0,00%

0,00%

0,00%

19,23%

38,46%

42,31%

10,00%

0,00%

0,00%

20,00%

33,33%

36,67%

1,89%

0,00%

0,00%

15,09%

41,51%

41,51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

Czy ma Pan/Pani zamiar podjąć dalsze studia?

WPiT WN WM WE



17 

BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI – ABSOLWENCI 2019 

 

Wykres 3.6 Chęć podjęcia dalszej edukacji przez kierunków pływających. 

  

Jeżeli przeanalizuje się odpowiedzi absolwentów 
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Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 47 
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2,17% to studenci kolejnego kierunku studiów I stopnia na UMG. 3 respondentów stanowiły osoby,  
które rozpoczęły studia doktoranckie. 

 

Wykres 3.7 Dalsza edukacja absolwentów UMG.

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 46 
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Kobiety najczęściej wybierały studia magisterskie na innej uczelni, natomiast mężczyźni studia magisterskie  
na UMG. 

 

Wykres 3.8 Dalsza edukacja absolwentek i absolwentów UMG 

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 46 
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Wykres 3.9 Dalsza edukacja absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
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Studiujący absolwenci Wydziału Nawigacyjnego w połowie stanowią studiów magisterskich UMG a druga 
połowa to studenci na studiach magisterskich na innej uczelni. Wśród studiujących absolwentów Wydziału 
Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 41,18% to studenci studiów magisterskich na UMG a 11,76% to osoby, 
które rozpoczęły studia doktoranckie. Również na jeden z absolwentów Wydziału Elektrycznego to student 
studiów doktoranckich. 

 

Wykres 3.10 Dalsza edukacja absolwentów poszczególnych wydziałów. 

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 46 

 

Wykres 3.11 Dalsza edukacja absolwentów kierunków pływających. 
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Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 29 
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4. Sytuacja absolwentów na rynku pracy 

Większość  badanych w momencie wypełniania ankiety było aktywnych zawodowo – 88,27% absolwentów 

zaznaczyło odpowiedź pracuję (67,60%) lub studiuję i pracuję (20,67%).   

Pytania odnośnie pracy zostały wyświetlone 158 respondentom, którzy zaznaczyli odpowiedź „pracuję”  

lub „studiuję i pracuję” 

 

Osoby pracujące zadeklarowały, że aż 60,13% z nich posiada pracę bezpośrednio związaną z kierunkiem 

ukończonych studiów, 27,58% ma pracę w sektorze pokrewnym a tylko 12,03% stanowią osoby, które pracują  

w branży niezwiązanej z ukończonym kierunkiem studiów. 

Wykres 4.1 Zgodność wykonywanego zawodu z kierunkiem ukończonych studiów  absolwentów UMG. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Wśród absolwentów niestacjonarnych w 88,89% wykonują pracę zgodną z kierunkiem studiów, z czego 57,78% 
są jest to praca bezpośrednio związana z ukończonym kierunkiem studiów a 31,11% w sektorze pokrewnym.  

 

Wykres 4.3 Zgodność wykonywanego zawodu z kierunkiem ukończonych studiów absolwentów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Wykres 4.4 Zgodność wykonywanego zawodu z kierunkiem ukończonych studiów absolwentów studiów I i II stopnia. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Wszyscy absolwenci Wydziału Elektrycznego aktywni zawodowo wykonują pracę bezpośrednio lub pośrednio 
związaną z ukończonym kierunkiem studiów. Jedynie 9,09% absolwentów Wydziału Nawigacyjnego deklaruje 
że ich obecnie wykonywana praca nie jest związana z ukończonymi studiami. Taką samą odpowiedź zaznaczyło 
13,33% absolwentów Wydziału Mechanicznego i20,37% Wydziału przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. 

 

Wykres 4.5 Zgodność wykonywanego zawodu z kierunkiem ukończonych studiów absolwentów poszczególnych wydziałów. 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Aż 46,20% Absolwentów UMG, którzy ukończyli studia w 2019 roku, znalazło pracę jeszcze w trakcie studiów. 

27,21% znalazło pracę w czasie krótszym niż 3 miesiące od ukończenia studiów. 14,56% ankietowanych 

stanowiły osoby, które wykonywały obecna pracę przed rozpoczęciem nauki na UMG. 

 

Wykres 4.7 Czas w jakim czasie absolwenci UMG znajdują pracę.

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Aż 44,44% absolwentów studiów niestacjonarnych stanowiły osoby, które znalazły pracę w trakcie studiów,  
a 42,22% stanowiły osoby, które pracowały przed rozpoczęciem nauki. 

 

Wykres 4.9 Czas w jakim czasie absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znajdują pracę. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Najszybciej pracę znajdują absolwenci Wydziału Nawigacyjnego – aż 59,09% z nich znalazło pracę jeszcze  
w trakcie studiów. Połowa absolwentów Wydziału Mechanicznego znalazło pracę jeszcze w trakcie studiów  
a 20% do miesiąca po ukończeniu. 40% Absolwentów Wydziału Elektrycznego znalazło pracę w trakcie 
studiów(40%) a pozostali do 6 miesięcy od ukończenia. Wśród Absolwentów Wydziału Przedsiębiorczości  
i Towaroznawstwa największą część stanowiły osoby, które pracowały jeszcze przed rozpoczęciem studiów. 

 

Wykres 4. Czas w jakim czasie absolwenci poszczególnych wydziałów znajdują pracę. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Wykres 4.12 Czas w jakim czasie absolwenci kierunków pływających znajdują pracę. 
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zatrudnienie w większości jeszcze w trakcie studiów 
(52,54%). Jedynie 3,38% aktywnym zawodowo 
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pracy zajęło więcej niż 3 miesiące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 59 

 

Respondenci zostali następnie zapytani o to czy zamierzają dalej szukać pracy. 69,62% pracujących absolwentów 
UMG jest zadowolonych z obecnej pracy i obecnie nie ma zamiaru jej zmieniać. 

 

Wykres 4.13 Chęć zmiany pracy absolwentów UMG. 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Pomimo zatrudnienia częściej nowej pracy szukają mężczyźni niż kobiety. 

 

Wykres 4.14 Chęć zmiany pracy absolwentek i absolwentów UMG. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 

 

 

Absolwenci Studiów Niestacjonarnych tylko w 17,78% myslą o zmianie pracy. Częściej nad zmiana pracy 

zastaniawiają się absolwenci studiów stacjonarnych (35,40%). 

 

Wykres 4.15 Chęć zmiany pracy absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Jedna trzecia absolwentów studiów I stopnia pomimo zatrudnienia poszukuje innej pracy. W tej samej sytuacji 
jest już tylko 24,53% absolwentów studiów II stopnia. 

 

Wykres 4.16 Chęć zmiany pracy absolwentów studiów I i II stopnia. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 

 

Absolwenci wszystkich Wydziałów bardzo podobnie odpowiadali na to pytanie. Absolwenci Wydziału 
Nawigacyjnego najczęściej odpowiadali, że nie szukają innej pracy (72,73%), a najwięcej osób poszukujących 
innej pracy jest wśród absolwentów Wydziału Mechanicznego (33.33%). 

 

Wykres 4.17 Chęć zmiany pracy absolwentów poszczególnych wydziałów.

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Wykres 4.18 Chęć zmiany pracy absolwentów kierunków pływających 

 

Na kierunkach pływających przeważają osoby,  
które nie poszukują innej pracy (64,41%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 59 
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3501 PLN a 5000 PLN. Tylko 1,90% zarabia poniżej 2000 PLN. 

 

Wykres 4.19 Zarobki absolwentów UMG. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Rozbieżności w dochodzie uzyskiwanym na rękę można również zaobserwować porównując dochody 

absolwentów z dochodami absolwentek – aż 40,86% badanych mężczyzn podało, że zarabia powyżej 5000 PLN, 

natomiast tylko 7,69% badanych kobiet zadeklarowało swój dochód w tym samym przedziale. 

 

Wykres 4.20 Zarobki absolwentek i absolwentów UMG.  

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 

 

Rozbieżności w wysokości dochodów widać także w odpowiedziach absolwentów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych. Wyższe dochody częściej deklarują absolwenci studiów zaocznych. 

 

Wykres 4.21 Zarobki absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Z badania można także wyczytać, że częściej wyższe wynagrodzenie deklarują absolwenci studiów I stopnia 

niż absolwenci studiów II stopnia. 

 

Wykres 4.22 Zarobki absolwentów studiów I i II stopnia. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Absolwenci Wydziału Elektrycznego w rok po ukończeniu studiów najczęściej deklarowali dochód miesięczny 

na rękę z najwyższego przedziału (46,67% powyżej 5000 PLN) lub kolejnego (23,33%). Podobnie sytuacja 

wygląda u absolwentów Wydziału Mechanicznego – 40,00% absolwentów deklaruje dochód powyżej 5000 PLN, 

a 30,00% w przedziale 3501 – 5000 PLN. Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego najczęściej deklarowali dochód 

pomiędzy 3501 a 5000 PLN. Absolwenci Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w rok po ukończeniu 

studiów najczęściej deklarowali dochód pomiędzy 2001 a 3500 PLN na rękę. 

 

 

Wykres 4.23 Zarobki absolwentów poszczególnych wydziałów. 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 158 
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Wykres 4.24 Zarobki absolwentów kierunków pływających. 
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16,95% nie chciało udzielić odpowiedzi na to 

pytanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n =59 
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5. Ankieta 

BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW UMG 

2019 

 

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.  

  

Dziękujemy za wypełnienie formularza, 

Biuro Karier Studenckich  
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 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.  ) 

 Ok, chcę rozpocząć ankietę. 



36 

BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI – ABSOLWENCI 2019 

dane ogólne 
[]Ukończyłam/ukończyłem studia na Wydziale: * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

 Elektryczny 

 Mechaniczny 

 Nawigacyjny 

 Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 

 

[]Kierunek / Specjalność: * 

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 / Elektroautomatyka 

 Elektroautomatyka / Elektroautomatyka Okrętowa 

 Elektroautomatyka / Komputerowe Systemy Sterowania 

 Elektronika i Telekomunikacja /Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych 

 Elektronika i Telekomunikacja / Elektronika i Automatyka Morska 

 Elektronika i Telekomunikacja / Elektronika Morska 

 Elektronika i Telekomunikacja / Systemy Elektroniczne 

 Elektronika i Telekomunikacja / Systemy i Sieci Teleinformatyczne 

 Technologie Kosmiczne i Satelitarne / Morskie Systemy Kosmiczne i Satelitarne 

 inny 
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[]Kierunek / Specjalność: * 

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: 

 Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja Siłowni Okrętowych 

 Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych 

 Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Inżynieria Eksploatacji Instalacji 

 Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Inżynieria Produkcji 

 Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych 

 inny 

 

 

 

[]Kierunek / Specjalność: * 

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: 

 Nawigacja / Transport Morski 

 Nawigacja / Morskie Systemy Informacyjne 

 Nawigacja / Eksploatacja Zbiornikowców 

 Nawigacja / Technologie Offshorowe 

 Transport / Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne 

 Transport / Transport i Logistyka 

 inny 
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[]Specjalność: * 

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: 

 Biznes Elektroniczny 

 Ekonomia Menedżerska 

 Informatyka Gospodarcza 

 International Trade, Transport and Logistics 

 Innowacyjne Systemy Transportowe i Logistyczne 

 Maritime Economics and Logistics 

 Menedżer Produktu 

 Menedżer Systemów Zarządzania 

 Menedżer Usług Dietetycznych 

 Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami 

 Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskie 

 Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 

 Rachunkowość i Podatki 

 Systemy Transportowe i Logistyczne 

 Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 

 Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej 

 Turystyka i Hotelarstwo 

 Usługi Żywieniowe i Dietetyka 

 Zarządzanie Finansami 

 Zarządzanie Organizacją 

 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 
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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 

  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 
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[]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 

[]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 
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[]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. 

 

15.01.2021 – 12:00 

 

Wyślij ankietę. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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6. Tabele danych 

Odpowiedzi absolwentów Wydziału Elektrycznego 
 

Tabela 1.1  Wydział Elektryczny  

ID 
Ukończyłam/ukończyłem 
studia na Wydziale: Kierunek / Specjalność: 

Kierunek 
morski czy 
lądowy? 

Ukończone 
studia: Tryb studiów: Płeć: 

Jaka jest Pana/Pani 
aktualna sytuacja 
zawodowa? 

15 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa morski 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

24 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa lądowy 

studia 
inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

38 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa morski 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna studiuję i pracuję 

43 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka lądowy 

studia 
magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

55 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa morski 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

66 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / 
Systemy i Sieci Teleinformatyczne lądowy 

studia 
inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna studiuję i pracuję 

69 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa morski 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Kobieta studiuję i pracuję 

90 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa morski 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

102 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / 
Systemy i Sieci Teleinformatyczne lądowy 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

103 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / 
Systemy i Sieci Teleinformatyczne lądowy 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

108 WE 
Elektroautomatyka / Komputerowe 
Systemy Sterowania lądowy 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

115 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / 
Elektronika Morska morski 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

116 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa morski 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

118 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa morski 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

119 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / 
Systemy i Sieci Teleinformatyczne lądowy 

studia 
inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

122 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa morski 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

123 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa morski 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

139 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / 
Systemy i Sieci Teleinformatyczne lądowy 

studia 
magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

146 WE 

Elektronika i Telekomunikacja 
/Administracja i Bezpieczeństwo 
Systemów Informatycznych lądowy 

studia 
magisterskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

151 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / 
Elektronika Morska morski 

studia 
magisterskie Niestacjonarne Kobieta pracuję 

152 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa morski 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

162 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / 
Elektronika i Automatyka Morska morski 

studia 
magisterskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

168 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa morski 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna studiuję i pracuję 

173 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa morski 

studia 
inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

178 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa morski 

studia 
magisterskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

182 WE 
Elektroautomatyka / Komputerowe 
Systemy Sterowania lądowy 

studia 
inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

186 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka lądowy 

studia 
magisterskie Stacjonarne Mężczyzna studiuję i pracuję 

189 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / 
Elektronika Morska morski 

studia 
inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

191 WE 
Elektroautomatyka / 
Elektroautomatyka Okrętowa morski 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

200 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / 
Elektronika Morska morski 

studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna studiuję i pracuję 
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Tabela 1.2  Wydział Elektryczny  

ID 
Czy obecnie wykonywana przez Pana/Panią praca jest związana z 
kierunkiem ukończonych studiów? 

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

Czy pomimo 
zatrudnienia 
szuka 
Pan/Pani 
innej pracy? 

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

15 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 3 miesięcy od ukończenia Tak 1500 - 2000 PLN 

24 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

38 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 3 miesięcy od ukończenia Nie 3501 - 5000 PLN 

43 Jest to praca w pokrewnym sektorze. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie 

wolę nie podawać takich 
informacji 

55 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

66 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

69 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 3 miesięcy od ukończenia Tak 2001 - 3500 PLN 

90 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

102 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do miesiąca od ukończenia Nie 3501 - 5000 PLN 

103 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do miesiąca od ukończenia Nie 3501 - 5000 PLN 

108 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 3 miesięcy od ukończenia Nie powyżej 5000 PLN 

115 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do miesiąca od ukończenia Tak 2001 - 3500 PLN 

116 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 3 miesięcy od ukończenia Tak 
wolę nie podawać takich 
informacji 

118 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do miesiąca od ukończenia Tak 3501 - 5000 PLN 

119 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

122 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

123 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Tak powyżej 5000 PLN 

139 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie powyżej 5000 PLN 

146 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

151 Jest to praca w pokrewnym sektorze. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie 

wolę nie podawać takich 
informacji 

152 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak powyżej 5000 PLN 

162 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 3 miesięcy od ukończenia Tak 
wolę nie podawać takich 
informacji 

168 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

173 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

178 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 6 miesięcy od ukończenia Nie powyżej 5000 PLN 

182 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

186 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 3 miesięcy od ukończenia Nie 2001 - 3500 PLN 

189 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie powyżej 5000 PLN 

191 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

200 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 3 miesięcy od ukończenia Tak 2001 - 3500 PLN 
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Tabela 1.3  Wydział Elektryczny  

ID 
Czy ma Pan/Pani zamiar podjąć 
dalsze studia? Obecne studia to: 

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

15 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nie poszedłbym/poszłabym na studia   

24 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

38   studia magisterskie na innej uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

43 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

55 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

66   
studia inżynierskie/licencjackie ale na innym 
kierunku UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

69   studia inżynierskie/licencjackie na innej uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

90 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

102 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

103 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

108 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

115 tak, studia magisterskie na UMG   kierunek   

116 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

118 jeszcze nie wiem   kierunek   

119 jeszcze nie wiem   uczelnię   

122 tak, ale na innej uczelni   kierunek   

123 jeszcze nie wiem   kierunek   

139 tak, ale na innej uczelni   uczelnię   

146 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

151 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

152 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

162 tak, ale na innej uczelni   uczelnię   

168   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

173 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

178 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

182 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   kierunek   

186   studia doktoranckie nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

189 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

191 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

200   studia magisterskie na UMG kierunek   
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Odpowiedzi absolwentów Wydziału Mechanicznego  

 

Tabela 2.1  Wydział Mechaniczny  

ID 
Ukończyłam/ukończyłem 
studia na Wydziale: Kierunek / Specjalność: 

Kierunek 
morski czy 
lądowy? Ukończone studia: 

Tryb 
studiów: Płeć: 

Jaka jest 
Pana/Pani 
aktualna 
sytuacja 
zawodowa? 

8 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

studiuję i 
pracuję 

10 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

25 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna studiuję 

36 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia 
Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

37 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

45 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

56 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

59 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

60 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Inżynieria 
Produkcji lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

studiuję i 
pracuję 

63 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna studiuję 

78 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

79 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

82 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

83 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia 
Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

98 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

studiuję i 
pracuję 

104 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Inżynieria 
Produkcji lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

106 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

113 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

126 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Inżynieria 
Produkcji lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

144 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

156 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

167 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

171 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia 
Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

179 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

nie pracuję, ale 
szukam pracy 

180 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

181 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Inżynieria 
Produkcji lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

184 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

studiuję i 
pracuję 

185 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia 
Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

193 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

194 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych morski studia magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

197 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia 
Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

198 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Eksploatacja 
Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

204 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Inżynieria 
Produkcji lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

studiuję i 
pracuję 
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Tabela 2.2  Wydział Mechaniczny  

 
 
ID 

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

W jakim czasie od ukończenia 
studiów podjął Pan/podjeła 
Pani zatrudnienie? 

Czy pomimo 
zatrudnienia 
szuka 
Pan/Pani 
innej pracy? 

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

8 Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. do 3 miesięcy od ukończenia Nie 
wolę nie podawać takich 
informacji 

10 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do miesiąca od ukończenia Nie powyżej 5000 PLN 

25         

36 Jest to praca w pokrewnym sektorze. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

37 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 
wolę nie podawać takich 
informacji 

45 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do miesiąca od ukończenia Nie powyżej 5000 PLN 

56 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

59 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do roku Nie 
wolę nie podawać takich 
informacji 

60 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

63         

78 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

79 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do miesiąca od ukończenia Nie 
wolę nie podawać takich 
informacji 

82 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do miesiąca od ukończenia Tak 3501 - 5000 PLN 

83 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

98 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

104 Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. w trakcie/pod koniec studiów Tak 3501 - 5000 PLN 

106 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Tak powyżej 5000 PLN 

113 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

126 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do roku Tak 2001 - 3500 PLN 

144 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 3 miesięcy od ukończenia Nie powyżej 5000 PLN 

156 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do miesiąca od ukończenia Tak powyżej 5000 PLN 

167 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do miesiąca od ukończenia Tak 3501 - 5000 PLN 

171 Jest to praca w pokrewnym sektorze. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie powyżej 5000 PLN 

179         

180 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 2001 - 3500 PLN 

181 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Tak powyżej 5000 PLN 

184 Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. w trakcie/pod koniec studiów Tak 2001 - 3500 PLN 

185 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

193 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak 3501 - 5000 PLN 

194 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie 

wolę nie podawać takich 
informacji 

197 Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. do 3 miesięcy od ukończenia Nie 2001 - 3500 PLN 

198 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

204 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Tak 3501 - 5000 PLN 
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Tabela 2.3  Wydział Mechaniczny  

ID 
Czy ma Pan/Pani zamiar podjąć 
dalsze studia? Obecne studia to: 

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

8   studia magisterskie na innej uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

10 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

25   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

36 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

37 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

45 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

56 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

59 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

60   studia magisterskie na UMG uczelnię   

63   studia magisterskie na innej uczelni uczelnię   

78 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

79 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

82 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

83 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

98   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

104 jeszcze nie wiem   uczelnię   

106 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

113 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   uczelnię   

126 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

144 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

156 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

167 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   kierunek   

171 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

179 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

180 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

181 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

184   studia magisterskie na innej uczelni uczelnię   

185 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

193 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

194 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

197 tak, ale na innej uczelni   kierunek   

198 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

204   studia podyplomowe UMG kierunek   
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Odpowiedzi absolwentów Wydziału Nawigacyjnego 

 

Tabela 3.1  Wydział Nawigacyjny  

ID 
Ukończyłam/ukończyłem 
studia na Wydziale: Kierunek / Specjalność: 

Kierunek 
morski czy 
lądowy? 

Ukończone 
studia: Tryb studiów: Płeć: 

Jaka jest 
Pana/Pani 
aktualna 
sytuacja 
zawodowa? 

9 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

12 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 
studiuję i 
pracuję 

13 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 
studiuję i 
pracuję 

14 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

18 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

21 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 
studiuję i 
pracuję 

26 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

28 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 
studiuję i 
pracuję 

31 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Kobieta 
studiuję i 
pracuję 

32 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 
studiuję i 
pracuję 

39 WN Nawigacja / Technologie Offshorowe morski studia magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

41 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

50 WN 
Transport / Morskie Systemy Transportowe i 
Logistyczne lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

51 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna studiuję 

53 WN 
Transport / Morskie Systemy Transportowe i 
Logistyczne lądowy studia magisterskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

54 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

57 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna studiuję 

65 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

68 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 
studiuję i 
pracuję 

70 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

86 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 
studiuję i 
pracuję 

87 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 
studiuję i 
pracuję 

89 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

93 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

95 WN 
Transport / Morskie Systemy Transportowe i 
Logistyczne lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

96 WN 
Transport / Morskie Systemy Transportowe i 
Logistyczne lądowy studia magisterskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

99 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 
studiuję i 
pracuję 

107 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Kobieta pracuję 

124 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

132 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

153 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 
studiuję i 
pracuję 

154 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 
studiuję i 
pracuję 

158 WN Transport / Transport i Logistyka morski studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

165 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Kobieta pracuję 
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166 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

169 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

170 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

172 WN 
Transport / Morskie Systemy Transportowe i 
Logistyczne lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

174 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 
studiuję i 
pracuję 

177 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

183 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

190 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

195 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 
studiuję i 
pracuję 

196 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

202 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Kobieta pracuję 

205 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta pracuję 
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Tabela 3.2  Wydział Nawigacyjny  

ID 
Czy obecnie wykonywana przez Pana/Panią praca jest związana z 
kierunkiem ukończonych studiów? 

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

Czy pomimo 
zatrudnienia 
szuka 
Pan/Pani 
innej pracy? 

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

9 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

12 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

13 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak 1500 - 2000 PLN 

14 
Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem 
studiów. do 3 miesięcy od ukończenia Nie 3501 - 5000 PLN 

18 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

21 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do roku Nie 3501 - 5000 PLN 

26 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 
studiów Nie 2001 - 3500 PLN 

28 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 
wolę nie podawać takich 
informacji 

31 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak 3501 - 5000 PLN 

32 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

39 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Tak 3501 - 5000 PLN 

41 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 3 miesięcy od ukończenia Tak powyżej 5000 PLN 

50 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 3 miesięcy od ukończenia Tak 3501 - 5000 PLN 

51         

53 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 6 miesięcy od ukończenia Tak 2001 - 3500 PLN 

54 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie 
wolę nie podawać takich 
informacji 

57         

65 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie 2001 - 3500 PLN 

68 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak 
wolę nie podawać takich 
informacji 

70 
Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem 
studiów. w trakcie/pod koniec studiów Nie 

wolę nie podawać takich 
informacji 

86 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

87 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak 2001 - 3500 PLN 

89 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

93 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

95 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do miesiąca od ukończenia Nie 
wolę nie podawać takich 
informacji 

96 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 3 miesięcy od ukończenia Nie 3501 - 5000 PLN 

99 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

107 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do roku Nie 3501 - 5000 PLN 

124 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do miesiąca od ukończenia Nie 3501 - 5000 PLN 

132 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Tak 3501 - 5000 PLN 

153 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 3 miesięcy od ukończenia Nie 2001 - 3500 PLN 

154 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 3 miesięcy od ukończenia Nie 2001 - 3500 PLN 

158 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

165 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

166 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

169 
Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem 
studiów. do 3 miesięcy od ukończenia Tak 

wolę nie podawać takich 
informacji 
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170 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

172 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do roku Nie 3501 - 5000 PLN 

174 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

177 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 3 miesięcy od ukończenia Nie 3501 - 5000 PLN 

183 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 
studiów Tak powyżej 5000 PLN 

190 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 
wolę nie podawać takich 
informacji 

195 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do roku Tak 2001 - 3500 PLN 

196 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

202 
Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem 
studiów. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 
studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

205 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 5000 PLN 
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Tabela 3.3  Wydział Nawigacyjny  

ID 
Czy ma Pan/Pani zamiar podjąć 
dalsze studia? Obecne studia to: 

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

9 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

12   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

13   studia magisterskie na UMG uczelnię   

14 tak, ale na innej uczelni   uczelnię   

18 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

21   studia magisterskie na innej uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

26 tak, studia magisterskie na UMG   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

28   studia magisterskie na innej uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

31   studia magisterskie na UMG kierunek   

32   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

39 jeszcze nie wiem   uczelnię   

41 jeszcze nie wiem   uczelnię   

50 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

51   studia magisterskie na innej uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

53 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

54 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

57   studia magisterskie na UMG uczelnię   

65 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

68   studia magisterskie na UMG kierunek   

70 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

86   studia magisterskie na innej uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

87   studia magisterskie na innej uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

89 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

93 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

95 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

96 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

99   studia magisterskie na innej uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

107 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

124 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

132 tak, ale na innej uczelni   uczelnię   

153   studia magisterskie na innej uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

154   studia magisterskie na innej uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

158 tak, ale na innej uczelni   uczelnię   

165 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

166 tak, ale na innej uczelni   uczelnię   

169 tak, ale na innej uczelni   uczelnię   
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170 tak, studia magisterskie na UMG   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

172 tak, studia magisterskie na UMG   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

174   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

177 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

183 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

190 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

195   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

196 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

202 jeszcze nie wiem   uczelnię   

205 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   
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Odpowiedzi absolwentów Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa  

 

Tabela 4.1  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa  

ID 
Ukończyłam/ukończyłem 
studia na Wydziale: Specjalność: 

Ukończone 
studia: Tryb studiów: Płeć: 

Jaka jest Pana/Pani 
aktualna sytuacja 
zawodowa? 

16 WPiT Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskie 
studia 
inżynierskie Stacjonarne Kobieta studiuję i pracuję 

17 WPiT Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

20 WPiT Informatyka Gospodarcza 
studia 
licencjackie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

22 WPiT Usługi Żywieniowe i Dietetyka 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta 

nie pracuję, ale szukam 
pracy 

23 WPiT Usługi Żywieniowe i Dietetyka 
studia 
magisterskie Niestacjonarne Kobieta studiuję i pracuję 

27 WPiT Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

29 WPiT Menedżer Produktu 
studia 
inżynierskie Stacjonarne Kobieta studiuję i pracuję 

30 WPiT Informatyka Gospodarcza 
studia 
licencjackie Stacjonarne Kobieta studiuję i pracuję 

33 WPiT Innowacyjne Systemy Transportowe i Logistyczne 
studia 
licencjackie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

34 WPiT Innowacyjne Systemy Transportowe i Logistyczne 
studia 
licencjackie Stacjonarne Kobieta studiuję i pracuję 

35 WPiT Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

44 WPiT Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej 
studia 
magisterskie Stacjonarne Mężczyzna 

nie pracuję, ale szukam 
pracy 

46 WPiT Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 
studia 
magisterskie Niestacjonarne Kobieta pracuję 

47 WPiT Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskie 
studia 
inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

nie pracuję, ale szukam 
pracy 

48 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Niestacjonarne Kobieta pracuję 

49 WPiT Innowacyjne Systemy Transportowe i Logistyczne 
studia 
licencjackie Stacjonarne Kobieta studiuję 

52 WPiT Innowacyjne Systemy Transportowe i Logistyczne 
studia 
licencjackie Stacjonarne Kobieta studiuję 

58 WPiT Informatyka Gospodarcza 
studia 
licencjackie Stacjonarne Kobieta studiuję i pracuję 

61 WPiT Innowacyjne Systemy Transportowe i Logistyczne 
studia 
magisterskie Niestacjonarne Kobieta pracuję 

62 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
inżynierskie Niestacjonarne Kobieta 

nie pracuję, ale szukam 
pracy 

64 WPiT Innowacyjne Systemy Transportowe i Logistyczne 
studia 
licencjackie Stacjonarne Kobieta studiuję i pracuję 

71 WPiT inny 
studia 
licencjackie Stacjonarne Kobieta pracuję 

74 WPiT Usługi Żywieniowe i Dietetyka 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

75 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

76 WPiT Usługi Żywieniowe i Dietetyka 
studia 
magisterskie Niestacjonarne Kobieta pracuję 

77 WPiT Menedżer Produktu 
studia 
inżynierskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

80 WPiT Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

81 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

84 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

85 WPiT Menedżer Produktu 
studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna studiuję 

88 WPiT Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 
studia 
magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

94 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

97 WPiT Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

100 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta 

nie pracuję i nie szukam 
pracy 
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101 WPiT Innowacyjne Systemy Transportowe i Logistyczne 
studia 
licencjackie Stacjonarne Kobieta studiuję i pracuję 

105 WPiT inny 
studia 
licencjackie Stacjonarne Kobieta pracuję 

109 WPiT Innowacyjne Systemy Transportowe i Logistyczne 
studia 
licencjackie Stacjonarne Kobieta pracuję 

110 WPiT Usługi Żywieniowe i Dietetyka 
studia 
magisterskie Stacjonarne Mężczyzna studiuję 

112 WPiT Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej 
studia 
licencjackie Stacjonarne Mężczyzna 

nie pracuję, ale szukam 
pracy 

114 WPiT Innowacyjne Systemy Transportowe i Logistyczne 
studia 
licencjackie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

117 WPiT Informatyka Gospodarcza 
studia 
licencjackie Stacjonarne Mężczyzna 

nie pracuję, ale szukam 
pracy 

121 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta 

nie pracuję, ale szukam 
pracy 

125 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Niestacjonarne Kobieta pracuję 

128 WPiT Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

129 WPiT Biznes Elektroniczny 
studia 
magisterskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

130 WPiT Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskie 
studia 
inżynierskie Stacjonarne Kobieta studiuję i pracuję 

131 WPiT Usługi Żywieniowe i Dietetyka 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

133 WPiT Usługi Żywieniowe i Dietetyka 
studia 
magisterskie Niestacjonarne Kobieta pracuję 

135 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna studiuję i pracuję 

136 WPiT Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskie 
studia 
inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

nie pracuję, ale szukam 
pracy 

137 WPiT Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskie 
studia 
inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

nie pracuję, ale szukam 
pracy 

138 WPiT Rachunkowość i Podatki 
studia 
licencjackie Niestacjonarne Kobieta studiuję 

140 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
inżynierskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

142 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta 

nie pracuję, ale szukam 
pracy 

145 WPiT Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej 
studia 
magisterskie Niestacjonarne Kobieta pracuję 

147 WPiT Informatyka Gospodarcza 
studia 
licencjackie Stacjonarne Mężczyzna studiuję i pracuję 

148 WPiT Usługi Żywieniowe i Dietetyka 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

149 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

150 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Stacjonarne Mężczyzna studiuję i pracuję 

155 WPiT Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

159 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

160 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Stacjonarne Mężczyzna pracuję 

161 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

164 WPiT Innowacyjne Systemy Transportowe i Logistyczne 
studia 
licencjackie Stacjonarne Kobieta pracuję 

175 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

176 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
magisterskie Niestacjonarne Kobieta pracuję 

187 WPiT Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością 
studia 
inżynierskie Niestacjonarne Kobieta pracuję 

192 WPiT Usługi Żywieniowe i Dietetyka 
studia 
magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 

199 WPiT Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej 
studia 
magisterskie Stacjonarne Kobieta pracuję 

201 WPiT Innowacyjne Systemy Transportowe i Logistyczne 
studia 
magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna pracuję 
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Tabela 4.2  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa  

ID 
Czy obecnie wykonywana przez Pana/Panią praca jest związana z 
kierunkiem ukończonych studiów? 

W jakim czasie od ukończenia 
studiów podjął Pan/podjeła 
Pani zatrudnienie? 

Czy pomimo 
zatrudnienia 
szuka 
Pan/Pani 
innej pracy? 

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

16 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak 2001 - 3500 PLN 

17 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 2001 - 3500 PLN 

20 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

22         

23 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do miesiąca od ukończenia Nie 3501 - 5000 PLN 

27 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

29 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 6 miesięcy od ukończenia Nie 2001 - 3500 PLN 

30 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Tak 
wolę nie podawać takich 
informacji 

33 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak 3501 - 5000 PLN 

34 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie 2001 - 3500 PLN 

35 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

44         

46 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie 2001 - 3500 PLN 

47         

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

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Tak 2001 - 3500 PLN 

49         

52         

58 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak powyżej 5000 PLN 

61 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

62         

64 Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. do 3 miesięcy od ukończenia Nie 2001 - 3500 PLN 

71 Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. do roku Nie 
wolę nie podawać takich 
informacji 

74 Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. do 3 miesięcy od ukończenia Tak 2001 - 3500 PLN 

75 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do roku Nie 3501 - 5000 PLN 

76 Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej 5000 PLN 

77 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 3 miesięcy od ukończenia Nie 2001 - 3500 PLN 

80 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie 2001 - 3500 PLN 

81 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 3 miesięcy od ukończenia Tak 2001 - 3500 PLN 

84 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 3 miesięcy od ukończenia Tak 2001 - 3500 PLN 

85         

88 Jest to praca w pokrewnym sektorze. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie 3501 - 5000 PLN 

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

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie powyżej 5000 PLN 

97 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do roku Nie 2001 - 3500 PLN 

100         

101 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 3 miesięcy od ukończenia Nie 2001 - 3500 PLN 
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105 Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. w trakcie/pod koniec studiów Tak 2001 - 3500 PLN 

109 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak 3501 - 5000 PLN 

110         

112         

114 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie 

wolę nie podawać takich 
informacji 

117         

121         

125 Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. w trakcie/pod koniec studiów Nie 2001 - 3500 PLN 

128 Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. w trakcie/pod koniec studiów Tak 3501 - 5000 PLN 

129 Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie 
wolę nie podawać takich 
informacji 

130 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 6 miesięcy od ukończenia Nie 3501 - 5000 PLN 

131 Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. do 3 miesięcy od ukończenia Nie 2001 - 3500 PLN 

133 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 2001 - 3500 PLN 

135 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 6 miesięcy od ukończenia Tak 1500 - 2000 PLN 

136         

137         

138         

140 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 6 miesięcy od ukończenia Nie 2001 - 3500 PLN 

142         

145 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do roku Nie 2001 - 3500 PLN 

147 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 
wolę nie podawać takich 
informacji 

148 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 6 miesięcy od ukończenia Nie 2001 - 3500 PLN 

149 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 2001 - 3500 PLN 

150 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do miesiąca od ukończenia Tak 2001 - 3500 PLN 

155 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do roku Nie 
wolę nie podawać takich 
informacji 

159 Jest to praca w pokrewnym sektorze. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Tak 3501 - 5000 PLN 

160 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 6 miesięcy od ukończenia Nie 
wolę nie podawać takich 
informacji 

161 Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. do miesiąca od ukończenia Tak 3501 - 5000 PLN 

164 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. do 3 miesięcy od ukończenia Tak 2001 - 3500 PLN 

175 Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 3 miesięcy od ukończenia Tak 2001 - 3500 PLN 

176 Jest to praca w pokrewnym sektorze. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie 2001 - 3500 PLN 

187 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 2001 - 3500 PLN 

192 Jest to praca w pokrewnym sektorze. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed 
rozpoczęciem studiów Nie powyżej 5000 PLN 

199 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 2001 - 3500 PLN 

201 Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 5000 PLN 
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Tabela 4.3  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa  

ID 
Czy ma Pan/Pani zamiar podjąć 
dalsze studia? Obecne studia to: 

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

16   studia magisterskie na innej uczelni kierunek   

17 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

20 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

22 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   kierunek   

23   studia podyplomowe UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

27 jeszcze nie wiem   kierunek   

29   studia magisterskie na UMG kierunek   

30   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

33 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

34   studia magisterskie na UMG uczelnię   

35 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

44 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   uczelnię   

46 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

47 tak, ale na innej uczelni   kierunek   

48 jeszcze nie wiem   kierunek   

49   studia magisterskie na innej uczelni kierunek   

52   studia magisterskie na innej uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

58   studia magisterskie na UMG kierunek   

61 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

62 jeszcze nie wiem   kierunek   

64   studia inżynierskie/licencjackie na innej uczelni uczelnię   

71 jeszcze nie wiem   kierunek   

74 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

75 jeszcze nie wiem   kierunek   

76 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

77 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

80 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

81 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

84 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

85   studia magisterskie na UMG uczelnię   

88 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

94 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nie poszedłbym/poszłabym na studia   

97 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nie poszedłbym/poszłabym na studia   

100 tak, ale na innej uczelni   uczelnię   

101   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

105 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   
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109 jeszcze nie wiem   kierunek   

110   studia doktoranckie uczelnię   

112 tak, studia magisterskie na UMG   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

114 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

117 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   uczelnię   

121 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

125 tak, ale na innej uczelni   kierunek   

128 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

129 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nie poszedłbym/poszłabym na studia   

130   studia magisterskie na innej uczelni kierunek   

131 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

133 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

135   studia magisterskie na innej uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

136 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nie poszedłbym/poszłabym na studia   

137 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nie poszedłbym/poszłabym na studia   

138   studia magisterskie na innej uczelni uczelnię   

140 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

142 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

145 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

147   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

148 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

149 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   kierunek   

150   studia doktoranckie nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

155 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

159 jeszcze nie wiem   nie poszedłbym/poszłabym na studia   

160 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

161 jeszcze nie wiem   kierunek   

164 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

175 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

176 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   uczelnię   

187 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

192 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

199 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

201 
nie, stawiam na naukę zawodu w 
praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie   

 


