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O Badaniu Losów Absolwentów 

 

Badanie było przeprowadzone od stycznia do grudnia 2021 roku wśród absolwentów, którzy ukończyli studia  

na Uniwersytecie Morskim  w Gdyni w 2020 roku. Do przeprowadzenia badania wykorzystano metodę CAWI – 

do absolwentów wysłane zostało droga elektroniczną zaproszenie do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie.  

 

Do badania został wykorzystany zewnętrzny system ankietujący LimeSurvey, który dostarcza zbiór odpowiedzi 

w postaci tabelarycznej (patrz Tabelach Danych), natomiast wyniki badania opracowywane zostały przez 

pracowników Biura Karier Studenckich UMG, a następnie zostały szczegółowo opisane oraz przedstawione  

w formie graficznej w poniższym raporcie. 

 

Badanie przeprowadzane jest anonimowo – absolwenci nie są pytani o dane osobowe  

(patrz Kwestionariusz Ankiety), a udzielonych przez nich odpowiedzi nie można powiązać z danymi 

zebranymi na zgodzie na badanie losów (patrz Zgody na Badanie Losów Absolwentów). 

 

Pytania zawarte w kwestionariuszu (patrz Kwestionariusz Ankiety) są ułożone i wyświetlane w sposób 

logiczny, uwzględniający poprzednio udzielone odpowiedzi, dzięki czemu ankietowany odpowiada na te pytania,  

które go dotyczą – przykładowo osobom, które zadeklarowały, że nie pracują, nie wyświetlają się pytania 

dotyczące zarobków. 

 

Średni czas wypełnienia ankiet przez uczestników badania wyniósł 125 sekund. 

 

Celami badania są:  

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

 poznanie dalszych planów edukacyjnych, 

 poznanie sytuacji zawodowej uczestników badania. 
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1.  Zgody na Badanie Losów Absolwentów 

 

Każdy absolwent jeszcze przed odebraniem dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów, zobowiązany jest 

do skontaktowania się z Biurem Karier Studenckich, gdzie najczęściej podczas podpisywania Karty Obiegowej, 

proszony jest o udzielenie zgody na przesłanie zaproszenia do udziału w Badaniu Losów Absolwentów. 

 

Pracownik biura tłumaczy absolwentowi na czym badanie będzie polegać, jakie informacje będą zbierane,  

w jakim celu będą przetwarzane, a także informuje absolwenta, o anonimowości ankiety i potwierdza,  

że przekazane adresy mailowe nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 

 

Dopiero od 2017 roku absolwenci wyrażają zgodę na przesłanie do nich ankiety z Badaniem Losów Absolwentów 

podczas osobistej wizyty w Biurze Karier Studenckich i od tego momentu można zauważyć sukcesywny wzrost 

liczby udzielonych zgód na badanie losów. Wybuch pandemii COVID 19 w Polsce w marcu 2020 i wiążącymi się 

z tym późniejszymi lockdownami oraz przejściem pracy i nauki na tryb zdalny lub mieszany, miał znaczący 

wpływ na zmniejszenie się liczby zgód uzyskanych w 2020 roku.  W 2021 roku liczba uzyskanych zgód na badanie 

losów absolwentów wyniosła już 735, czym potwierdza utrzymanie się na wysokim poziomie w porównaniu  

do lat, w których zgody zbierane były w Dziekanatach.   

Absolwenci, którzy wyrazili zgodę na badanie losów w 2021 roku, będą ankietowani do grudnia 2022 roku, 

a wyniki zostaną opracowane i opublikowane na początku 2023 roku. 

 

Wykres 1.1 Zgody na Badanie Losów Absolwentów uzyskane w latach 2012 - 2021

 

* Ankietowanie absolwentów z 2021 zakończy się w grudniu 2022 r.   

Źródło: opracowane na podstawie wyników badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat 2012 - 2016 oraz rejestrów zgód 

na badanie losów absolwentów za lata 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.  
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2. Zwrotność 

 

Wśród 389 absolwentów, którzy w 202o wyrazili zgodę na badanie absolwentów, odpowiedzi udzieliły 

133 osoby. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wśród wyżej wymienionych zgód znajdowało się 11, na których 

widniał nieaktualny już adres e-mail, co stanowi około 3% wszystkich udzielonych zgód.  

Od 2020 roku zostały wprowadzone zmiany podczas uzyskiwania zgód na badanie losów absolwentów – 

kładziony jest duży nacisk na wyraźne zapisywanie adresów e-mail, a także prosi się absolwentów o podawanie 

adresów e-mail, z których faktycznie korzystają. Dzięki temu w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił 

wzrost aktualnych  danych e-mail z 90% do 97%. 

Zgody, na których widniał nieaktualny adres e-mail nie mogą być uwzględniane przy liczeniu zwrotności –  

te osoby nie otrzymały zaproszenia do udziału w Badaniu Losów Absolwentów. 

 

Wśród 133 osób, które rozpoczęły wypełnianie kwestionariusza, 11 nie ukończyło go. Odpowiedzi osób, które nie 

odpowiedziały na wszystkie pytania, nie zostały uwzględnione w poniższym opracowaniu. W liczeniu zwrotności 

zostały one policzone tak, jak osoby, które w ogóle nie przystąpiły do ankiety. 

Zwrotność ankiet, mówiąca o tym jaki procent zaproszonych do badania absolwentów wypełniło kwestionariusz,  

została policzona według poniższego wzoru: 

 

Liczba osób, które przystąpiły do badania  -  liczba niepełnych ankiet 

Liczba wszystkich wyrażonych zgód na badanie losów –  liczba zgód z nieaktualnym adresem e-mail 

 

Zwrotność ankiet utrzymana jest na podobnym poziomie jak w poprzednich latach i oscyluje w granicach 30%. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, na fakt, że ankiety są dobrowolne, a zaproszenie do wypełnienia ankiety  

absolwent otrzymuje po około roku od ukończenia studiów.  

Tabela 1.1 Zwrotność badania losów absolwentów UMG przeprowadzonego w latach 2019-2021. 

Zgody na badanie 
losów 

liczba wyrażonych 
zgód na badanie 

losów 

liczba nieaktualnych 
danych  

e-mailowych 

liczba osób, 
które przystąpiły 

do badania 

liczba ankiet, 
które nie zostały 

uwzględnione 
w badaniu* 

zwrotność ankiet** 

2018 339 brak danych 113 8 30,97% 

2019 701 77 199 20 28,69% 

2020 389 11 133 11 32,28% 

* w badaniu nie zostały uwzględnione ankiety, których uczestnicy przerwali i nie wrócili do ich wypełniania 

*zwrotność liczona wg. wzoru:  (l. osób, które przystąpiły – l. nieuwzględnionych ankiet) / (l. wyrażonych zgód - l. nieaktualnych @) 

Źródło: rejestry zgód na badanie losów absolwentów  2018, 2019, 2020 
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3. Populacja 

 

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

do wypełnienia kwestionariusza przystąpiły 133 osoby, z czego 11 osób wypełniło kwestionariusz tylko częściowo. 

W poniższym opracowaniu uwzględniono tylko odpowiedzi wypełnione w 100% (122 wypełnionych ankiet). 

 

Ankietę w pełni wypełniły 122 osoby, w tym:  

 

Wykres 3.1 Udział procentowy kobiet i mężczyzn w badaniu losów absolwentów UMG. 

 

 

 

55 kobiet (45,08% badanych) 

67 mężczyzn (54,92% badanych) 

 

 

 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n =122 

 

 

Wykres 3.2 Udział procentowy absolwentów poszczególnych wydziałów w badaniu losów absolwentów UMG. 

 

31 absolwentów Wydziału Elektrycznego (25,41%) 

13 absolwentów Wydziału Mechanicznego (10,66%) 

20 absolwentów Wydziału Nawigacyjnego (16,39%) 

58 absolwentów Wydziału Zarządzania  

i Nauk o Jakości (47,54%) 

 

 

 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 122 

 

W 2021 roku Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa zmienił nazwę na Wydział Zarządzania  

i Nauk o Jakości – w dalszej części opracowania przy wykresach będzie widniał skrót: WZiNJ (WPiT). 
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Wykres 3.3 Udział procentowy absolwentów  (z podziałem na tryb i stopień) w badaniu losów absolwentów UMG. 

 

60 absolwentów studiów stacjonarnych  

I stopnia (49,18%) 

28 absolwentów studiów stacjonarnych  

II stopnia (22,95%) 

18 absolwentów studiów niestacjonarnych  

I stopnia (14,75%) 

16 absolwentów studiów niestacjonarnych  

II stopnia (13,11%) 

 

 

 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 122 

 

Wśród respondentów z Wydziałów Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego 45,31% stanowiły osoby, 

które ukończyły kierunki lądowe, a 54,69% kierunki morskie.   

 

 

Wykres 3.4 Udział procentowy absolwentów  wydziałów które kształcą na kierunkach morskich i lądowych. 

 

Wydział Elektryczny:  

17 absolwentów kierunków lądowych(54,84%);  

14 absolwentów kierunków morskich(45,16%) 

Wydział Mechaniczny: 

6 absolwentów kierunków lądowych(53,85%);  

7 absolwentów kierunków morskich(46,15%) 

Wydział Nawigacyjny: 

6 absolwentów kierunków lądowych(30,00%);  

14 absolwentów kierunków morskich(70,00%) 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 64 
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4. Poziom zadowolenia ze studiów 

 

Pytanie, pozwalające poznać w jakim stopniu absolwenci, którzy ukończyli naukę w 2020 roku, są zadowoleni  

z wyboru studiów na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, brzmiało : 

 

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

 nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnię 

 kierunek 

 uczelnię 

 nie poszedłbym/poszłabym na studia 

 

To pytanie wyświetliło się wszystkim osobom biorącym udział w ankiecie. 

 

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

studia?” aż 67,21% studentów wybrało odpowiedź „nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek  

i uczelnię”. 18,85% respondentów uznało, że gdyby jeszcze raz mieli dokonywać wyboru zmieniliby jedynie 

kierunek studiów. 9,02% badanych absolwentów uznało, że wybrałoby inną uczelnię.  

Jedynie a 4,92% zadeklarowało, że nie poszłyby wcale na studia. 

 

Wykres 4.1 Poziom zadowolenia ze studiów absolwentów UMG. 

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 179 

 

 

 

 

 

 

67,21%
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9,02%
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Co z perspektywy czasu zmieniłby Pan/zmieniałaby Pani w momencie rekrutacji na 
studia?
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Jeżeli podzieli się grupy badanych ze względu na płeć można zauważyć, że mężczyźni wykazywali nieznacznie 

większe zadowolenie z wybranego kierunku studiów – 70,15% mężczyzn nie zmieniałoby nic w swoim wyborze, 

natomiast u kobiet ten odsetek stanowił 63,64%.  21,82% kobiet i 16,42% mężczyzn zdecydowałoby się  

na podjęcie studiów na innym kierunku na UMG. Niemal taki sam procent mężczyzn(8,96%) jak i kobiet 

(9,09%) przy ponownym wyborze studiów wybrałoby inną uczelnię. Wśród badanych absolwentów 5,45% kobiet 

i 4,48% z perspektywy czasu uznało, że nie zdecydowałoby się ponownie na studia. 

 

Wykres 4.2 Poziom zadowolenia ze studiów absolwentek i absolwentów UMG. 

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 122 

 

Interesująco rozkładają się odpowiedzi absolwentów jeżeli pod uwagę zostanie wzięty tryb studiowania. 

Absolwenci studiów stacjonarnych częściej niż absolwenci studiów niestacjonarnych wybierali odpowiedź  

„nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnię” (73,53% niestacjonarni i 64,77% stacjonarni),  

jednocześnie więcej studentów studiów niestacjonarnych(8,82%) niż stacjonarnych(3,41%) wybrało 

odpowiedź „nie poszedłbym/poszłabym na studia”. 

 

Wykres 4.3 Poziom zadowolenia ze studiów absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 122 
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Rozważając to samo pytanie pod kątem stopnia ukończonych studiów największe rozbieżności widać przy 

odpowiedzi „nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnię” (75,00% absolwenci II stopnia   

i 62,82% absolwenci I stopnia) oraz przy odpowiedzi „kierunek” (11,36% absolwenci II stopnia 

 i 23,08% absolwenci I stopnia). Niemal taki sam procent absolwentów studiów I stopnia (8,97%) jak i II stopnia 

(9,09%) przy ponownym wyborze studiów wybrałoby inną uczelnię. 

 

 

Wykres 4.4 Poziom zadowolenia ze studiów absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 122 

 

Wykres 4.5 Poziom zadowolenia ze studiów absolwentów kierunków morskich. 

 

Absolwenci kierunków morskich w większości  

są zadowoleni z ukończonych studiów – 66,71%  

ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „nic, dobrze 

wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnię”.   

17,14% absolwentów kierunków morskich przy 

ponownym wyborze studiów zdecydowałoby się  

na wybór innego kierunku studiów na UMG,  

a 14,29% to osoby które wybrałyby inną uczelnię.  

Tylko 2,86% nie poszłoby na studia wcale. 

 
 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 35 
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Aż 76,96% ankietowanych absolwentów Wydziału Mechanicznego i 74,19% absolwentów Wydziału 

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

Mechanicznego jest największy odsetek osób w porównaniu do pozostałych Wydziałów, które deklarują,  

że gdyby ponownie miały wybierać studia to nie poszłoby na studia wcale, natomiast wśród absolwentów 

Wydziału Elektrycznego nikt nie udzielił takiej odpowiedzi. Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału 

Zarządzania i Nauk o Jakości częściej niż na pozostałych wydziałach zdecydowaliby się na zamianę jedynie 

kierunku – 25,00% respondentów z Wydziału Nawigacyjnego oraz 22,41% absolwentów Wydziały Zarządzania 

i Nauk o Jakości wybrało odpowiedź „kierunek”.  

 

Wykres 4.6 Poziom zadowolenia ze studiów absolwentów poszczególnych wydziałów. 

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 122 
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5. Sytuacja absolwentów po studiach  

 

Pytanie, pozwalające poznać w jakim stopniu absolwenci, którzy ukończyli naukę na Uniwersytecie Morskim  

w Gdyni w 2020 roku, są aktywni zawodowo brzmiało: 

 

Jaka jest Pana/Pani aktualna sytuacja zawodowa? 

 pracuję 

 studiuję 

 studiuję i pracuję 

 nie pracuję, ale szukam pracy 

 nie pracuję i nie szukam pracy 

 

To pytanie wyświetliło się wszystkim osobom biorącym udział w ankiecie. 

 

85,25% badanych absolwentów zadeklarowało, że w rok po ukończeniu studiów są już aktywni zawodowo - 

61,48% stanowią absolwenci pracujący a 23,77% absolwenci łączący pracę zawodową z dalszymi studiami.  

4,92% to osoby, które zaznaczyły, ze w momencie wypełniania ankiety tylko studiowały. 9,02% to absolwenci, 

którzy aktywnie poszukują pracy, a tylko jedna z ankietowanych osób zaznaczyła odpowiedź „nie pracuję ani nie 

szukam pracy”. 

Wykres 5.1 Sytuacja zawodowa absolwentów  UMG. 

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 122 
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Jeżeli pytanie „Jaka jest Pana/pani aktualna sytuacja zawodowa?” rozpatrzy się pod względem płci 

respondentów to największa różnica pomiędzy odpowiedziami kobiet i mężczyzn można zauważyć  

przy odpowiedzi „pracuję” – 68,66% mężczyzn deklaruje taką odpowiedź i 52,73% kobiet.  

Kobiety częściej niż mężczyźni zaznaczały odpowiedź „studiuję i pracuję” oraz „nie pracuję, ale szukam pracy” . 

 

Wykres 5.2 Sytuacja zawodowa absolwentek i absolwentów UMG. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 122 

 

88,24% absolwentów kierunków niestacjonarnych zadeklarowało, że w momencie wypełniania ankiety 

pracowało, a 8,82% łączyło pracę z dalszą nauką. Tylko jedna osoba spośród absolwentów studiów 

niestacjonarnych zadeklarowała, że nie pracuje i nie szuka pracy w chwili wypełniania ankiety, natomiast nikt 

nie zaznaczył odpowiedzi „nie pracuję, ale szukam pracy”  lub „studiuję”. Wśród absolwentów studiów 

stacjonarnych osoby pracujące stanowiły 51%,14, a osoby, które łączące pracę i dalsze studia to 25,00%. 

 

Wykres 5.3 Sytuacja zawodowa absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 122 
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Zarówno po studiach I jak i II stopnia odsetek osób aktywnych zawodowo wyniósł ponad 80% - 

 72,73% absolwentów studiów II stopnia i 55,13% absolwentów studiów I stopnia zaznaczyło odpowiedź 

„pracuję” oraz 9,09% absolwentów studiów II stopnia i 32,05% absolwentów studiów I stopnia  zaznaczyło 

odpowiedź „studiuję i pracuję”.  

 

Wykres 5.4 Sytuacja zawodowa absolwentów studiów I i II stopnia. 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 122 

 

 

Wykres 5.5 Sytuacja zawodowa absolwentów kierunków morskich. 

 

Wśród absolwentów kierunków morskich 65.71% 

zadeklarowało, że pracuje, 28,57% że studiuje i pracuje, 

2,86% że studiuje, a jedynie 2,86% że obecnie szuka pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 35 
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Najwięcej rozbieżności można dostrzec, gdy podczas analizy zostaną uwzględnione odpowiedzi absolwentów 

poszczególnych Wydziałów.   

Na Wydziale Elektrycznym 83,87% absolwentów jest czynnych zawodowo, z czego 19,35% łączy pracę z dalszą 

edukacją. Aż 92,31% absolwentów Wydziału Mechanicznego pracuje lub łączy pracę z nauką, z czego 23,08% 

łączy pracę z dalszą edukacją. Na Wydziale Nawigacyjnym osoby pracujące stanowiły 95,00%, w tym 35,00% 

to osoby, które wybrały odpowiedź „studiuję i pracuję”. Pośród osób, które ukończyły studia na Wydziale 

Zarządzania i Nauk o Jakości, 81,03% stanowiły osoby czynne zawodowo. 

 

Wykres 5.6 Sytuacja zawodowa absolwentów poszczególnych wydziałów. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 122 
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6. Dalsza edukacja  

 

Pytanie, pozwalające poznać jakie są dalsze plany edukacyjne absolwentów, którzy ukończyli naukę  

na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w 2020 roku, brzmiało: 

 

Czy ma Pan/Pani zamiar podjąć dalsze studia?? 

 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 

 

To pytanie wyświetliło się 87 osobom, które w pytaniu o aktualną sytuację zawodową, zaznaczyły odpowiedź 

„pracuję”,  „nie pracuję, ale szukam pracy” lub „nie pracuję i nie szukam pracy”.  

 

Jedynie 22,99% badanych planuje podjąć dalsze studia, z czego większość myśli o innej uczelni. 

Niezdecydowanych jest 29,89% absolwentów. Aż 47,13% absolwentów nie zamierza podejmować dalszych 

studiów i stawia na naukę zawodu w praktyce. Żaden z respondentów nie jest zainteresowany podjęciem 

ponownego kształcenia na innym kierunku na UMG. 

 

Wykres 6.1 Chęć podjęcia dalszej edukacji przez absolwentów UMG. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 87 
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Aż 60,53% kobiet, które do momentu wypełnienia kwestionariusza nie podjęły dalszych studiów, nie zamierza 

więcej studiować. Wśród mężczyzn taką odpowiedź wybrało  już tylko 36,73%. Mężczyźni są też bardziej 

niezdecydowani (38,78%) niż kobiety (18,42%) jeżeli chodzi o kontynuację nauki. Dużo mniejsze procentowo 

różnice między udzielonymi odpowiedziami, w zależności od płci, kształtują się przy odpowiedziach twierdzach 

na pytanie o zamiary dalszej nauki.  

 

Wykres 6.2. Chęć podjęcia dalszej edukacji przez absolwentki i absolwentów UMG. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 87 

 

Jeżeli pod uwagę zostaną odpowiedzi absolwentów pod względem trybu studiów, można zauważyć,  
że studenci studiów niestacjonarnych najczęściej nie są jeszcze zdecydowani czy chcą podejmować dalsze 
studia(41,94%) , natomiast studenci studiów stacjonarnych najczęściej stwierdzają, że nie planują dalszej nauki, 
lecz stawiają na naukę w praktyce (55,36%). 

 

Wykres 6.3 Chęć podjęcia dalszej edukacji przez absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 87 
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Na pytanie „czy ma Pani/Pan zamiar podjąć dalsze studia”  absolwenci studiów I oraz II stopnia najczęściej 
wybierali tą samą odpowiedź „nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce”. 12,77% absolwentów studiów  
I stopnia, którzy w chwili wypełniania kwestionariusza nie studiowali, ma zamiar podjąć studia II stopnia  
na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. 

 

Wykres 6.4 Chęć podjęcia dalszej edukacji przez absolwentów studiów I i II stopnia. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 87 
 

 

Wykres 6.5 Chęć podjęcia dalszej edukacji przez kierunków morskich. 

  

Analizując odpowiedzi absolwentów kierunków morskich 
można zauważyć,  najwięcej absolwentów nie zamierza 
podejmować dalszych studiów (42,61%).   
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podjąć studia II stopnia na UMG. 

Nikt nie zaznaczył odpowiedzi „tak, ale studia na innym 
kierunku UMG” lub „tak, studia podyplomowe UMG”. 

 

 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 24 
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Wśród absolwentów Wydziału Elektrycznego, którzy w momencie wypełniania ankiety nie studiowali, najwięcej 
osób(43,48%) wybrało odpowiedź „nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce”, 30,43% jest niezdecydowanych 
a dokładnie tyle samo osób wybrało odpowiedź „tak, studia magisterskie na UMG” i „tak, studia magisterskie 
na UMG”. Połowa Absolwentów Wydziału Mechanicznego nie mogła określić w chwili wypełniania 
kwestionariusza swoich planów, a druga połowa zadeklarowała, że nie zamierza podejmować dalszej nauki na 
studiach. Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego w większości nie zamierzają podejmować dalszych studiów, 
(46,15%), 23,08% chce podjąć studia na innej uczelni a po 15,38% udzieliło odpowiedzi „tak, studia magisterskie 
na UMG” lub „jeszcze nie wiem”. 48,78% absolwentów Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości stawia na naukę 
zawodu w praktyce, 29,27% jest niezdecydowanych, 17,07% chce podjąć studia na innej uczelni, a 4,88% rozważa 
podjęcie dalszych studiów na UMG. 

 

Wykres 6.6 Chęć podjęcia dalszej edukacji przez poszczególnych wydziałów. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 87 
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Pytanie, pozwalające poznać jakie studia podjęli absolwenci, którzy ukończyli naukę na Uniwersytecie Morskim 

w Gdyni w 2020 roku, brzmiało: 

 

Obecne studia to: 

 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 

 

To pytanie wyświetliło się 35 osobom, które w pytaniu o aktualną sytuację zawodową, zaznaczyły odpowiedź 

„studiuję i pracuję” lub „studiuję”. 

 

Wśród osób, które w momencie wypełniania ankiety podjęły dalszą naukę 57,14% stanowili studenci studiów 
magisterskich na UMG, a 31,43% studenci studiów magisterskich na innej uczelni. 5,71% to studenci studiów 
doktoranckich. Tyle samo było studentów którzy rozpoczęli kolejne studia pierwszego stopnia na innej uczelni. 
Wśród respondentów nie było studentów kolejnego kierunku studiów I stopnia na UMG ani studentów studiów 
podyplomowych.  

 

Wykres 6.7 Dalsza edukacja absolwentów UMG. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 35 
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Kobiety najczęściej wybierały studia magisterskie na innej uczelni, natomiast mężczyźni studia magisterskie  
na UMG. 

 

Wykres 6.8 Dalsza edukacja absolwentek i absolwentów UMG 

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 35 

 

Absolwenci studiów stacjonarnych, którzy w momencie wypełniania ankiety podjęli dalsza naukę dwukrotnie 
częściej wybierali studia magisterskie na UMG(62,50%) niż studia magisterskie na innej uczelni (31,25%),  
a 6,25% zdecydowało się na podjęcie kolejnych studiów I stopnia na innej uczelni. 

 

Wykres 6.9 Dalsza edukacja absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 35 
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Absolwenci studiów I stopnia wybierali studia magisterskie na UMG (61,29%), na innej uczelni (35,48%),  
a 3,28% postanowiło rozpocząć kolejne studia I stopnia na innej uczelni.  Absolwenci studiów II stopnia 
zdecydowali się podjąć studia doktoranckie (50,00%), magisterskie na UMG (25,00%) lub studia 
inżynierskie/licencjackie na innej uczelni (25,00%).  

Wykres 6.10 Dalsza edukacja absolwentów studiów I i II stopnia. 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 35 

 

Wykres 6.12 Dalsza edukacja absolwentów kierunków morskich. 
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Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 11 
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Studiujący absolwenci Wydziału Elektrycznego w większości to studenci studiów II stopnia na UMG, 25,00% 
stanowią doktoranci a 12,50% to studenci studiów magisterskich na innej uczelni. Wszyscy studiujący 
absolwenci Wydziału Mechanicznego to studenci studiów magisterskich UMG (66,66%) lub studiów 
magisterskich na innej uczelni. Studiujący absolwenci Wydziału Nawigacyjnego zadeklarowali, że obecne studia 
to „studia magisterskie na UMG” (42,86%), „studia magisterskie na innej uczelni” (28,57%)  
i „studia inżynierskie/licencjackie na innej uczelni” (28,57%). Studiujący absolwenci Wydziału Zarządzania  
i Nauk o Jakości to studenci studiów II stopnia, z czego większość(58,82%) wybrało studia magisterskie  
na UMG. 

 

Wykres 6.11 Dalsza edukacja absolwentów poszczególnych wydziałów. 

 
Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 35 
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7. Sytuacja absolwentów na rynku pracy 

 

Pytanie, pozwalające poznać absolwentom, którzy ukończyli naukę na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w 2020 

roku, udało się podjąć zatrudnienie zgodne z kierunkiem studiów, brzmiało: 

 

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

 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 

 

To pytanie wyświetliło się 104 osobom, które w pytaniu o aktualną sytuację zawodową, zaznaczyły odpowiedź 

„studiuję i pracuję” lub „pracuję”, czyli były aktywne zawodowo. 

 

Osoby pracujące zadeklarowały, że aż 56,73% z nich posiada pracę bezpośrednio związaną z kierunkiem 

ukończonych studiów, 25,96% ma pracę w sektorze pokrewnym a tylko 17,31% stanowią osoby, które pracują  

w branży niezwiązanej z ukończonym kierunkiem studiów. 

Wykres 7.1 Zgodność wykonywanego zawodu z kierunkiem ukończonych studiów  absolwentów UMG. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 
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Częściej pracę bezpośrednio związaną z ukończonym kierunkiem studiów wykonywali absolwenci (60,66%) 

niż absolwentki UMG (51,16%). 

Wykres 7.2 Zgodność wykonywanego zawodu z kierunkiem ukończonych studiów absolwentek i absolwentów UMG. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 
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Wykres 7.3 Zgodność wykonywanego zawodu z kierunkiem ukończonych studiów absolwentów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 
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Absolwenci studiów I stopnia częściej niż absolwenci studiów II stopnia deklarowali, że ich obecna praca jest 
bezpośrednio związana z ukończonym kierunkiem. 

 

Wykres 7.4 Zgodność wykonywanego zawodu z kierunkiem ukończonych studiów absolwentów studiów I i II stopnia. 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 
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Większość absolwentów Wydziału Elektrycznego ma pracę bezpośrednio (69,23%) lub pośrednio związaną  
z ukończonym kierunkiem studiów (23,08%). Podobnie sytuacja przedstawia się u absolwentów Wydziału 
Mechanicznego – odpowiednio 66,67% i 25,00%. Największy odsetek absolwentów pracujących w zawodzie 
bezpośrednio związanym z ukończonym kierunkiem studiów jest na Wydziale Nawigacyjnym (78,95%)  
i jednocześnie na tym Wydziale jest najmniej osób pracujących niezgodnie z ukończonymi studiami (5,26%). 
Wśród absolwentów Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości również najwięcej osób zadeklarowało pracę zgodną 
z ukończonym kierunkiem studiów ale stanowili oni już tylko 38,30%, osoby pracujące w pokrewnym sektorze 
to 31,91% a aż 29,79% absolwentów zadeklarowało, ze ich obecna praca zupełnie nie jest związana z ukończonym 
kierunkiem studiów. 

 

Wykres 7.6 Zgodność wykonywanego zawodu z kierunkiem ukończonych studiów absolwentów poszczególnych wydziałów. 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 
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Pytanie, pozwalające poznać jak   szybko absolwenci, którzy ukończyli naukę na Uniwersytecie Morskim w Gdyni 

w 2020 roku, podejmowali pracę, brzmiało: 

 

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

 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 

 

To pytanie wyświetliło się 104 osobom, które w pytaniu o aktualną sytuację zawodową, zaznaczyły odpowiedź 

„studiuję i pracuję” lub „pracuję”, czyli były aktywne zawodowo. 

 

 

Aż 34,62% Absolwentów UMG, którzy ukończyli studia w 2019 roku, znalazło pracę jeszcze w trakcie studiów. 

7,69% znalazło pracę do miesiąca lub do trzech miesięcy od ukończenia studiów. 26,92% ankietowanych 

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

 

Wykres 7.7 Czas w jakim czasie absolwenci UMG znajdują pracę. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 
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Wśród osób, które rozpoczęły pracę jeszcze przed studiami nieznacznie przewyższali mężczyźni (27,87%)  

w stosunku do kobiet (25,58%). Niemalże taki sam procent kobiet (34,88%) jak i mężczyzn (34,43%) znalazło 

pracę  już w trakcie studiów.  Jedynie 2,33% kobiet i 11,48% mężczyzn, którzy w 2020 roku ukończyli studia  

na UMG znalezienie pracy zajęło więcej niż 6 miesięcy. 

Wykres 7. Czas w jakim czasie absolwentki i absolwenci UMG znajdują pracę. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n =104 

 

Aż 51,52% absolwentów studiów niestacjonarnych stanowiły osoby, które znalazły pracę  
jeszcze przed studiami, 27,27% stanowiły osoby, które rozpoczęły pracę w trakcie studiów. Wśród absolwenci 
studiów stacjonarnych aż 38,03% stanowili absolwenci, którzy znaleźli pracę jeszcze w trakcie nauki. 
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Rozpatrując odpowiedzi absolwentów pod kątem stopnia ukończonych studiów, można zauważyć,  
że ich odpowiedzi rozkładają się bardzo podobnie. 27,94% absolwentów I stopnia i 25,00% absolwentów  
II stopnia pracowało jeszcze przed podjęciem nauki, 35,29% absolwentów I stopnia i 33,33% absolwentów  
II stopnia znalazło zatrudnienie w trakcie studiowania, a największa rozbieżność jest w odpowiedzi  
„do 6 miesięcy od ukończenia” – którą to odpowiedź zaznaczyło 13,24% absolwentów I stopnia  
i 19,44% absolwentów II stopnia. 

 

Wykres 7.10 Czas w jakim czasie absolwenci studiów I i II stopnia znajdują pracę. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 
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Najszybciej pracę znajdują absolwenci Wydziału Nawigacyjnego – aż 52,63% z nich znalazło pracę jeszcze  
w trakcie studiów. Żadnemu z pracujących absolwentów wydziału Nawigacyjnego znalezienie pracy nie zajęło 
dłużej niż 6 miesięcy. Większość absolwentów Wydziału Elektrycznego znalazło prace w trakcie (43,31%)  
lub przed rozpoczęciem studiów (38,46%). Wśród absolwentów Wydziału Mechanicznego 25,00% stanowiły 
osoby, które pracowały przed rozpoczęciem studiów, 16,67% znalazło pracę jeszcze w trakcie studiów,  
 a 41,66% znalazło pracę do 6 miesięcy od ukończenia nauki na UMG. Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości 
aż 51,06% stanowiły osoby które były aktywne zawodowo już w trakcie studiów, a tylko 4,26% absolwentów 
szukało pracy dłużej niż 6 miesięcy. 

 

Wykres 7.12 Czas w jakim czasie absolwenci poszczególnych wydziałów znajdują pracę. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 
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Pytanie, pozwalające poznać zadowolenie z podjętej pracy przez  absolwentów, którzy ukończyli naukę  

na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w 2020 roku, brzmiało: 

 

Czy pomimo zatrudnienia szuka Pan/Pani innej pracy? 

 tak 

 nie 

To pytanie wyświetliło się 104 osobom, które w pytaniu o aktualną sytuację zawodową, zaznaczyły odpowiedź 

„studiuję i pracuję” lub „pracuję”, czyli były aktywne zawodowo. 

 

Respondenci zapytani o to czy zamierzają dalej szukać pracy w 69,23% odpowiedzieli „nie”. 

 

Wykres 7.13 Chęć zmiany pracy absolwentów UMG. 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 

 

Pomimo zatrudnienia nieznacznie częściej nowej pracy szukają kobiety (32,56%) niż mężczyźni (29,51%). 

 

Wykres 7.14 Chęć zmiany pracy absolwentek i absolwentów UMG. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 
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Odpowiedzi absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozkładają się prawie identycznie –  

około 69% nie zamierza zmieniać obecnej pracy a 30% poszukuje innej. 

 

Wykres 7.15 Chęć zmiany pracy absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 

 

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 7.16 Chęć zmiany pracy absolwentów studiów I i II stopnia. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 
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Na kierunkach morskich przeważają osoby, które nie poszukują 
innej pracy (64,41%). 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 33 
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Najbardziej zadowoleni z obecnej pracy są absolwenci Wydziału Mechanicznego – tylko 8,33% z nich poszukuje 
innej pracy. 26,92% absolwentów Wydziału Elektrycznego i 34,04% absolwentów Wydziału Zarządzania i Nauk 
o Jakości pomimo zatrudnienia poszukuje pracy. Najmniej zadowoleni z zatrudnienia wydają się absolwenci 
Wydziału Nawigacyjnego – aż 42,11% z nich poszukiwało pracy pomimo zatrudnienia. 

 

Wykres 7.18 Chęć zmiany pracy absolwentów poszczególnych wydziałów. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 
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Ostatnie omawiane pytanie dotyczy wysokości dochodów absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  

w rok po ukończeniu studiów: 

 

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

 poniżej 1870 PLN 

 1870 - 2500 PLN 

 2501 - 3500 PLN 

 3501 - 4500 PLN 

 4501 - 6000 PLN 

 powyżej 6000 PLN 

 wolę nie podawać takich informacji 

To pytanie wyświetliło się 104 osobom, które w pytaniu o aktualną sytuację zawodową, zaznaczyły odpowiedź 

„studiuję i pracuję” lub „pracuję”, czyli były aktywne zawodowo. 

 

Żaden z absolwentów nie zadeklarował dochodu poniżej kwoty 1870 PLN na rękę. 6,76% respondentów  

nie chciało udzielić informacji o swoich obecnych zarobkach, a tylko 7,69% absolwentów zadeklarowało dochód 

nie większy niż 2500 PLN. 22,12% badanych zadeklarowało zarobki powyżej 6000 PLN miesięcznie na rękę.   

U 15,38% absolwentów wynagrodzenie kształtuje się w przedziale pomiędzy 4501 PLN a 6000 PLN.  

Najwięcej absolwentów zadeklarowało dochód od 3501 PLN do 4500PLN, a 20,19% zarabia średnio  

o 1000PLN mniej, czyli w przedziale 2501 PLN do 3500PLN. 

 

Wykres 7.19 Zarobki absolwentów UMG. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 
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Duże rozbieżności w dochodzie uzyskiwanym na rękę można również zaobserwować porównując dochody 

absolwentów z dochodami absolwentek – jedynie 1,64% badanych mężczyzn podało, że zarabia poniżej  

2501 PLN a taką samą odpowiedź zaznaczyło 16,28%. 65,12% kobiet zarabia w przedziale od 2501 PLN do 4500, 

a aż 54,10% mężczyzn zarabia ponad 4500 PLN. 

 

Wykres 7.20 Zarobki absolwentek i absolwentów UMG.  

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 

 

Rozbieżności w wysokości dochodów widać także w odpowiedziach absolwentów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych. Wyższe dochody częściej deklarują absolwenci studiów zaocznych. 

 

Wykres 7.21 Zarobki absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 
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Z badania można także wyczytać, że częściej najwyższy dochód deklarowali absolwenci studiów pierwszego 

stopnia (25,00%) niż studenci studiów drugiego stopnia(16,67%).  

 

Wykres 7.22 Zarobki absolwentów studiów I i II stopnia. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 

 

Wykres 7.23Zarobki absolwentów kierunków morskich. 

 

Aż 42,42% absolwentów kierunków morskich,  

w rok po ukończeniu studiów, deklaruje dochód 

miesięczny na rękę powyżej 6000 PLN. 18,18% 

deklaruje dochód na poziomie 4501 – 6000PLN. 

15,15% zaznaczyło w kwestionariuszu dochód 

pomiędzy 3501 a 4500 PLN. Tyle samo osób  

nie chciało udzielić odpowiedzi na pytanie o zarobki. 

Żaden z ankietowanych absolwentów kierunków 

morskich nie podał dochodu niższego niż 2501 PL.
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Najbardziej na tle pozostałych absolwentów odznaczają się Absolwenci Wydziału Elektrycznego  

i Mechanicznego. Aż 83,33% absolwentów Wydziału Elektrycznego zaznaczyło dochód w dwóch najwyższych 

przedziałach. 66,66% absolwentów Wydziału Mechanicznego również zaznaczyło dwa najwyższe przedziały 

dochodowe w pytaniu, przy czym najniższy przedział jaki zaznaczali absolwenci Wydziału Mechanicznego  

to 3501 -4500 PLN. Najwięcej absolwentów Wydziału Nawigacyjnego oświadczyło, że ich dochód na rękę 

przekracza 6000PLN (31,58% ), a najniższy dochód jaki zadeklarowali to 2501 3500 PLN. Na Wydziale 

Zarządzania i Nauk o Jakości absolwenci najczęściej zaznaczali dochód od 3501 PLN do 4500 PLN (31,91%)  

oraz od 2501 PLN do 3500 PLN (29,79%). Absolwenci Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości to również osoby, 

które najchętniej odpowiadały na to pytanie – jedynie 2,13% nie chciało udzielić odpowiedzi dotyczącej 

dochodów. 

 

Wykres 7.24 Zarobki absolwentów poszczególnych wydziałów. 

Źródło: badanie własne absolwentów metodą CAWI, n = 104 
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8. Kwestionariusz Ankiety 

BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW UMG  

Absolwenci 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

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 
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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 

 

 

 

 

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 
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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 

 

 

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 
 

 

DALSZA EDUKACJA 
 

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 

 

 

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 
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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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9.  Tabele danych 

Odpowiedzi absolwentów Wydziału Elektrycznego 
 

Tabela 1.1  Wydział Elektryczny  

ID Wydział: Kierunek / Specjalność: 
Kierunek morski 

czy lądowy? Ukończone studia: Tryb studiów: Płeć: 

4 WE Elektrotechnika / Elektroautomatyka lądowy studia magisterskie Stacjonarne Mężczyzna 

8 WE 
Elektrotechnika / Elektroautomatyka 

Okrętowa morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

9 WE Elektrotechnika / Elektroautomatyka lądowy studia magisterskie Stacjonarne Mężczyzna 

10 WE Elektrotechnika / Elektroautomatyka 
Okrętowa 

morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

11 WE Elektronika i Telekomunikacja / Systemy i 
Sieci Teleinformatyczne 

lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

16 WE Elektrotechnika / Elektroautomatyka lądowy studia magisterskie Stacjonarne Mężczyzna 

18 WE 
Elektrotechnika / Elektroautomatyka 

Okrętowa morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

32 WE 
Elektrotechnika / Elektroautomatyka 

Okrętowa morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

33 WE 
Elektrotechnika / Komputerowe Systemy 

Sterowania 
lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 

36 WE Elektrotechnika / Elektroautomatyka 
Okrętowa 

lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 

41 WE Elektrotechnika / Elektroautomatyka 
Okrętowa 

morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

47 WE 
Elektrotechnika / Elektroautomatyka 

Okrętowa morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

54 WE 
Elektrotechnika / Komputerowe Systemy 

Sterowania lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

58 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / Systemy i 

Sieci Teleinformatyczne lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

63 WE 
Elektrotechnika / Elektroautomatyka 

Okrętowa 
morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

67 WE Elektronika i Telekomunikacja / Systemy i 
Sieci Teleinformatyczne 

lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

70 WE Elektrotechnika / Elektroautomatyka 
Okrętowa 

morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

92 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / Systemy i 

Sieci Teleinformatyczne lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

94 WE 
Elektrotechnika / Komputerowe Systemy 

Sterowania lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 

99 WE Elektrotechnika / Elektroautomatyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

101 WE 
Elektrotechnika / Elektroautomatyka 

Okrętowa 
morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

106 WE Elektrotechnika / Komputerowe Systemy 
Sterowania 

lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 

113 WE Elektrotechnika / Elektroautomatyka 
Okrętowa 

morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

119 WE Elektrotechnika / Elektroautomatyka lądowy studia magisterskie Stacjonarne Mężczyzna 

122 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / Systemy i 

Sieci Teleinformatyczne lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 

123 WE 
Elektrotechnika / Elektroautomatyka 

Okrętowa morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

124 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / Systemy i 

Sieci Teleinformatyczne 
lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 

125 WE Elektronika i Telekomunikacja / Systemy i 
Sieci Teleinformatyczne 

lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna 

130 WE Elektronika i Telekomunikacja / 
Elektronika Morska 

morski studia magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna 

131 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / 

Elektronika Morska morski studia magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna 

133 WE 
Elektronika i Telekomunikacja / 

Elektronika Morska morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 
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Tabela 1.2  Wydział Elektryczny  

ID 
Jaka jest Pana/Pani 
aktualna sytuacja 

zawodowa? 

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? 

4 nie pracuję, ale szukam 
pracy 

        

8 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak powyżej  6000 PLN 

9 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak powyżej  6000 PLN 

10 studiuję i pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej  6000 PLN 

11 nie pracuję, ale szukam 
pracy 

        

16 nie pracuję, ale szukam 
pracy 

        

18 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej  6000 PLN 

32 studiuję         

33 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Nie 4501- 6000 PLN 

36 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Tak 4501- 6000 PLN 

41 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. do roku Nie 3501 - 4500 PLN 

47 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Tak 

wolę nie podawać takich 
informacji 

54 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Tak 3501 - 4500 PLN 

58 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Nie 4501- 6000 PLN 

63 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

do 3 miesięcy od ukończenia Nie powyżej  6000 PLN 

67 studiuję         

70 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

w trakcie/pod koniec studiów Nie wolę nie podawać takich 
informacji 

92 studiuję i pracuję 
Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z 

ukończonym kierunkiem studiów. do roku Nie 3501 - 4500 PLN 

94 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Nie powyżej  6000 PLN 

99 studiuję i pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Tak 2501 - 3500 PLN 

101 studiuję i pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. do roku Nie 3501 - 4500 PLN 

106 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. 
pracowałem/pracowałam już w 

obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 
studiów 

Nie 3501 - 4500 PLN 

113 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej  6000 PLN 

119 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. do roku Nie 2501 - 3500 PLN 

122 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. 
pracowałem/pracowałam już w 

obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 
studiów 

Tak 4501- 6000 PLN 

123 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej  6000 PLN 

124 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Nie 3501 - 4500 PLN 

125 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. 
pracowałem/pracowałam już w 

obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 
studiów 

Nie powyżej  6000 PLN 

130 studiuję i pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

w trakcie/pod koniec studiów Nie 2501 - 3500 PLN 

131 studiuję i pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

w trakcie/pod koniec studiów Nie 2501 - 3500 PLN 

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

w trakcie/pod koniec studiów Nie wolę nie podawać takich 
informacji 
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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? 
Całkowity czas wypełniania 

ankiety podany w sekundach 

4 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 108.09 

8 tak, ale na innej uczelni   uczelnię 91.87 

9 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 411.45 

10   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 80.53 

11 tak, studia magisterskie na UMG   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 57.71 

16 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 64.43 

18 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 126.44 

32   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 51.7 

33 jeszcze nie wiem   kierunek 100.52 

36 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 92.99 

41 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 140.8 

47 jeszcze nie wiem   uczelnię 79.16 

54 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 101.37 

58 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 173.34 

63 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 133.83 

67   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 70.06 

70 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 177.54 

92   studia magisterskie na innej 
uczelni 

kierunek 83.64 

94 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 198.49 

99   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 206.42 

101   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 141.88 

106 jeszcze nie wiem   kierunek 73.19 

113 tak, studia magisterskie na UMG   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 86.7 

119 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 154.7 

122 tak, studia magisterskie na UMG   kierunek 104.3 

123 tak, ale na innej uczelni   uczelnię 60.56 

124 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 110.33 

125 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 74.52 

130   studia doktoranckie nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 124.34 

131   studia doktoranckie nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 55.24 

133 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   kierunek 159.61 
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Odpowiedzi absolwentów Wydziału Mechanicznego  

 

Tabela 2.1  Wydział Mechaniczny  

ID Wydział: Kierunek / Specjalność: 
Kierunek morski 

czy lądowy? Ukończone studia: Tryb studiów: Płeć: 

17 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / 

Inżynieria Produkcji lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 

50 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / 

Eksploatacja Siłowni Okrętowych i 
Obiektów Oceanotechnicznych 

morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

59 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / 

Technologia Remontów Urządzeń 
Okrętowych i Portowych 

lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

62 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / 

Eksploatacja Siłowni Okrętowych i 
Obiektów Oceanotechnicznych 

morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

64 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / 

Eksploatacja Siłowni Okrętowych i 
Obiektów Oceanotechnicznych 

morski studia licencjackie Niestacjonarne Mężczyzna 

91 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / 

Eksploatacja Siłowni Okrętowych i 
Obiektów Oceanotechnicznych 

morski studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 

104 WM Kierunek Mechanika i budowa maszyn / 
Inżynieria Produkcji 

lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

111 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / 

Eksploatacja Siłowni Okrętowych i 
Obiektów Oceanotechnicznych 

morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

118 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / 

Technologia Remontów Urządzeń 
Okrętowych i Portowych 

lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Kobieta 

121 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / 

Eksploatacja Siłowni Okrętowych i 
Obiektów Oceanotechnicznych 

morski studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 

126 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / 

Technologia Remontów Urządzeń 
Okrętowych i Portowych 

lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 

127 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / 

Eksploatacja Siłowni Okrętowych morski studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 

132 WM 
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / 

Technologia Remontów Urządzeń 
Okrętowych i Portowych 

lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 
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Tabela 2.2  Wydział Mechaniczny  

ID 
Jaka jest Pana/Pani 
aktualna sytuacja 

zawodowa? 

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? 

17 pracuję 
Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z 

ukończonym kierunkiem studiów. do roku Nie powyżej  6000 PLN 

50 studiuję i pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. do miesiąca od ukończenia Tak 
wolę nie podawać takich 

informacji 

59 
nie pracuję, ale szukam 

pracy         

62 studiuję i pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 4500 PLN 

64 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Nie 4501- 6000 PLN 

91 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

do 6 miesięcy od ukończenia Nie 4501- 6000 PLN 

104 studiuję i pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 6 miesięcy od ukończenia Nie 3501 - 4500 PLN 

111 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

do 3 miesięcy od ukończenia Nie powyżej  6000 PLN 

118 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Nie powyżej  6000 PLN 

121 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. do roku Nie powyżej  6000 PLN 

126 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 4500 PLN 

127 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. 
do 6 miesięcy od ukończenia Nie 4501- 6000 PLN 

132 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Nie 4501- 6000 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? 
Całkowity czas wypełniania 

ankiety podany w sekundach 

17 jeszcze nie wiem   nie poszedłbym/poszłabym na studia 155.1 

50   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 187.65 

59 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   uczelnię 86.29 

62   
studia magisterskie na innej 

uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 99.37 

64 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 95.14 

91 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 65.22 

104   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 194.58 

111 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   uczelnię 87.5 

118 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 91.33 

121 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 113.65 

126 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 112.28 

127 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 116.1 

132 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 70.04 
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Odpowiedzi absolwentów Wydziału Nawigacyjnego 

 

Tabela 3.1  Wydział Nawigacyjny  

ID Wydział: Kierunek / Specjalność: 
Kierunek morski 

czy lądowy? Ukończone studia: Tryb studiów: Płeć: 

3 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

5 WN Transport / Transport i Logistyka morski studia inżynierskie Niestacjonarne Kobieta 

7 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

14 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

20 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

24 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

27 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

30 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

35 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

48 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 

51 WN Transport / Morskie Systemy 
Transportowe i Logistyczne 

morski studia magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna 

66 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

73 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

74 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

80 WN 
Transport / Morskie Systemy 
Transportowe i Logistyczne lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Kobieta 

93 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

102 WN Transport / Transport i Logistyka lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

103 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 

115 WN Nawigacja / Transport Morski morski studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

116 WN 
Transport / Morskie Systemy 
Transportowe i Logistyczne lądowy studia magisterskie Stacjonarne Mężczyzna 
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Tabela 3.2  Wydział Nawigacyjny  

ID 
Jaka jest Pana/Pani 
aktualna sytuacja 

zawodowa? 

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? 

3 studiuję i pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 4500 PLN 

5 studiuję i pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak 2501 - 3500 PLN 

7 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej  6000 PLN 

14 nie pracuję, ale szukam 
pracy 

        

20 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej  6000 PLN 

24 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

w trakcie/pod koniec studiów Tak 4501- 6000 PLN 

27 studiuję i pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 
wolę nie podawać takich 

informacji 

30 studiuję i pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. do miesiąca od ukończenia Tak 4501- 6000 PLN 

35 studiuję i pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 4500 PLN 

48 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Nie powyżej  6000 PLN 

51 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Tak 

wolę nie podawać takich 
informacji 

66 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Nie powyżej  6000 PLN 

73 studiuję i pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. do 6 miesięcy od ukończenia Tak 2501 - 3500 PLN 

74 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. 
w trakcie/pod koniec studiów Nie powyżej  6000 PLN 

80 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Nie 3501 - 4500 PLN 

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

do miesiąca od ukończenia Nie 3501 - 4500 PLN 

102 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak 3501 - 4500 PLN 

103 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 6 miesięcy od ukończenia Tak powyżej  6000 PLN 

115 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak 4501- 6000 PLN 

116 studiuję i pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

do miesiąca od ukończenia Nie 2501 - 3500 PLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI – ABSOLWENCI 2020 

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? 
Całkowity czas wypełniania 

ankiety podany w sekundach 

3   
studia inżynierskie/licencjackie na 

innej uczelni uczelnię 98.3 

5   
studia magisterskie na innej 

uczelni kierunek 117.19 

7 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 120.73 

14 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 59.84 

20 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   kierunek 130.34 

24 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   kierunek 123.06 

27   
studia magisterskie na innej 

uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 78.34 

30   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 100.33 

35   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 153.71 

48 tak, studia magisterskie na UMG   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 70.97 

51 tak, ale na innej uczelni   kierunek 137.04 

66 tak, studia magisterskie na UMG   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 18375.5 

73   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 100.58 

74 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 162.4 

80 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 84.21 

93 tak, ale na innej uczelni   uczelnię 101.89 

102 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 268.68 

103 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nie poszedłbym/poszłabym na studia 110.15 

115 tak, ale na innej uczelni   kierunek 84.52 

116   
studia inżynierskie/licencjackie na 

innej uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 69.32 
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Odpowiedzi absolwentów Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości  

 

Tabela 4.1  Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości  

ID Wydział: Specjalność: 
Kierunek morski 

czy lądowy? Ukończone studia: Tryb studiów: Płeć: 

2 WZiNJ  (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

12 WZiNJ  (WPiT) Ekonomia Menedżerska lądowy studia licencjackie Stacjonarne Mężczyzna 

15 WZiNJ  (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

19 WZiNJ (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

21 WZiNJ (WPiT) Systemy Transportowe i Logistyczne lądowy studia licencjackie Stacjonarne Kobieta 

22 WZiNJ (WPiT) Orgnizacja Usług Turystyczno-Hotelarskie lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

23 WZiNJ (WPiT) Ekonomia Menedżerska lądowy studia licencjackie Stacjonarne Kobieta 

25 WZiNJ (WPiT) Menedżer Produktu lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

28 WZiNJ (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

29 WZiNJ (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

31 WZiNJ (WPiT) Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

34 WZiNJ (WPiT) Ekonomia Menedżerska lądowy studia licencjackie Stacjonarne Kobieta 

37 WZiNJ (WPiT) inny lądowy studia magisterskie Stacjonarne Mężczyzna 

38 WZiNJ (WPiT) Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

39 WZiNJ (WPiT) Menedżer Produktu lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

40 WZiNJ (WPiT) Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

43 WZiNJ (WPiT) Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

44 WZiNJ (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

45 WZiNJ (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

49 WZiNJ (WPiT) Informatyka Gospodarcza lądowy studia licencjackie Stacjonarne Mężczyzna 

52 WZiNJ (WPiT) Informatyka Gospodarcza lądowy studia licencjackie Stacjonarne Mężczyzna 

53 WZiNJ (WPiT) Informatyka Gospodarcza lądowy studia licencjackie Stacjonarne Kobieta 

55 WZiNJ (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

56 WZiNJ (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

57 WZiNJ (WPiT) Transport i Logistyka w Gospodarce 
Globalnej 

lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

61 WZiNJ (WPiT) Menedżer Produktu lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Mężczyzna 

68 WZiNJ (WPiT) Ekonomia Menedżerska lądowy studia licencjackie Stacjonarne Kobieta 

69 WZiNJ (WPiT) inny lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

71 WZiNJ (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

75 WZiNJ (WPiT) Informatyka Gospodarcza lądowy studia licencjackie Stacjonarne Mężczyzna 

76 WZiNJ (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia inżynierskie Stacjonarne Kobieta 

77 WZiNJ (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Mężczyzna 

78 WZiNJ (WPiT) 
Transport i Logistyka w Gospodarce 

Globalnej lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna 
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ID Wydział: Specjalność: 
Kierunek morski 

czy lądowy? Ukończone studia: Tryb studiów: Płeć: 

79 WZiNJ (WPiT) 
Transport i Logistyka w Gospodarce 

Globalnej lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

81 WZiNJ (WPiT) 
Innowacyjne Systemy Transportowe i 

Logistyczne 
lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Kobieta 

82 WZiNJ (WPiT) Usługi Żywieniowe i Dietetyka lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Kobieta 

83 WZiNJ (WPiT) Innowacyjne Systemy Transportowe i 
Logistyczne 

lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Kobieta 

84 WZiNJ (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

85 WZiNJ (WPiT) 
Transport i Logistyka w Gospodarce 

Globalnej lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

86 WZiNJ (WPiT) 
Transport i Logistyka w Gospodarce 

Globalnej lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

87 WZiNJ (WPiT) 
Transport i Logistyka w Gospodarce 

Globalnej 
lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

88 WZiNJ (WPiT) Transport i Logistyka w Gospodarce 
Globalnej 

lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

89 WZiNJ (WPiT) Systemy Transportowe i Logistyczne lądowy studia licencjackie Stacjonarne Kobieta 

90 WZiNJ (WPiT) Systemy Transportowe i Logistyczne lądowy studia licencjackie Stacjonarne Kobieta 

95 WZiNJ (WPiT) Usługi Żywieniowe i Dietetyka lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Kobieta 

96 WZiNJ (WPiT) Informatyka Gospodarcza lądowy studia licencjackie Stacjonarne Kobieta 

97 WZiNJ (WPiT) Usługi Żywieniowe i Dietetyka lądowy studia inżynierskie Niestacjonarne Kobieta 

100 WZiNJ (WPiT) Transport i Logistyka w Gospodarce 
Globalnej 

lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

105 WZiNJ (WPiT) Innowacyjne Systemy Transportowe i 
Logistyczne 

lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

107 WZiNJ (WPiT) Transport i Logistyka w Gospodarce 
Globalnej 

lądowy studia magisterskie Stacjonarne Mężczyzna 

108 WZiNJ (WPiT) 
Transport i Logistyka w Gospodarce 

Globalnej lądowy studia magisterskie Stacjonarne Mężczyzna 

109 WZiNJ (WPiT) 
Transport i Logistyka w Gospodarce 

Globalnej lądowy studia magisterskie Stacjonarne Kobieta 

110 WZiNJ (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Mężczyzna 

112 WZiNJ (WPiT) Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Kobieta 

117 WZiNJ (WPiT) Transport i Logistyka w Gospodarce 
Globalnej 

lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Kobieta 

120 WZiNJ (WPiT) Informatyka Gospodarcza lądowy studia licencjackie Stacjonarne Mężczyzna 

128 WZiNJ (WPiT) 
Transport i Logistyka w Gospodarce 

Globalnej lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Kobieta 

129 WZiNJ (WPiT) Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw lądowy studia magisterskie Niestacjonarne Kobieta 
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Tabela 4.2  Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości  

ID 
Jaka jest Pana/Pani 
aktualna sytuacja 

zawodowa? 

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? 

2 pracuję 
Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z 

ukończonym kierunkiem studiów. w trakcie/pod koniec studiów Tak 1870 - 2500 PLN 

12 studiuję i pracuję Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z 
ukończonym kierunkiem studiów. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Nie 3501 - 4500 PLN 

15 
nie pracuję, ale szukam 

pracy         

19 studiuję         

21 studiuję i pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. 
pracowałem/pracowałam już w 

obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 
studiów 

Tak 4501- 6000 PLN 

22 
nie pracuję, ale szukam 

pracy         

23 studiuję i pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 6 miesięcy od ukończenia Nie 1870 - 2500 PLN 

25 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. do miesiąca od ukończenia Nie 3501 - 4500 PLN 

28 studiuję i pracuję 
Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z 

ukończonym kierunkiem studiów. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Tak 2501 - 3500 PLN 

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

do 6 miesięcy od ukończenia Nie 2501 - 3500 PLN 

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

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Nie 3501 - 4500 PLN 

34 studiuję i pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. do 6 miesięcy od ukończenia Nie 2501 - 3500 PLN 

37 pracuję 
Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z 

ukończonym kierunkiem studiów. do 6 miesięcy od ukończenia Nie powyżej  6000 PLN 

38 studiuję i pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Nie 1870 - 2500 PLN 

39 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 6 miesięcy od ukończenia Tak 2501 - 3500 PLN 

40 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Tak 2501 - 3500 PLN 

43 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Tak 3501 - 4500 PLN 

44 
nie pracuję, ale szukam 

pracy         

45 
nie pracuję, ale szukam 

pracy         

49 studiuję         

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

do roku Nie 2501 - 3500 PLN 

53 nie pracuję, ale szukam 
pracy 

        

55 studiuję i pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 2501 - 3500 PLN 

56 studiuję i pracuję 
Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z 

ukończonym kierunkiem studiów. w trakcie/pod koniec studiów Nie 1870 - 2500 PLN 

57 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. do 6 miesięcy od ukończenia Nie powyżej  6000 PLN 

61 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 3 miesięcy od ukończenia Tak powyżej  6000 PLN 

68 studiuję i pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 6 miesięcy od ukończenia Tak 2501 - 3500 PLN 

69 nie pracuję, ale szukam 
pracy 

        

71 studiuję         

75 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. do miesiąca od ukończenia Tak 2501 - 3500 PLN 

76 studiuję         

77 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 4500 PLN 

78 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

w trakcie/pod koniec studiów Tak powyżej  6000 PLN 
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ID 
Jaka jest Pana/Pani 
aktualna sytuacja 

zawodowa? 

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? 

79 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. 
pracowałem/pracowałam już w 

obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 
studiów 

Nie 
wolę nie podawać takich 

informacji 

81 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. w trakcie/pod koniec studiów Tak 1870 - 2500 PLN 

82 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

do 6 miesięcy od ukończenia Nie 4501- 6000 PLN 

83 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 4500 PLN 

84 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. do miesiąca od ukończenia Nie 2501 - 3500 PLN 

85 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 6 miesięcy od ukończenia Nie 3501 - 4500 PLN 

86 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. do 6 miesięcy od ukończenia Nie 3501 - 4500 PLN 

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

w trakcie/pod koniec studiów Nie 2501 - 3500 PLN 

88 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. do roku Nie 1870 - 2500 PLN 

89 studiuję i pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Nie 2501 - 3500 PLN 

90 studiuję i pracuję Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z 
ukończonym kierunkiem studiów. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Tak 1870 - 2500 PLN 

95 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. 
pracowałem/pracowałam już w 

obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 
studiów 

Nie 4501- 6000 PLN 

96 studiuję i pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

do 3 miesięcy od ukończenia Nie 3501 - 4500 PLN 

97 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Nie 3501 - 4500 PLN 

100 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. do 6 miesięcy od ukończenia Nie 2501 - 3500 PLN 

105 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. 
do 3 miesięcy od ukończenia Nie 3501 - 4500 PLN 

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

do 3 miesięcy od ukończenia Nie 4501- 6000 PLN 

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

do 3 miesięcy od ukończenia Nie 4501- 6000 PLN 

109 pracuję Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 
przeze mnie kierunkiem. 

w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 4500 PLN 

110 pracuję Jest to praca w pokrewnym sektorze. 
pracowałem/pracowałam już w 

obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 
studiów 

Tak 3501 - 4500 PLN 

112 pracuję 
Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z 

ukończonym kierunkiem studiów. do miesiąca od ukończenia Tak 2501 - 3500 PLN 

117 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. 

pracowałem/pracowałam już w 
obecnym zawodzie przed rozpoczęciem 

studiów 
Tak 3501 - 4500 PLN 

120 studiuję i pracuję Nie, moja praca zupełnie nie jest związana z 
ukończonym kierunkiem studiów. 

do 3 miesięcy od ukończenia Tak 1870 - 2500 PLN 

128 pracuję 
Tak, jest bezpośrednio związana z ukończonym 

przeze mnie kierunkiem. w trakcie/pod koniec studiów Nie 3501 - 4500 PLN 

129 
nie pracuję i nie szukam 

pracy         
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Tabela 4.3  Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości  

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? 
Całkowity czas wypełniania 

ankiety podany w sekundach 

2 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 112.58 

12   
studia magisterskie na innej 

uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 119.17 

15 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 64.46 

19   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 96.47 

21   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 108.58 

22 tak, ale na innej uczelni   kierunek 91.82 

23   
studia magisterskie na innej 

uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 91.64 

25 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   uczelnię 183.22 

28   studia magisterskie na UMG kierunek 172.19 

29 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 88.5 

31 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nie poszedłbym/poszłabym na studia 167.05 

34   studia magisterskie na innej 
uczelni 

kierunek 101.98 

37 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 188.09 

38   studia magisterskie na UMG kierunek 147.34 

39 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 134.22 

40 jeszcze nie wiem   uczelnię 93.72 

43 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   uczelnię 65.47 

44 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 95.67 

45 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 60.77 

49   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 52.55 

52 tak, ale na innej uczelni   kierunek 125.04 

53 tak, studia magisterskie na UMG   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 47.34 

55   studia magisterskie na UMG nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 76.37 

56   studia magisterskie na innej 
uczelni 

kierunek 104.51 

57 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 117.3 

61 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 119.92 

68   
studia magisterskie na innej 

uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 70.52 

69 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 76.53 

71   studia magisterskie na innej 
uczelni 

kierunek 76.65 

75 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nie poszedłbym/poszłabym na studia 102.07 

76   studia magisterskie na UMG kierunek 93.06 

77 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 134.72 

78 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 168.35 
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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? 

Całkowity czas wypełniania 
ankiety podany w sekundach 

79 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   kierunek 171.79 

81 tak, studia podyplomowe UMG   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 68.49 

82 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 106.93 

83 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 92.75 

84 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 96.8 

85 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   uczelnię 89.95 

86 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   kierunek 115.01 

87 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 107.87 

88 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 129.83 

89   studia magisterskie na UMG nie poszedłbym/poszłabym na studia 74.69 

90   studia magisterskie na UMG kierunek 100.55 

95 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 87.78 

96   
studia magisterskie na innej 

uczelni nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 64.22 

97 tak, ale na innej uczelni   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 92.12 

100 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 103.95 

105 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 1347.69 

107 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 127.24 

108 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 44.42 

109 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 86.57 

110 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 77.18 

112 jeszcze nie wiem   kierunek 307.62 

117 nie, stawiam na naukę zawodu w praktyce   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 437.58 

120   studia magisterskie na UMG kierunek 128.15 

128 jeszcze nie wiem   nie poszedłbym/poszłabym na studia 130.92 

129 jeszcze nie wiem   nic, dobrze wybrałem/wybrałam kierunek i uczelnie 71.21 

     
 


