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Sprawozdanie z ankietyzacji 
przygotowania zawodowego 

absolwentów na Wydziale Geodezji  
i Gospodarki Przestrzennej 

Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014  

 

Płeć 

 

 GiK GP 

Płeć Ilość Procent Ilość Procent 

Kobieta 69 53,08% 
 

63 84,00% 
 

Mężczyzna 61 46,92% 
 

12 16,00% 
 

Ogółem 130 100,00% 75 100,00% 

 

W badaniu wzięło udział łącznie 205 absolwentów, w tym 130 po kierunku geodezja i kartografia oraz 

75 po kierunku gospodarka przestrzenna. Po kierunku geodezja i kartografia było 69 kobiet i 61 

mężczyzn co stanowi odpowiednio 53% i 46% ogółu. Po kierunku gospodarka przestrzenna było 63 

kobiet i 12 mężczyzn co stanowi odpowiednio 84% i 16% ogółu. 
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Forma kształcenia 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 
W badaniu chętniej uczestniczyli na kierunku geodezja i kartografia absolwenci studiów pierwszego 

stopnia 76 osób (58%). Absolwenci studiów drugiego stopnia stanowili 42% ogółu. 

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 
W badaniu chętniej uczestniczyli na kierunku gospodarka przestrzenna absolwenci studiów drugiego 

stopnia 42 osób (56%). Absolwenci studiów pierwszego stopnia stanowili 40%, a jednolitych studiów 

magisterskich 3 osoby(4%). 

 

Forma studiów 

 

W badaniu losów absolwentów na kierunku geodezja i kartografia przeważali absolwenci po studiach 

stacjonarnych 64%. Absolwenci po studiach niestacjonarnych stanowili 36%, jednak biorąc pod 

uwagę ilość absolwentów to można uznać iż liczba absolwentów biorących udział w badaniu jest 

zadawalająca. 
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W badaniu losów absolwentów na kierunku gospodarka przestrzenna przeważali znacząco 

absolwenci po studiach stacjonarnych 95%.  

 

Ocena na dyplomie ukończenia studiów * Status zawodowy ankietowanych 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Siedemdziesięciu ankietowanych absolwentów kierunku geodezja i kartografia pracuje co stanowi 

ponad połowę ankietowanych. Czterdzieści siedem osób nie pracuje, ale kontynuuje naukę, a tylko 

13 nie pracuje i nie kontynuuje nauki co stanowi 10%. Nie ma wyraźnej różnicy w statusie 

zawodowym, a otrzymaną oceną na dyplomie. 
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KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Dwudziestu sześciu ankietowanych absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna pracuje co 

stanowi jedną trzecią ankietowanych. Czterdzieści osób nie pracuje, ale kontynuuje naukę, a 9 nie 

pracuje i nie kontynuuje nauki co stanowi 12%. Nie ma wyraźnej różnicy w statusie zawodowym, a 

otrzymaną oceną na dyplomie. 

 

Ocena zdobytej wiedzy * Status zawodowy ankietowanych 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Ankietowani na kierunku geodezja i kartografia ocenili poziom zdobytej wiedzy wysoko lub 

przeciętnie. Absolwenci są bardzo krytyczni w samoocenie.  
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KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Ankietowani na kierunku gospodarka przestrzenna ocenili poziom zdobytej wiedzy wysoko lub 

przeciętnie. Absolwenci są bardzo krytyczni w samoocenie.  

 

Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji? * Ocena na 

dyplomie ukończenia studiów 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Ankietowani na kierunku geodezja i kartografia ocenili poziom zdobytych umiejętności i kompetencji 

przeciętnie  lub wysoko. 



28 listopada 2014 roku 
 

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Ankietowani na kierunku gospodarka przestrzenna ocenili poziom zdobytych umiejętności i 

kompetencji przeciętnie  lub wysoko, sporadycznie nisko. 

Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca dyplomowa) w 

rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania 

do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? * Ocena na 

dyplomie ukończenia studiów 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Blok dyplomowy został oceniony przez absolwentów bardzo pozytywnie. Około jedna trzecia (39) 

absolwentów oceniła go wysoko lub bardzo wysoko, natomiast 52 absolwentów jako przeciętny.  
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KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Blok dyplomowy został oceniony przez absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna bardzo nisko, 

nisko lub przeciętnie. Oceny wysokie i bardzo wysokie wystawiło 18 ankietowanych co stanowi 24% 

ogółu. 

Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności 

do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, 

poszanowania praw autorskich, itp.? * Ocena na dyplomie ukończenia studiów 

KIERUNKE GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Na kierunku geodezja i kartografia wysoka lub bardzo wysoka ocena praktyk co świadczy o potrzebie 

tego typu zajęć. 
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KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Na kierunku gospodarka przestrzenna przeważa niska i przeciętna ocena praktyk. Jedna czwarta 

ankietowanych oceniła ją wysoko lub bardzo wysoko.  

Jak Pani/Pan ocenia współpracę z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej? 

* Ocena na dyplomie ukończenia studiów 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Współpracę z opiekunem na kierunku geodezja i kartografia większość ankietowanych ocenia wysoko 

lub bardzo wysoko 100 na 130 ankietowanych. Jedynie 8% ocenia ja nisko bez względu na ocenę na 

dyplomie. 
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KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Współpracę z opiekunem na kierunku gospodarka przestrzenna większość ankietowanych ocenia 

wysoko lub bardzo wysoko 61 na 75 ankietowanych. Jedynie 5% ocenia ja nisko bez względu na 

ocenę na dyplomie. 

Ocena wyposażenia sal wykładowych 

 

Sale wykładowe wysoko lub bardzo wysoko oceniło 37% ankietowanych jako przeciętne 49%, 

natomiast 14% nisko lub bardzo nisko.   
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Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych 

KIERUNKE GEODEZJA I KARTOGRADFIA 

 

Blisko połowa ankietowanych absolwentów ocenia poziom wyposażenia laboratoriów i pracowni 

komputerowych jako przeciętny (44%). Jest więc to poziom zadawalający, jednak niewyróżniający 

oferty Wydziału na tle innych uczelni. Cechą charakterystyczną uzyskanych wyników jest symetryczny 

rozkład ocen pozytywnych i negatywnych. Ponad 30% ankietowanych ocenia wyposażenie 

pozytywnie (wysoko lub bardzo wysoko) ale blisko tyle samo 26% negatywnie (nisko lub bardzo 

nisko). Wydaje się, że może to wynikać z nierównowagi w bazie sprzętowo-programowej. Niektóre 

zagadnienia realizowane są z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań sprzętowo/programowych co 

skutkuje pozytywnymi ocenami. Negatywne oceny świadczą jednak, że są również 

laboratoria/pracownie komputerowe, które powinny zostać szybko zmodernizowane. 

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Wyniki na kierunku Gospodarka Przestrzenna posiadają podobną charakterystykę. Ponad połowa 

ankietowanych absolwentów ocenia poziom wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych 

jako przeciętny (blisko 53%). Niepokojąca jest przewaga ocen negatywnych. W przypadku tego 

kierunku aż 32% absolwentów oceniło wyposażenie nisko lub bardzo nisko. Tylko 15% oceniło 

wyposażenie wysoko, a nikt bardzo wysoko. Świadczyć to może o konieczności sprawdzenia stanu 

pracowni / laboratoriów i wskazania przyczyn takich ocen. 
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Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu? 

 

Praca Dziekanatu oraz organizacja studiów została oceniona bardzo dobrze. Ponad połowa 

ankietowanych oceniła ten aspekt wysoko lub bardzo wysoko. Świadczyć to może o dobrej 

organizacji studiów i wysokiej jakości obsługi studentów przez pracowników Dziekanatu. Tylko 

niecałe 10% ankietowanych wystawiło oceny negatywne, w tym zaledwie 2% oceniło ten aspekt 

bardzo nisko. 

 

Jaki jest Pani/Pana aktualny status zawodowy? * Ocena na dyplomie ukończenia 

studiów 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Oceniając status zawodowy absolwentów należy podkreślić bardzo duży odsetek (42%) osób 

kontynuujących naukę. Może to świadczyć o chęci wyróżnienia się na rynku oraz dużej świadomości 

absolwentów dotyczącej konieczności ciągłego kształcenia się i rozwoju. Z drugiej strony takie 

działanie może również wskazywać trudną sytuację na rynku pracy i chęć odsunięcia w czasie etapu 

szukania pracy. Analizując strukturę osób zatrudnionych można zauważyć, że 32% ankietowanych 
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pracuje na umowę o pracę, a blisko 10% na podstawie umowy cywilno-prawnej. Tylko 6% założyło i 

prowadzi własną firmę. Pozwala to stwierdzić, że blisko połowa (48%) ankietowanych znalazła 

zatrudnienie i ma pracę. 10% respondentów nadal pozostaje bez pracy. Analizując wpływ oceny na 

dyplomie na status zawodowy można zauważyć, że osoby z ocenami dobrymi i bardzo dobrymi lepiej 

radziły sobie na rynku pracy (mniejszy odsetek osób bezrobotnych lub zatrudnionych na podstawie 

umowy cywilno-prawnej). 

KIERUNKE GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Wyniki ankiety na kierunku Gospodarka Przestrzenna pokazują, że wśród absolwentów tego kierunku 

ponad połowa nadal kontynuuje naukę po zakończeniu studiów (55%). Może to wskazywać na fakt, 

że po zakończeniu studiów ankietowani potrzebowali dodatkowych umiejętności do podjęcia pracy. Z 

drugiej strony może również pokazywać trudną sytuację na rynku i chęć odsunięcia w czasie 

momentu szukania pracy. Analizując strukturę osób zatrudnionych można zauważyć, że 19% 

ankietowanych pracuje na umowę o pracę, a 12% na podstawie umowy cywilno-prawnej. Tylko 1% 

założyło i prowadzi własną firmę. Pozwala to stwierdzić, że tylko 32% ankietowanych znalazło 

zatrudnienie i ma pracę. 14% ankietowanych pozostaje bez pracy. Wydaje się, że uzyskane na 

dyplomie oceny nie miały większego wpływu na status zawodowy. Analizując dane można jedynie 

stwierdzić, że osoby z ocenami dobrymi i bardzo dobrymi częściej podejmowały decyzję o dalszej 

nauce. 
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Jaki charakter ma praca wykonywana przez Panią/Pana aktualnie lub wykonywana 

poprzednio? 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Blisko 90% ankietowanych absolwentów WGiGP (kierunek geodezja i kartografia) wykonuje zawód 

związany z ukończonym kierunkiem studiów. Jest to możliwe dzięki bogatej ofercie dydaktycznej 

modyfikowanej i ulepszanej w sposób ciągły. Dostosowanej do aktualnych wymogów rynku pracy i 

oczekiwań pracodawców, ale wymagającej jeszcze intensywniejszych modyfikacji i ulepszeń. Należy 

jednak zauważyć, że tylko 16% absolwentów wykonuje pracę związaną ściśle z wybraną specjalnością. 

Być może wynika to ze zmiany preferencji zawodowych absolwentów bądź brakiem ofert pracy 

związanych z wybraną specjalnością. 

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Blisko 70% ankietowanych absolwentów WGiGP (kierunek gospodarka przestrzenna) wykonuje 

zawód związany z ukończonym kierunkiem studiów. Jest to możliwe dzięki bogatej ofercie 

dydaktycznej modyfikowanej i ulepszanej w sposób ciągły. Dostosowanej do aktualnych wymogów 

rynku pracy i oczekiwań pracodawców, ale wymagającej jeszcze intensywniejszych modyfikacji i 

ulepszeń. Należy jednak zauważyć, że żaden absolwentów nie wykonuje pracy związanej ściśle z 

wybraną specjalnością. Być może wynika to ze zmiany preferencji zawodowych absolwentów bądź 

brakiem ofert pracy związanych z wybraną specjalnością. 
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W jakiej branży Pani/Pan pracuje? 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Absolwenci WGiGP (kierunek geodezja i kartografia) znajdują zatrudnienie w branżach związanych z 

budownictwem (26 z 97 ankietowanych), administracji publicznej (17 z 97 ankietowanych) oraz 

nieruchomościami (14 z 97 ankietowanych). Wynika to przede wszystkim z powiązań z ukończonym 

kierunkiem studiów. Nie wszyscy absolwenci znajdują zatrudnienie w branży geodezyjnej czy 

branżach powiązanych z kierunkiem studiów, świadczy o tym dość wysoki odsetek zatrudnionych w 

branżach innych (40 z 97 ankietowanych), który może wzrastać w kolejnych latach badań. Przyczyn 

takiej sytuacji jest wiele. Należy ich szukać w braku ofert pracy na rynku, zmianą preferencji 

zawodowych absolwentów. 

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Absolwenci WGiGP (kierunek gospodarka przestrzenna) znajdują zatrudnienie w branżach 

związanych z budownictwem (6 z 31 ankietowanych), administracją publiczną (5 z 31 ankietowanych) 
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oraz nieruchomościami (5 z 31 ankietowanych). Wynika to przede wszystkim z powiązań z 

ukończonym kierunkiem studiów. Nie wszyscy absolwenci znajdują zatrudnienie w branżach 

powiązanych z kierunkiem studiów, świadczy o tym dość wysoki odsetek zatrudnionych w branżach 

innych (15 z 31 ankietowanych), który może wzrastać w kolejnych latach badań. Przyczyn takiej 

sytuacji jest wiele. Należy ich szukać w braku ofert pracy na rynku, zmianą preferencji zawodowych 

absolwentów. 

 

W jakiej branży Pani/Pan pracuje? – inne 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Większość udzielonych odpowiedzi dla kierunku geodezja i kartografia świadczy o pracy absolwentów 

zgodnie z kierunkiem wykształcenia. 

KIERUNKE GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Zbyt mała liczba odpowiedzi. 
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Jeśli Pani/Pan pracuje lub pracował(a), to w jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan 

wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów? 

KIERUNKE GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Absolwenci kierunku geodezja i kartografia zadeklarowali iż w większości wykorzystują wiedzę, 

umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów w pracy zawodowej. W dużym lub bardzo 

dużym stopniu 27% w stopniu umiarkowanym 18%. W badaniu wzięło udział 54% ankietowanych. 

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna zadeklarowali, iż w większości wykorzystują wiedzę, 

umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów w pracy zawodowej. W dużym stopniu 13% w 

stopniu umiarkowanym 11% tyle samo co w stopniu małym i bardzo małym. W badaniu wzięło udział 

35% ankietowanych. 

 



28 listopada 2014 roku 
 

W jakim stopniu Pani/Pana wykształcenie odpowiada aktualnym wymaganiom 

rynku pracy? 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

W badaniu na kierunku geodezja i kartografia wzięło udział 54% ankietowanych z czego 31% 

zadeklarowało, iż zdobytą wiedzę wykorzystują w stopniu umiarkowanym. Pozostałe wyniki 

wzajemnie się równoważą. 

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

W badaniu na kierunku gospodarka przestrzenna wzięło udział 35% ankietowanych z czego 25% 

zadeklarowało, iż zdobytą wiedzę wykorzystują w stopniu umiarkowanym. Ankietowani nie wskazali 

iż, ich wykształcenie odpowiada w bardzo dużym stopniu potrzebom rynku. 
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W jakim stopniu studia przygotowały Panią/Pana do samokształcenia i 

kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy? 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Dobre lub bardzo dobre przygotowanie do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów 

w pracy na kierunku geodezja i kartografia zadeklarowało 20% ankietowanych, podobnie jak 

przygotowanie umiarkowane 24%. W badaniu udział wzięło 54% ankietowanych. 

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Dobre lub bardzo dobre przygotowanie do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów 

w pracy na kierunku gospodarka przestrzenna zadeklarowało 12% ankietowanych, przygotowanie 

umiarkowane zadeklarowało 22%. W badaniu udział wzięło 35% ankietowanych. 
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Które Pani/Pana zdaniem obszary kształcenia powinny być rozszerzone/pogłębione, 

by absolwent UWM miał większe szanse na rynku pracy? 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Najwięcej ankietowanych wskazało na umiejętność obsługi programów komputerowych/ systemów 
informatycznych (27,65%) oraz wiedzę i umiejętności specjalistyczne (24,12%).  

Obszary kształcenia powinny być nastawione na zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych, 
które będzie mógł wykorzystać w przyszłej pracy. 

Dostęp do programów komputerowych powinien odbywać się nie tylko w ramach pracowni 
komputerowej, ponieważ problem z dostępnością do oprogramowania pojawia się w momencie 
kiedy student ma do wykonania zadania domowe, wymagające użycia programu specjalistycznego. 

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
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Absolwenci gospodarki przestrzennej wskazali, że poszerzenia wymaga znajomość języków obcych. 

Jest to jednak trudne do zrealizowania z uwagi na fakt, że uczący się na tym kierunku znają różne 

języki, w różnym stopniu zaawansowania. Tworzenie laboratoriów językowych dla osób nieznających 

podstaw gramatyki nie przyniesie pożądanych rezultatów. Moim zdaniem należałoby utworzyć grupy 

językowe o poszczególnych stopniach zaawansowania na poziomie wydziału, a nie poszczególnych 

kierunków. 

Które Pani/Pana zdaniem obszary kształcenia powinny być rozszerzone/pogłębione, 

aby absolwent UWM miał większe szanse na rynku pracy? – inne 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Obszary kształcenia powinny być poszerzone o zadania praktyczne, które mogłyby być realizowane w 

ramach studiów. Współpraca z sektorem przedsiębiorstw na etapie studiów pozwoliłaby lepiej 

przygotować studenta do pracy.  

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Podobne stanowisko prezentują absolwenci gospodarki przestrzennej. Dodatkowo wskazują na 

potrzebę zdobycia umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych oraz 

znajomość języków obcych. Większość ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. 
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Czy gdyby mogła Pani/ mógł Pan ponownie wybrać uczelnię oraz kierunek studiów 

wówczas byłby to: 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

 

Ponad 50% absolwentów wybrałaby ten sam kierunek na tej samej uczelni. Około 18% absolwentów 

wolałaby inny kierunek studiów w tej samej uczelni lub w innej. Zadowolenie z odbytych studiów 

wykazuje zatem tylko nieco więcej niż połowa absolwentów, co oznacza, że należy podnieść jakość 

kształcenia na kierunku oraz dostosować program studiów do potrzeb rynku. 

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

W przypadku kierunku gospodarka przestrzenna odsetek absolwentów, którzy wybraliby ten sam 

kierunek na tej samej uczelni jest mniejszy niż w przypadku kierunku geodezja i kartografia. Oznacza 

to, że należy poprawić program studiów tak, aby przygotowywał studentów do pracy. Należy również 

poprawić jakość kształcenia, ponieważ może to być jeden z powodów niezadowolenia absolwentów z 

nauki na tym kierunku. 

 


