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1. Struktura ankietowanych

• Ankiety wypełniło 171 osób (74 m czy ni, 97 kobiety)ęż ź

• 93 osoby I stopie , 77 osób II stopie , 1 osoba jednolite studiań ń
magisterskie

• 43 osoby studia niestacjonarne, 128 osób studia stacjonarne

• 64 osoby gospodarka przestrzenna, 74 osoby geodezja i 
kartografia, 33 budownictwo

2. Komentarze i uwagi wskazuj ce na braki w procesie ą
kształcenia na Wydziale.

Obszary kształcenia które powinny być rozszerzone/pogł bione, ę
aby absolwent UWM miał wi ksze szanse na rynku pracy?ę
Przykładowe odpowiedzi absolwentów:
„Zajecia praktyczne, terenowe”                                                      
„Umiej tno ci ę ś praktyczne (praca ze sprz tem)”                               ę
„Nacisk na zaj cia ę praktyczne”                                                        
„Zaj cia ę praktyczne powinny być lepiej prowadzone-wykładowca 
jest dla studentów po to eby jak najwi cej przekazać”                     ż ę
„Obsługa instrumentów aktualnie wyst puj cych na rynku, a nie ę ą
reliktów wyst puj cych obecnie w muzeach.”                                  ę ą
„Geodeci po studiach musi umieć wykonać prosty pomiar i zło yć ż
operat, a tego niestety po studiach nikt nie potrafi”
„BRAKUJE PRAKTYKI!”
„umiej tno ci ę ś praktyczne”                    



3. Dostosowanie wykształcenia do wymogów rynku pracy





Absolwenci po 6 miesi cach oceniaj  poziom zdobytej wiedzy i umiej tno ci ą ą ę ś
bardzo przeci tnie. Wynik ten jednak nie ma potwierdzenia w wynikach ankietę
po 3 latach gdy absolwenci znajduj  prac  w wyuczonym zawodzie.ą ę



4. Czy wykonywana praca jest zwi zana z kierunkiem studiówą

5. Ocena wyposa enia laboratoriówż



6. Czy absolwenci s  zadowoleni z wybranego kierunku studiówą

7. Struktura zatrudnienia wzgl dem studiowanego kierunkuę



8. Ocena poziomu zdobytej wiedzy

9. Podsumowanie
Najwa niejszym wnioskiem, który wymaga pilnego działania jest niska ocena ż
przez absolwentów wyposa enia Wydziału w sprz t geodezyjny. Nale y podj ć ż ę ż ą
działania zmierzaj ce do upraktycznienia kształcenia i zdobycia nowoczesnegoą
sprz tu do prowadzenia zaj ć dydaktycznych z przedmiotów geodezyjnych.ę ę


