Raport z Badania losów zawodowych
absolwentów 2018

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Kierunek: Ochrona środowiska
Kierunek w 2018 roku ukończyło stacjonarnie 21 osób- 10 na studiach pierwszego stopnia, 11 na
studiach drugiego stopnia. Ankietę wypełniło 5 osób (2 kobiet, 3 mężczyzn) czyli 23,8% absolwentów
kierunku. Wszyscy respondenci zamieszkują województwo kujawsko- pomorskie.
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Na pytanie: „Jakiego zakresu wiedzy i umiejętności brakuje Twoim zdaniem na ukończonym kierunku,
by lepiej radzić sobie na rynku pracy?” uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:
1. Brakuje przedmiotów ściśle związanych z ochroną środowiska.
2. Zajęcia z zakresu metod hodowli zwierząt gospodarskich powinny być całkowicie zniesione
dla kierunku ochrony środowiska. Należy wprowadzić przedmioty które nauczają
postępowania administracyjnego w zakresie ochrony środowiska; zwiększyć nacisk na sposób
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Wszystkie osoby zatrudnione pracują w województwie kujawsko- pomorskim.

Osoby niepracujące
1 osoba ankietowana (20%) nie pracuje ponieważ nie znalazła oferty, która spełniałaby jego
oczekiwania. Ocenia, że studia w wysokim stopniu przygotowały ją do podjęcia pracy. Osoba
pracowała na studiach na umowę o dzieło lub na zlecenie. Nie jest skłonna zmienić miejsce
zamieszkania w celu znalezienia pracy. Rozważa w przyszłości założenie własnej działalności
gospodarczej. Pracy szuka krócej niż 1 miesiąc.
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Kierunek: Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
Kierunek w 2018 roku ukończyło na pierwszym stopniu, stacjonarnie 8 osób. Ankietę wypełniła tylko
1 osoba (12,5% absolwentów kierunku). Osoba ta, zamieszkuje województwo mazowieckie i w
momencie brania udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów pozostawała bez pracy. W
czasie studiów pracowała na etacie a teraz nie znalazła oferty, która spełniałaby jej wymagania.
Ocenia, że studia w średnim stopniu przygotowały ją do poszukiwania pracy. Poszukuje jej powyżej 6
m-cy. Jest skłonna zmienić miejsce zamieszkania, aby pracę uzyskać. Rozważa możliwość pracy za
granicą. Nie wie, czy w przyszłości rozważy założenie własnej działalności gospodarczej.
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Kierunek: Zoofizjoterapia
Kierunek w 2018 roku ukończyło stacjonarnie 56 osób na studiach pierwszego stopnia. Ankietę
wypełniły 4 osoby (2 kobiety, 2 mężczyzn) czyli 7,14% absolwentów kierunku. Wszyscy uzyskali tytuł
inżyniera.
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Wszystkie osoby, które znalazły zatrudnienie odpowiedziały, że wykonywana praca jest częściowo
zgodna z ukończonym kierunkiem studiów/wyuczonym zawodem.
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Na pytanie: „Jakiego zakresu wiedzy i umiejętności brakuje Twoim zdaniem na ukończonym kierunku,
by lepiej radzić sobie na rynku pracy?” uzyskaliśmy następujące odpowiedz:
Podobno aktualnie uczelnia zainwestowała w rozwój kierunku. Niestety; jako absolwentka
"pierwszego naboru" oceniam ówczesne przygotowanie jako bardzo słabe. Zakres materiału
przygotowany dla studentów obejmował raczej przedmioty zootechniczne aniżeli zoof
Wszyscy pracujący respondenci zostali zatrudnieni na czas nieokreślony w sektorze prywatnym
(rolnictwo i usługi). Przedsiębiorstwa, w których pracują zatrudniają do 10 osób.
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Czy rozważasz w przyszłości założenie własnej działalności
gospodarczej?
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1 osoba jako miejsce zatrudnienia wybrała województwo zachodniopomorskie. Druga nie udzieliła
odpowiedzi.

Osoby niepracujące
2 osoby ankietowane (50%) nie pracowały w czasie badania losów zawodowych absolwentów ani
podczas studiów. Jako przyczynę pozostawania bez pracy podają:
1. Kontynuacja studiów
2. Nie znalazłam/em oferty, która spełniałaby moje oczekiwania
Obecnie nie poszukują zatrudnienia. Są jednak skłonne mienić miejsce zamieszkania w celu podjęcia
pracy. Rozważają możliwość pracy za granicą.
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Kierunek: Zootechnika
Kierunek w 2018 roku ukończyły 42 osoby- 17 na studiach pierwszego stopnia, 25 na studiach
drugiego stopnia. Ankietę wypełniło 8 osób (6 kobiet, 2 mężczyzn) czyli 19,04% absolwentów
kierunku. Wszyscy respondenci zamieszkują województwo kujawsko- pomorskie.
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Czy wykonywana praca jest zgodna z ukończonym
kierunkiem studiów/wyuczonym zawodem?
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W jakim stopniu ukończone studia przygotowały Ciebie
do wykonywanej pracy?
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Na pytanie: „Jakiego zakresu wiedzy i umiejętności brakuje Twoim zdaniem na ukończonym kierunku,
by lepiej radzić sobie na rynku pracy?” uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:
1. Bardzo mało praktycznej wiedzy.
2. Brakuje wiedzy praktycznej z głównych przedmiotów na kierunku zootechnika
3. Brak praktyki
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Wszystkie osoby zatrudnione są w sektorze prywatnym.
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W jakim sektorze działa przedsiębiorstwo (instytucja) w
którym pracujesz?
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Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo (instytucja)
w którym pracujesz ?
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zootechnika

Stanowisko pracy jakie zajmujesz to
50,00%

50,00%
pracownik szeregowy
specjalista
zootechnika

100% osób pracujących w momencie badania pracowało na umowę o dzieło/ umowę zlecenie w
czasie studiów .

Czy rozważasz w przyszłości założenie własnej działalności
gospodarczej?
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nie
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tak
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Wszystkie osoby zatrudnione pracują w województwie kujawsko- pomorskim.
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Samozatrudnienie
2 absolwentów zootechniki drugiego stopnia prowadzi działalność gospodarczą (25%).

Czy pracowałaś/eś kiedykolwiek na etacie?
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Co wpłynęło na decyzję o założeniu własnej działalności
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Kiedy założyłaś/eś własną działalność gospodarczą?
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Profil działalności gospodarczej obu osób jest zgodny z ukończonym kierunkiem studiów.
Respondenci ocenili, że studia w średnim stopniu przygotowały je do wykonywanej pracy.
Działalności prowadzą w województwie kujawsko- pomorskim i nie zatrudniają pracowników.

W jakim sektorze prowadzisz działalność gospodarczą?
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Na pytanie : „Jakiego zakresu wiedzy i umiejętności brakuje Twoim zdaniem na ukończonym
kierunku; by lepiej radzić sobie na rynku pracy?” uzyskaliśmy odpowiedzi:
1. Brakuje praktycznej wiedzy
2. Malo praktyki
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Osoby niepracujące
2 osoby (25%) nie pracowały podczas brania udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów i
nie szukają pracy. Jako przyczynę pozostawania bez pracy podają:
-podjęłam studia magisterskie stacjonarnie
-nie znalazłam/em oferty, która spełniałaby moje oczekiwania.
Obie oceniają, że studia średnio przygotowały je do podjęcia pracy. Na pytanie : „Jakiego zakresu
wiedzy i umiejętności brakuje Twoim zdaniem na ukończonym kierunku; by lepiej radzić sobie na
rynku pracy?” uzyskaliśmy odpowiedzi:
1. Myślę; że powinno być więcej zajęć typowo praktycznych pozwalających na radzenie sobie w
sytuacjach rzeczywistych występujących w zawodzie zootechnika. Wiedzą; jaka jest nam
przekazywana nie zawsze jest tożsama z tym co aktualnie dzieje się w hodowli i te
2. Praktycznej wiedzy

Czy jesteś skłonna/y na zmianę miejsca zamieszkania w
celu podjęcia pracy?
50,00%

50,00%

nie
tak
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Czy rozważasz możliwość pracy zagranicą?
50,00%

50,00%
nie
tak
zootechnika

Czy rozważasz w przyszłości założenie własnej działalności
gospodarczej?
50,00%

50,00%
nie wiem
tak
zootechnika
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