Raport z Badania losów zawodowych
absolwentów 2018

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Kierunek: Architektura krajobrazu
Kierunek w 2018 roku ukończyły 23 osoby na studiach pierwszego stopnia. Ankietę wypełniło 5 osób
(4 kobiety, 1 mężczyzna) czyli 21,7% absolwentów kierunku.

Miejsce zamieszkania
80,00%
kujawsko-pomorskie
pomorskie

20,00%

architektura krajobrazu

Czy pracujesz?
60,00%
40,00%
tak, jestem zatrudniona
nie, nie pracuję

architektura krajobrazu

W jakim czasie podjęłaś/ąłeś pierwszą pracę po
zakończeniu studiów?
33,33%

33,33%

33,33%
krocej niż 1 m-c
miedzy 1 a 3 m-ce
miedzy 3 a 6 m-cy

architektura krajobrazu
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Czy wykonywana praca jest zgodna z ukończonym
kierunkiem studiów/wyuczonym zawodem?
33,33%

33,33%

33,33%
częściowo
nie
tak

architektura krajobrazu

W jakim stopniu ukończone studia przygotowały Ciebie
do wykonywanej pracy?
66,67%
nie przygotowały

33,33%

średnim
architektura krajobrazu

Na pytanie: „Jakiego zakresu wiedzy i umiejętności brakuje Twoim zdaniem na ukończonym kierunku,
by lepiej radzić sobie na rynku pracy?” uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:
1. Wszelkich typowo zawodowych umiejętności. Wiedzy o prawie. Umiejętności wizualizacji.
Teorii projektowania. Rysunku technicznego. Znajomości programów. Znajomości zadań
zawodowych
2. tworzenie projektów w autocadzie a nie na papierze; w realnej pracy liczy się obsługa
programu autocad i sketchup. Zajęcia z autocada na studiach np. rysowanie brył i innych
figur było słabym rozwiązaniem. Autocada dobrze nauczyłam się sama jak zrobiłam je
Wszystkie osoby z grupy pracującej są zatrudnione na czas nieokreślony.

Przedsiębiorstwo (instytucja) w którym pracujesz należy
do:
66,67%
33,33%

sektor prywatny
sektor państwowy

architektura krajobrazu
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W jakim sektorze działa przedsiębiorstwo (instytucja) w
którym pracujesz ?
33,33%

33,33%

33,33%
Fundusze
Ochrona środowiska
ogrodnictwo

architektura krajobrazu

Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo (instytucja)
w którym pracujesz ?
33,33%

33,33%

33,33%
miedzy 11-50
miedzy 51-250
powyzej 250

architektura krajobrazu

Stanowisko pracy jakie zajmujesz to:
66,67%
33,33%

pracownik szeregowy
specjalista

architektura krajobrazu

Czy podczas studiów pracowałaś/es?
100,00%
pracowałam/em na umowę o
dzieło/zlecenie
architektura krajobrazu
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Czy rozważasz w przyszłości założenie własnej działalności
gospodarczej?
66,67%
tak

33,33%

nie
architektura krajobrazu

Województwo zatrudnienia
66,67%
33,33%

kujawsko- pomorskie
pomorskie

architektura krajobrazu

Osoby niepracujące
2 osoby ankietowane (40%) nie pracowały w momencie brania udziału w badaniu losów zawodowych
absolwentów. Obie osoby pracowały w trakcie studiów na umowę o dzieło albo umowę zlecenie. Na
pytanie: „Jaka jest przyczyna pozostawania bez pracy?” uzyskaliśmy odpowiedzi:
1. nie znalazłam/em oferty, która spełniałaby moje oczekiwania
2. nie przeszłam/przeszedłem przez proces rekrutacji
Na pytanie: „Jakiego zakresu wiedzy i umiejętności brakuje Twoim zdaniem na ukończonym kierunku,
by lepiej radzić sobie na rynku pracy?” uzyskaliśmy odpowiedź:

W jakim stopniu studia przygotowały Ciebie do podjęcia
pracy?
50,00%

50,00%

nie przygotowały
średnim

architektura krajobrazu
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Jak długo poszukujesz pracy?
50,00%

50,00%
między 1 a 3 m-ce
powyżej 6 m-cy
architektura krajobrazu

50% osób jest skłonna zmienić miejsce zamieszkania aby uzyskać pracę. Wszyscy ankietowani nie
rozważają możliwości pracy za granicą. Połowa osób rozważa założenie własnej działalności
gospodarczej, druga połowa odpowiedziała nie wiem.
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Kierunek: Biotechnologia
Kierunek w 2018 roku ukończyło 28 osób. Ankietę wypełniło 5 osób (4 kobiety, 1 mężczyzna) czyli
17,8% absolwentów kierunku.

Uzyskany tytuł
80,00%
magister inżynier

20,00%

inżynier

biotechnologia

Wszyscy ankietowani mieszkają w województwie kujawsko- pomorskim.

Czy pracujesz?
80,00%
tak, jestem zatrudniona
20,00%

nie, nie pracuję

biotechnologia

W jakim czasie podjęłaś/ąłeś pierwszą pracę po
zakończeniu studiów?
50,00%

50,00%
krocej niż 1 m-c
miedzy 3 a 6 m-cy
biotechnologia
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Czy wykonywana praca jest zgodna z ukończonym
kierunkiem studiów/wyuczonym zawodem?
50,00%

25,00%

25,00%

tak
częściowo
nie

biotechnologia

W jakim stopniu ukończone studia przygotowały Ciebie
do wykonywanej pracy?
50,00%
25,00%

25,00%

wysokim
niskim
średnim

biotechnologia

Na pytanie: „Jakiego zakresu wiedzy i umiejętności brakuje Twoim zdaniem na ukończonym kierunku,
by lepiej radzić sobie na rynku pracy?” uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:
1. wiedza przekazana na studiach jest przestarzała; kompletnie nie adekwatna z aktualnymi
wymaganiami na rynku. Przedmioty podstawowe dla biotechnologii to genetyka; biologia
molekularna itp. na genetyce uczyliśmy się przez całe semestry o technikach; które
2. W przypadku mojego kierunku studiów (biotechnologia) w zasadzie jednym minusem jest
brak większej ilości ofert pracy (co spowodowane jest głównie stanem prawnym
biotechnologii). Problem jest tak poważny; że największy odsetek bezrobotnych w moim
mieście t
Wszystkie osoby zatrudnione są na czas określony, połowa w sektorze prywatnym a połowa w
sektorze państwowym.
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W jakim sektorze działa przedsiębiorstwo (instytucja) w
którym pracujesz ?
25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

inne jakie?
przemysł
rolnictwo

biotechnologia

Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo (instytucja)
w którym pracujesz ?
50,00%
25,00%

miedzy 51-250

25,00%

do 10
miedzy 11-50

biotechnologia

Stanowisko pracy jakie zajmujesz to:

75,00%

25,00%

pracownik szeregowy
kierownicze wyższego szczebla

biotechnologia

Czy podczas studiów pracowałaś/eś?
75,00%

25,00%

pracowałam/em na umowę o
dzieło/zlecenie
nie pracowałam/em

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

25,00%

nie wiem

25,00%

tak
nie

biotechnologia

Województwo zatrudnienia
100,00%
66,67%
kujawsko- pomorskie

33,33%

mazowieckie
0,00%

NIESTACJONARNE

STACJONARNE
rolnictwo

Wszystkie osoby pracują w województwie kujawsko- pomorskim.

Osoby niepracujące
1 osoba ankietowana (20%) nie pracuje ponieważ nie przeszła przez proces rekrutacji. Ocenia, że
studia w średnim stopniu przygotowały ją do podjęcia pracy. Osoba pracowała na studiach na umowę
o dzieło lub na zlecenie. Jest skłonna zmienić miejsce zamieszkania w celu znalezienia pracy, której
poszukuje powyżej 6 m-cy. Nie wie, czy rozważa w przyszłości założenie własnej działalności
gospodarczej.
Na pytanie: „Jakiego zakresu wiedzy i umiejętności brakuje Twoim zdaniem na ukończonym kierunku,
by lepiej radzić sobie na rynku pracy?” uzyskaliśmy odpowiedź:
Umiejętności odnalezienia się na rynku pracy w zawodzie biotechnologii i pokrewne.
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Kierunek: Nanobioinżynieria
Kierunek w 2018 roku ukończyło 7 osób na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Ankietę
wypełnił 1 osoba (kobieta) czyli 14,3% absolwentów kierunku. Osoba uzyskała tytuł inżyniera.
Mieszka i pracuje w województwie kujawsko- pomorskim. Pracę podjęła w czasie krótszym niż 1
miesiąc od ukończenia studiów. Wykonuje obecnie pracę zgodną z ukończonym kierunkiem studiów.
Ocenia, że studia w średnim stopniu przygotowały ją do wykonywanej pracy. Została zatrudniona na
czas nieokreślony, w sektorze prywatnym (medycyna, genetyka). Zajmuje stanowisko szeregowego
pracownika w firmie zatrudniającej między 11 a 50 osób. Ankietowana w czasie studiów pracowała
na umowę o dzieło lub zlecenie. Nie wie, czy w przyszłości rozważy założenie własnej działalności
gospodarczej.
Na pytanie: „Jakiego zakresu wiedzy i umiejętności brakuje Twoim zdaniem na ukończonym kierunku,
by lepiej radzić sobie na rynku pracy?” uzyskaliśmy odpowiedz:
Więcej praktyki (Real Time; analizy molekularne); konieczność poznania chromatografii - istotne dla
pracy biotechnologa!; więcej programów stażowych i zaplanowane kursy; szkolenia powinny się
odbywać i być dostępne dla studentów (przykład: mimo wolnych mi
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Kierunek: Rolnictwo
Kierunek w 2018 roku ukończyło 123 osoby- 69 na studiach pierwszego stopnia, 54 na studiach
drugiego stopnia, z czego 64 osób na studiach stacjonarnych a 59 na niestacjonarnych. Ankietę
wypełniło 20 osób (8 kobiet, 12 mężczyzn) czyli 16,3% absolwentów kierunku.

Uzyskany tytuł
50,00%
15,00%

25,00%

magister inżynier
5,00%

0,00%
NIESTACJONARNE

5,00%

inżynier
magister

STACJONARNE
rolnictwo

Miejsce zamieszkania
55,00%
35,00%
kujawsko-pomorskie
5,00%

0,00%

0,00%

NIESTACJONARNE

STACJONARNE

5,00%

pomorskie
wielkopolskie

rolnictwo

Czy pracujesz?
45,00%
tak, jestem zatrudniona

25,00%
15,00%

10,00%
0,00%

NIESTACJONARNE

5,00%

tak, prowadzę własną działalność
gospodarczą
nie, nie pracuję

STACJONARNE
rolnictwo
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W jakim czasie podjęłaś/ąłeś pierwszą pracę po
zakończeniu studiów?
45,00%
tak, jestem zatrudniona

25,00%
15,00%

10,00%

tak, prowadzę własną działalność
gospodarczą

5,00%

0,00%

nie, nie pracuję

NIESTACJONARNE

STACJONARNE
rolnictwo

Czy wykonywana praca jest zgodna z ukończonym
kierunkiem studiów/wyuczonym zawodem?
80,00%
44,44%
20,00%

33,33%

tak
22,22%

nie

0,00%

częściowo

NIESTACJONARNE

STACJONARNE
rolnictwo

W jakim stopniu ukończone studia przygotowały Ciebie
do wykonywanej pracy?
40,00%

40,00%
33,33%
22,22%

20,00%
11,11%
0,00%

22,22%
11,11%

nie przygotowały
niskim
średnim

0,00%

NIESTACJONARNE

bardzo wysokim

wysokim
STACJONARNE

rolnictwo
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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. Większy nacisk na zajęcia praktyczne Wiedza na temat dokumentów które są niezbędne do
prowadzenie prawidłowej dokumentacji gospodarstwa Nowinki na temat działań jakie może
Państwo zaoferować rolnikom (gmina; KOWR; ARiMR)
2. Aspektów praktycznych; praktyk.
3. Wiadomości; które są bardziej przydatne są w rolnictwie.
4. Program nauczania jest przestarzały; od wielu lat nieaktualizowany. Przekazywana wiedza od
lat nie pokrywa się z rzeczywistością. Brak podstawowego przygotowania w zakresie radzenia
sobie na współczesnym rynku pracy.
5. Możliwości połączenia chodź częściowo nauki z późniejszą pracą. Na pewno przydałby się
praktyki semestralne u przyszłego pracodawcy realizowane na ostatnich semestrach.
6. język angielski powinien być prowadzony w języku uczonym i być prowadzony na zasadzie
rozmów z studentami
7. kompetencje miękkie: komunikacja interpersonalna; inteligencja empatyczna; rozwój
osobisty
8. Przedmioty związane z organizacją pracy i zarządzaniem zasobami ludzkimi
9. Brakuje zajęć praktycznych; poza prof. Łyszczarzem; który jest świetnym nauczycielem
akademickim; kilkoma przedmiotami w katedrze Agronomii studia są inżynierskie jak i
magisterskie są jedynie suchą teoria.
10. brak wiedzy praktycznej - słabe praktyki; przestarzałe programy nauczania

Na jaki okres jesteś zatrudniona/y?
77,78%

na czas określony

40,00%

na czas nieokreślony
20,00%

20,00%

próbny

22,22%

20,00%

na zastępstwo
0,00%

NIESTACJONARNE

0,00%

STACJONARNE
rolnictwo
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Przedsiębiorstwo (instytucja) w którym pracujesz należy
do:
60,00%

40,00%

55,56%

44,44%
sektor państwowy

NIESTACJONARNE

sektor prywatny

STACJONARNE
rolnictwo

W jakim sektorze działa przedsiębiorstwo (instytucja) w
którym pracujesz ?
75,0%
25,0%

0,0%

0,0%

0,0%

33,3%

rolnictwo

11,1% 22,2% 22,2% 11,1%

NIESTACJONARNE

urzędy (instytucje) państwowe
handel

STACJONARNE

przemysł

rolnictwo

Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo (instytucja)
w którym pracujesz ?
80,00%
44,44%

20,00%

33,33%

0,00%

22,22%

powyzej 250
miedzy 11-50

NIESTACJONARNE

miedzy 51-250

STACJONARNE
rolnictwo

Stanowisko pracy jakie zajmujesz to:
80,00%
20,00%

33,33%

44,44%

0,00%

NIESTACJONARNE

STACJONARNE

22,22%

specjalista
pracownik szeregowy
kierownicze średniego szczebla

rolnictwo
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Czy podczas studiów pracowałaś/es?
60,00%

pracowałam/em na etacie
40,00%

33,33%

33,33%

nie pracowałam/em

22,22%
tak, prowadziłam/em własną działalność
gospodarczą

11,11%
0,00%

0,00%
NIESTACJONARNE

pracowałam/em na umowę o
dzieło/zlecenie

STACJONARNE
rolnictwo

Czy rozważasz w przyszłości założenie własnej
działalności gospodarczej?
77,78%
60,00%
tak
20,00%

20,00%

11,11%

NIESTACJONARNE

11,11%

nie
nie wiem

STACJONARNE
rolnictwo

Województwo zatrudnienia
100,00%
66,67%
kujawsko- pomorskie

33,33%

mazowieckie
0,00%

NIESTACJONARNE

STACJONARNE
rolnictwo
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Samozatrudnienie
5 ankietowanych (25%) zadeklarowało, że prowadzi działalność gospodarczą w sektorze rolnictwa.
Na pytanie: Co wpłynęło na decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej 80%
odpowiedziało, że kontynuuje tradycje rodzinne a 20%, że zawsze chciało prowadzić własną
działalność gospodarczą.

Kiedy założyłaś/eś własną działalność gospodarczą?
100,00%

powyżej 6 m-cy
33,33%

33,33%

33,33%

już na studiach
0,00%

NIESTACJONARNE

krócej niż 1 m-c po ukończeniu studiów

0,00%
STACJONARNE

rolnictwo

100% ankietowanych odpowiedziało, że profil ich działalności zawodowej jest zgodny z ukończonym
kierunkiem studiów w sektorze rolnictwa i nie zatrudniają pracowników.

W jakim stopniu ukończone studia przygotowały Ciebie
do wykonywanej pracy?
50,00%
33,33%

33,33%

50,00%

33,33%

bardzo wysokim
nie przygotowały
niskim

0,00%

0,00%

NIESTACJONARNE

0,00%

wysokim

STACJONARNE
rolnictwo
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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. Wiedzy praktycznej z XXI wieku; nowinek technologicznych
2. Gleboznawstwo z pierwszego stopnia powinno być zamienione z analizą instrumentalną z
drugiego stopnia Zagadnienia prowadzone na analizie zdecydowanie były by bardziej
przydatne na 1 stopniu studiów A gleboznawstwo jako nauka dokładniejsza według mojej
oceny
3. W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uruchomionego przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - rozpoczęto przyjmowanie wniosków w
Ramach działania "Ułatwiania Startu Młodym Rolnikom" wnioski te można było złożyć od
4. Na studiach niestacjonarnych kierunku rolnictwo każda tematyka jest słabo omawiana. Zbyt
mało praktyki w omawianej tematyce

Województwo prowadzenia działalności gospodarczej
80,00%

kujawsko- pomorskie
20,00%

pomorskie

rolnictwo

Osoby niepracujące
1 osoba ankietowana (5%) nie pracuje ponieważ przebywa na urlopie macierzyńskim i nie szuka
obecnie pracy. 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. Nie wie czy rozważa w przyszłości założenie własnej
działalności gospodarczej.
Na pytanie: „Jakiego zakresu wiedzy i umiejętności brakuje Twoim zdaniem na ukończonym kierunku,
by lepiej radzić sobie na rynku pracy?” uzyskaliśmy odpowiedź:
Brakuje Więcej zajęć praktycznych.
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Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka R
Kierunek w 2018 roku ukończyły 42 osoby- 17 na studiach pierwszego stopnia, 25 na studiach
drugiego stopnia. Ankietę wypełniło 10 osób (8 kobiet, 2 mężczyzn) czyli 23,8% absolwentów
kierunku.

Uzyskany tytuł
65,00%
magister inżynier

30,00%

inżynier
5,00%

magister

rolnictwo

Miejsce zamieszkania
80,00%
kujawsko-pomorskie
pomorskie
10,00%

10,00%

wielkopolskie

technologia żywności i żywienie człowieka

Czy pracujesz?
60,00%
40,00%
tak, jestem zatrudniona
nie, nie pracuję

technologia żywności i żywienie człowieka
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W jakim czasie podjęłaś/ąłeś pierwszą pracę po
zakończeniu studiów?
66,67%
krocej niż 1 m-c
16,67%

16,67%

miedzy 1 a 3 m-ce
miedzy 3 a 6 m-cy

technologia żywności i żywienie człowieka

Czy wykonywana praca jest zgodna z ukończonym
kierunkiem studiów/wyuczonym zawodem?
83,33%
tak

16,67%

częściowo

technologia żywności i żywienie człowieka

W jakim stopniu ukończone studia przygotowały Ciebie
do wykonywanej pracy?
50,00%
33,33%

średnim
16,67%

wysokim
niskim

technologia żywności i żywienie człowieka

Na pytanie: „Jakiego zakresu wiedzy i umiejętności brakuje Twoim zdaniem na ukończonym kierunku,
by lepiej radzić sobie na rynku pracy?” uzyskaliśmy następujące odpowiedzi:
1.
2.
3.
4.

Więcej zajęć praktycznych
Brak zapoznania i praktycznych szkoleń z systemami jakości żywności
większej znajomości występujących w Polsce jak i na świecie certyfikatów żywnościowych
Praktyki
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Na jaki okres jesteś zatrudniona/y?
50,00%
33,33%

na czas określony
16,67%

na czas nieokreślony
próbny
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Przedsiębiorstwo (instytucja) w którym pracujesz należy
do:
83,33%
sektor prywatny

16,67%

sektor państwowy
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W jakim sektorze działa przedsiębiorstwo (instytucja) w
którym pracujesz ?
66,67%

przemysł
16,67%

16,67%

urzędy (instytucje) państwowe
inne jakie?
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Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo (instytucja)
w którym pracujesz ?
50,00%
33,33%

powyzej 250
16,67%

miedzy 51-250
miedzy 11-50
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Stanowisko pracy jakie zajmujesz to:
66,67%
specjalista
16,67%

kierownicze średniego szczebla

16,67%

pracownik szeregowy
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Czy podczas studiów pracowałaś/es?
66,67%

pracowałam/em na umowę o
dzieło/zlecenie
16,67%

nie pracowałam/em

16,67%

pracowałam/em na etacie
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Czy rozważasz w przyszłości założenie własnej działalności
gospodarczej?
50,00%
33,33%

nie
16,67%

nie wiem
tak
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Województwo zatrudnienia
83,33%
kujawsko- pomorskie
16,67%

wielkopolskie

technologia żywności i żywienie człowieka

21

Osoby niepracujące
4 osoby ankietowane (40%) nie pracują.

Czy pracowałaś/eś w trakcie studiów?
50,00%

50,00%
nie pracowałam/em
tak, pracowałam/em na umowie o
dzieło/ zlecenie
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Jaka jest przyczyna pozostawania bez pracy?
50,00%
studia drugiego stopnia
25,00%

25,00%

nie znalazłam/em oferty, która
spełniałaby moje oczekiwania
odrzuciłam/ em ofertę ze względu na
zmianowość
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W jakim stopniu studia przygotowały Ciebie do podjęcia
pracy?
50,00%
25,00%

25,00%

niskim
średnim
wysokim
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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 odpowiedź:
1. Uczelnia powinna organizować spotkania z pracodawcami; wycieczki do zakładów. Studenci
powinni mieć więcej zajęć praktycznych w oparciu o jak najnowsze materiały oraz metody
badań.
2. Kursy doszkalające: np. HACCP; język branżowy; szkolenia w profesjonalnych laboratoriach;
spotkania z potencjalnymi pracodawcami itp.
3. komunikatywność; przydatnych informacji z zakresu np. systemów jakości; audytu; kontroli
jakości; badania żywności. Na studiach było mnóstwo nieprzydatnych zapychaczy planu i
powtórek bez większego znaczenia dla polepszania jakości naszej wiedzy.

Jak długo poszukujesz pracy?
75,00%

25,00%

nie szukam pracy
powyżej 6 m-cy
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50% osób ankietowanych jest skłonna zmienić miejsce zamieszkania aby znaleźć pracę. Tylko 25%
osób rozważa możliwość pracy za granicą. 25% rozważa możliwość założenia działalności
gospodarczej a aż 75% odpowiedziało na to pytanie nie wiem.
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