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Wstępny raport z monitorowania losów absolwentów dla kierunku  

Analityka Medyczna w 6-mcy po zakooczeniu studiów  

 

I. Opracowania wyników 

Roczniki, których dotyczy badanie:  

2018-2019 (Absolwent, który złożył egzamin licencjacki, inżynierski, magisterski, doktorski w okresie 

pomiędzy 1 października 2018, a 30 września 2019). 

Nazwa kierunku studiów:  

ANALITYKA MEDYCZNA 

Moment badania:  

Monitoring w 6 m-cy po zakooczeniu studiów – badanie realizowane jest co roku. Analizowana jest  

sytuacja absolwentów którzy obronili się w trakcie roku akademickiego. 

   

Zbieranie danych miało miejsce w okresie od września 2018 roku do czerwca 2019 roku. 

 

1. POPULACJA 

1) odsetek badanych absolwentów: II stopnia i jednolitych magisterskich – 57%  

a) liczba absolwentów, którzy ukooczyli studia: II stopnia i jednolitych magisterskich – 95 

w tym absolwentów studiów niestacjonarnych – 0   

b) liczba badanych absolwentów: II stopnia i jednolitych magisterskich – 54 

w tym absolwentów studiów niestacjonarnych – 0   

2. AKTYWNOŚD NA RYNKU PRACY 

1) aktywni/nieaktywni na rynku pracy;  

Aktywni absolwenci wykonujący wszelkie formy aktywności związane z pracą zarobkową lub 

niezarobkową, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, wykonywaniem obowiązków zawodowych 

itp. bez względu na fakt rejestracji w urzędzie pracy stanowią: 93% badanych absolwentów. 

Nieaktywni absolwenci nie wykonujący żadnej z przyjętej w badaniu formy aktywności bez względu 

na fakt rejestracji w urzędzie pracy stanowią: 7% badanych absolwentów.    



2) aktywnośd na rynku pracy: 

Wśród badanych absolwentów studiów II stopnia i jednolitych magisterskich - 81% wykonywało 

pracę zarobkową, 11% kontynuowało naukę, 9% prowadziło działalnośd gospodarczą, 7% 

pozostawało bez pracy. 

3. FORMA ZATRUDNIENIA/WYMIAR CZASU PRACY 

Wśród odpowiadających na pytania ankiety absolwentów studiów II stopnia i jednolitych 

magisterskich: 37 osób pracowało na podstawie umowy o pracę, 4 osoby były zatrudnione na 

podstawie umowy cywilno – prawnej (zlecenie lub dzieło), 1 osoba odbywała staż finansowany  

z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) oraz 3 osoby wykonywała pracę bez umowy. 

4. GDZIE PRACUJĄ NIEKONTYNUUJĄCY NAUKI ABSOLWENCI 

1) kategorie pracy, w których mieszczą się zajmowane stanowiska 

Medycyna/Farmacja/Kosmetologia/Zdrowie to kategoria pracy, którą 84% respondentów wskazało 

jako obszar zatrudnienia, po 4% absolwentów wykazało Marketing/Reklama/Promocja/PR oraz 

Sprzedaż/Obsługa klienta, po 2% absolwentów wykazało Bezpieczeostwo i służby ochrony, 

Biologia/Biotechnologia/Chemia Szkolnictwo wyższe oraz Inne. 

2) miejsce pracy (nazwa pracodawcy, stanowisko) 

Czterdzieści cztery osoby wykazały swoje miejsce pracy. Absolwenci podjęli pracę w Alab laboratoria, 

Apteka Wracam do zdrowia w Niemczu, Bioscience S.A., Centrum Onkologii im. prof. Franciszka 

Łukaszczyka w Bydgoszczy, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. Z o.o., Diagnostyka Sp z o. o., Kujawsko-

Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Laboratoria Analityczne "Procner" – NZOZ, 

Laboratoria Medyczne Bruss spółka Alab, Laboratorium medyczne dr n.med. Teresa Fryda sp. z o.o., 

Laboratorium Medyczne Synevo Bydgoszcz, NZOZ Laboratorium Analityczne Medic-Lab s.j., Oriflame 

Poland, Polski Bank Komórek Macierzystych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Mławie, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, SP ZOZ MSWiA z Warmiosko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Specjalistyczne 

Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., Synevo Zakład Genetyki, Szpital Lipno Sp. z o. o., Szpital 

Pucki Sp. z o.o., Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki 

nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy, Szpital Wielospecjalistyczny im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, 

Vitalabo Laboratoria Medyczne Sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy im. R. 

Czerwiakowskiego, Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego GOS-MED.  

Żaden absolwent nie podał informacji o zajmowanym stanowisku. 

3) zadowolenie z pracy 

Dwadzieścia pięd osób było zadowolonych ze swojej pracy (57%), sześd osób było zdecydowanie 

zadowolonych (14%), osiem osób odpowiadających na to pytanie określiło siebie jako – ani jestem 

ani nie jestem zadowolony/a (18%), cztery osoby nie były zadowolone z obecnej pracy (9%) oraz 

jedna osoba była całkowicie niezadowolona ze swojego miejsca zatrudnienia (2%). 

 



5. PROGRAMY STUDIÓW - PROPOZYCJE ZMIAN Z WYŁĄCZENIEM JĘZYKÓW OBCYCH 

Według absolwentów główne zadania/obowiązki na stanowisku pracy to: badania laboratoryjne  

i pobieranie materiału do badao. Rekrutowanie i szkolenie nowych osób w zespole. Promowanie 

możliwości biznesowych firmy. 

Zasoby zdobyte na studiach wykorzystywane w miejscu pracy to: wiedza specjalistyczna, 

wykonywanie analiz i ich interpretacja, umiejętności organizacyjne i samodzielnośd. 

Propozycje zmian treści programowych, które formułują absolwenci to: więcej zajęd praktycznych, 

które pozwolą zdobyd doświadczenie zawodowe, nauka marketingu i zarządzania w laboratorium 

medycznym, zwiększenie liczby godzin nauki języka obcego. 

6. PROGRAMY STUDIÓW - JĘZYKI OBCE 

Na tę częśd ankiety nie odpowiedziała żadna osoba. 

II. Wnioski Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia 

1. Ponad połowa absolwentów wzięła udziału w badaniu, co jest wynikiem bardzo wysokim. 

Jednak aby utrzymać ten trend należy wciąż ulepszać metodologię badań w celu dalszego 

zwiększenia udziału absolwentów w badaniu.  

 

2. Większość ankietowanych absolwentów kierunku analityka medyczna znajduje zatrudnienie  

w podmiotach ściśle powiązanych ze swoim zawodem, w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Jednocześnie, większość jest zadowolona z miejsca pracy, a więc nie ma konieczności 

wprowadzania zmian, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji absolwentów na rynku 

pracy.  

 

3. W ocenie programu studiów absolwenci za najbardziej przydatne zasoby zdobyte na studiach 

wykorzystywane w miejscu pracy uważają zdobytą wiedzę specjalistyczną, umiejętność 

wykonywania analiz i ich interpretacji, umiejętności organizacyjne i samodzielność. Najbardziej 

przydatnymi w życiu zawodowym przedmiotami były: patomorfologia, immunologia, 

mikrobiologia, diagnostyka laboratoryjna, biochemia kliniczna oraz praktyczna nauka zawodu.  

 

4. Z analizy uzyskanych odpowiedzi można wnioskować, że w opinii absolwentów pożądaną 

zmianą w programie studiów jest zwiększenie liczby godzin zajęć praktycznych oraz nauka 

marketingu i zarządzania w laboratorium medycznym.  

 

5. W sferze kompetencji językowych nie udzielono żadnych odpowiedzi, co może świadczyć  

o tym, że w zawodzie diagnosty laboratoryjnego znajomość języka obcego nie jest wymagana.  

 

 

 

 

 



III. Na podstawie analiz monitorowania losów absolwentów kierunku analityka medyczna 

zidentyfikowane zostały następujące obszary wymagające poprawy: 

1. Metodologia badania. 

2. Praktyczne nauczanie przedmiotów zawodowych. 
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