
 

 

 

Raport z monitorowania  losów absolwentów  

opracowany zgodnie z zarządzeniem nr 124 

Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2014 r. 

 

 

Badaniami objęci zostali absolwenci  

kierunków analityka medyczna, farmacja oraz 

kosmetologia, którzy zakończyli studia w roku 

2014. 

 

 

 

Bydgoszcz, 12 stycznia 2016 roku 

  



 

Analiza wyników monitorowania losów absolwentów kierunku analityka medyczna w 6-miesiecy 

po ukończeniu studiów: 

1. W badaniu wzięło udział 38 absolwentów.  

2. 89,47% ankietowanych  opisało swoją sytuację zawodowa jako „pracujący lub podwyższający 

swoje kwalifikacje zawodowe”  natomiast tylko  10,53% (tj.4 osoby) jako nie pracujący i nie 

wykonujący innego rodzaju działalności. 

3. Najczęstszą forma zatrudnienia wskazywaną przez respondentów była umowa o pracę, w 

tym zatrudnienie na pełen etat (15 osób),  4 osoby wskazały na staż finansowany w ramach 

Powiatowego Urzędu Pracy. 

4. Najczęściej wskazywanymi obszarami zatrudnienia (24 osoby) były: medycyna, farmacja, 

kosmetologia 

5. Wśród najczęściej wskazywanych kompetencji  jako najważniejszych na zajmowanym 

stanowisku wymieniano: organizacja pracy, komunikatywność, wytrwałość i konsekwencja, 

praca zespołowa oraz odporność na stres i myślenie analityczne. 

6. Wśród najważniejszych umiejętności, certyfikatów oraz języków wymaganych na 

zajmowanym stanowisku Absolwenci najczęściej wymieniali: dokładność, rzetelność, obsługa 

analizatorów , wśród certyfikatów dyplom ukończenia studiów oraz prawo wykonywania 

zawodu, a spośród język obcych język  angielski. 

7. W kontekście oceny programu studiów jako najbardziej przydatne w pracy zawodowej  

przedmioty  studiów respondenci wskazywali : chemię kliniczną, analitykę ogólną, 

hematologię , diagnostykę laboratoryjną oraz praktyczną naukę zawodu. 

8. Wśród wskazywanych przez Absolwentów pożądanych zmian w programie studiów 

wymieniano: zwiększenie liczby godzin zajęć praktycznych, w tym umiejętności pobierania 

materiału biologicznego i  praktycznej nauki zawodu. 

 

Wnioski  

1. Absolwenci kierunku analityka medyczna w zdecydowanej większości znajdują pracę w 

swoim zawodzie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. 

2. Za najważniejsze w aspekcie rozwoju zawodowego Absolwenci uważają uzyskanie prawa 

wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,  a wśród kompetencji i umiejętności 

niezbędnych na zajmowanym stanowisku  wymieniają  między innymi: dokładność, 

organizację pracy, znajomość obsługi specjalistycznego sprzętu oraz znajomość języka 

angielskiego. 

3. W ocenie programu studiów Absolwenci jako najbardziej przydatne w życiu zawodowym 

uważają przedmioty kierunkowe takie jak  chemia kliniczna, analityka ogólna, 

hematologia , diagnostyka  laboratoryjną oraz praktyczna nauka zawodu. 

4. Z analizy uzyskanych odpowiedzi można wnioskować, że pożądaną zmianą w programie 

studiów byłoby zwiększenie liczby godzin zajęć praktycznych w ramach przedmiotów 

kierunkowych. 

5. Biorą pod uwagę liczebność przebadanej populacji oraz to że badania dotyczyły tylko 

jednego rocznika Absolwentów,  wstępnie sformułowane wnioski należy traktować z 

ostrożnością i opracować  rekomendacje mające  na celu doskonalenie programu 



kształcenia dopiero po uzyskania  wyników ankietyzacji przeprowadzonej wśród kilku 

roczników i w zdecydowanie liczniejszej grupie respondentów. 

 

Analiza wyników monitorowania losów absolwentów kierunku farmacja w 6-miesięcy po 

ukończeniu studiów: 

1. W badaniu wzięło udział 19 absolwentów, w tym 15 absolwentów studiów stacjonarnych 

oraz 4 absolwentów studiów niestacjonarnych  

2. 100% ankietowanych  opisało swoją sytuację zawodową jako „pracujący lub podwyższający 

swoje kwalifikacje zawodowe”  . 

3. Najczęstszą forma zatrudnienia wskazywaną przez respondentów była umowa o pracę, w 

tym zatrudnienie na pełen etat . 

4. Wszyscy respondenci wskazywali jako obszar zatrudnienia : medycyna/farmacja/ 

kosmetologia 

5. Wśród najczęściej wskazywanych kompetencji jako najważniejszych na zajmowanym 

stanowisku wymieniano: sumienność i dokładność, samodzielność i komunikatywność 

6. Wśród najważniejszych umiejętności, certyfikatów oraz języków wymaganych na 

zajmowanym stanowisku Absolwenci najczęściej wymieniali: komunikatywność , posiadana 

wiedza, wśród certyfikatów dyplom ukończenia studiów oraz prawo wykonywania zawodu a 

spośród języków obcych język  angielski. 

7. W kontekście oceny programu studiów jako najbardziej przydatne w pracy zawodowej  

przedmioty respondenci wskazywali na : farmakologię, technologię postaci leku, farmację 

praktyczną, prawo farmaceutyczne, opiekę farmaceutyczną. 

8. Wśród wskazywanych przez Absolwentów pożądanych zmian w programie studiów 

wymieniano: zwiększenia liczby godzin zajęć  z przedmiotów prawo farmaceutyczne, 

farmakologia, opieka farmaceutyczna. 

 

Wnioski  

1. Wszyscy Absolwenci kierunku farmacja  znajdują zatrudnienie w swoim zawodzie w 

pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. 

2. Za najważniejsze w aspekcie rozwoju zawodowego Absolwenci uważają uzyskanie prawa 

wykonywania zawodu ,  a wśród kompetencji i umiejętności niezbędnych na 

zajmowanym stanowisku  wymieniają  między innymi: komunikatywność, wiedzę 

zawodową, dokładność, organizację pracy oraz znajomość języka angielskiego. 

3. W ocenie programu studiów Absolwenci za  najbardziej przydatne w życiu zawodowym 

uważają przedmioty kierunkowe takie jak farmakologia, technologia postaci leku, 

farmacja praktyczna, prawo farmaceutyczne, opieka farmaceutyczna.  

4. Z analizy uzyskanych odpowiedzi można wnioskować, że pożądaną zmianą w programie 

studiów byłoby zwiększenie liczby godzin zajęć z przedmiotów kierunkowych: 

farmakologia, opieka farmaceutyczna marketing i obsługa pacjenta w aptece. 

5. Biorą pod uwagę bardzo niewielką liczbę ankietowanych oraz to że badania dotyczyły 

tylko jednego rocznika Absolwentów, wstępnie sformułowane wnioski należy traktować z 

ostrożnością i opracować  rekomendacje mające  na celu doskonalenie programu 

kształcenia dopiero po uzyskania  wyników ankietyzacji przeprowadzonej wśród kilku 

roczników i w zdecydowanie liczniejszej grupie respondentów. 



 

Analiza wyników monitorowania losów absolwentów kierunku kosmetologia  w 6-miesiecy po 

ukończeniu studiów: 

1. W badaniu wzięło udział 17 absolwentów studiów I-stopnia  (16 osób tryb stacjonarny, 1 

osoba tryb niestacjonarny) oraz 15 absolwentów studiów II-stopnia (11 osób tryb 

stacjonarny, 4 osoby tryb niestacjonarny) 

2. Absolwenci studiów I stopnia to w zdecydowanej większości osoby uczące się, kontynuujące 

naukę na  studiach II stopnia.  

3. Absolwenci studiów II stopnia w 81,82% to osoby pracujące. Najczęściej wskazywanymi 

obszarami zatrudnienia były: medycyna/ farmacja/ kosmetologia 

4. Wśród najczęściej wskazywanych kompetencji  jako najważniejszych na zajmowanym 

stanowisku wymieniano: sumienność i dokładność, orientację na klienta, dążenie do rozwoju, 

etyka i profesjonalizm. 

5. Wśród najważniejszych umiejętności, certyfikatów oraz języków wymaganych na 

zajmowanym stanowisku Absolwenci najczęściej wymieniali: wiedza i profesjonalizm , wśród 

certyfikatów dyplom ukończenia studiów,  a spośród język obcych język  angielski. 

6. W kontekście oceny programu studiów za najbardziej przydatne w pracy zawodowej  

przedmioty   respondenci wskazywali : kosmetologię pielęgnacyjna i lecznicza, dermatologię.  

7. Wśród wskazywanych przez Absolwentów pożądanych zmian w programie studiów 

podkreślano rolę zajęć praktycznych.  

 

Wnioski  

1. Absolwenci studiów I stopnia na kierunku kosmetologia, tryb stacjonarny w większości 

kontynuują naukę na studiach II stopnia. Absolwenci studiów II stopnia w zdecydowanej 

większości 81,82% podejmują pracę związaną z ukończonym kierunkiem studiów. 

2. Za najważniejsze w aspekcie rozwoju zawodowego Absolwenci uważają uzyskanie dyplomu 

ukończenia studiów,  a wśród kompetencji i umiejętności niezbędnych na zajmowanym 

stanowisku  wymieniają  wiedzę i umiejętności zawodowe.  

3. W ocenie programu studiów Absolwenci jako najbardziej przydatne w życiu zawodowym uważają 

przedmioty kierunkowe takie jak kosmetologia lecznicza i pielęgnacyjna, dermatologia. 

4.  Z analizy uzyskanych odpowiedzi można wnioskować, że pożądaną zmianą w programie studiów 

byłoby zwiększenie liczby godzin zajęć praktycznych w ramach przedmiotów kierunkowych. 

 

Wniosek ogólny: 

 

1. Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego dobrze radzą sobie na rynku pracy, zajmują 

stanowiska pracy zgodne z ich wykształceniem. 

 

 

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia 

Dr hab. Daniel Gackowski 

  



Rada ds. Jakości Kształcenia    Bydgoszcz, 12 stycznia 2016 roku 

Wydział Farmaceutyczny 

Collegium Medicum UMK 

 

 

 

 

 

 

 

Po zapoznaniu z raportem z monitorowania  losów absolwentów Rada ds. 

Jakości Kształcenia Wydziału Farmaceutycznego rekomenduje: 

 

1. Monitorowanie losu Absolwentów w kolejnych latach celem stworzenia 

rzetelnej analizy uzyskanych wyników, które będą stanowić podstawę do 

zaproponowania działań doskonalących program kształcenia, z 

uwzględnieniem  faktu, że dla kierunków analityka medyczna i farmacja 

obowiązują standardy kształcenia. 

2. Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia wiarygodności badania 

poprzez: 

a. Zmniejszenie liczby pytań w ankiecie 

b. Zwiększenie frekwencji udziału w ankiecie poprzez 

przeprowadzenie badania ankietowego podczas dyplomatoriów 

i/lub zaangażowanie ankieterów w ten proces. 

3. Stworzenie wspólnego raportu z materiałów uzyskanych z wewnętrznych 

ankiet monitorowania karier absolwentów prowadzonych bezpośrednio 

na Wydziale Farmaceutycznym. 

 

Przewodnicząca 

Wydziałowej Rady ds. Jakości 
Kształcenia 

Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-
Komkowska 

 


