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Analityka  medyczna

9. Co jest uważane za najtrudniejsze w przyszłym zawodzie:konieczność ciągłej edukacji i pogodzenia jej z

pracą, konieczność bezbłędnego, precyzyjnego wykonania zadania 

10. Co jest uważane za najprzyjemniejsze w przyszłym zawodzie: badanie próbek pod mikroskopem, pomoc

lekarzowi w diagnozie pacjenta, ciągły samorozwój, wdzięczność ludzi

 

11. Gdzie można pracować w zawodzie analityka medycznego :laboratoria

diagnostyczne, stacje sanitarno epidemiologiczne, praca naukowa na uczelni,

przedstawicielstwo medyczne, badania kliniczne

12. Ankietowani pracę w zawodzie analityka medycznego poleciliby osobom które:  chcą stale

rozszerzać wiedzę, nie boją sie wyzwań,  lubią pracę z mikroskopem i pipetami, chcą pomagać

pacjentom, ale nie w bezpośrednim kontakcie z nim, lubią mieć wszystko poukładane, nie

przeszkadzają im niskie zarobki

4. Najczęściej wymienianymi cechy charakteru najważniejszymi w przyszłym zawodzie wg ankietowanych są:

dokładność, sumienność oraz cierpliwość

5. Wg ankietowanych najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są: umiejętności manualne,

zarządzanie czasem oraz dokładność w wykonywaniu analiz

6. Wg ankietowanych najważniejszymi wartościami niezbędnymi w zawodzie są:  empatia, szacunek i pomoc innym,

optymizm, moralność, sumienność, szczerość, poczucie misji, poświęcenie dla pracy, praca na 1 miejscu,

odpowiedzialność, sumienne wykonywanie zadań, zdrowie, przyjaźń i nauka

�
2. 67% badanych wybrało kierunek ponieważ zawsze o nim marzyło; 16,5% nie wiedziało co wybrać i

zasugerowało się opinią znajomych lub rodziny; 16,5% wybrało kierunek ponieważ nie dostało się na inny

7. Wg ankietowanych sytuacja na rynku pracy dla absolwentów

jest:

8. Wg ankietowanych sytuacja finansowa absolwenta jest:

Na ankietę odpowiedziało 6 studentów kierunku analityka medyczna1.

3. Jakie kryteria wg ankietowanych są istotne przy wyborze kierunku:



Biomedycyna

9. Co jest uważane za najtrudniejsze w przyszłym zawodzie: publiczne wystąpienia, wybór rodzaju pracy,

formalności związane z pozyskaniem grantów, strach przed tym, czy wiedza będzie wystarczająca do wykonywania

obowiązków zawodowych

10. Co jest uważane za najprzyjemniejsze w przyszłym zawodzie: zdobywane wiedzy, zajmowanie się nauką,

odkrywanie działania ludzkiego ciała,  praca w laboratorium

 

11. Gdzie można pracować w zawodzie: laboratoria biomedyczne i biotechnologiczne,

instytucje badawcze, przemysł farmaceutyczny, badania kliniczne, uczelnia

12. Ankietowani pracę w zawodzie poleciliby osobom które:  chcą pracować w

laboratorium, nie boją się pracy z dokumentacją, mają predyspozycje marketingowe, chcą

nadzorować projekty badawcze, mają zacięcie naukowe i  badawcze, chcą pomagać

ludziom, ale niekoniecznie w bezpośrednim kontakcie 

4. Najczęściej wymienianymi cechy charakteru najważniejszymi w przyszłym zawodzie wg ankietowanych są:

cierpliwość, ambicja, ciekawość, dokładność, pracowitość  

5. Wg ankietowanych najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są: zdolności manualne i analityczne

niezbędne w pracy w laboratorium, umiejętność pracy w zespole,  znajomość języka angielskiego, dokładność,

cierpliwość, umiejętność poszukiwania informacji, umiejętność pisania artykułów naukowych

6. Wg ankietowanych najważniejszymi wartościami niezbędnymi w zawodzie są:  zaangażowanie, dążenie do

prawdy, kierowanie sie faktami i dowodami, uczciwość, pracowiość, sumienność, odpowiedzialność, pomoc innym,

chęć ciągłego rozwoju

�
2. 75% badanych wybrało kierunek ponieważ zawsze o nim marzyło; 15% zaciekawił interesujący program studiów 

7. Wg ankietowanych sytuacja na rynku pracy dla

absolwentów jest:

8. Wg ankietowanych sytuacja finansowa absolwenta jest:

Na ankietę odpowiedziało 4 studentów kierunku biomedycyna1.

3. Jakie kryteria wg ankietowanych są istotne przy wyborze kierunku:

W związku z tym, że biomedycyna jest prekursorskim

kierunkiem wprowadzonym w roku 2015 oraz na rynek

pracy wchodzą dopiero pierwsi absolwenci studentom

ciężko było określić sytuację absolwentów na rynku

pracy. Większość z nich oceniło ją jako stabilną - 50%,

pozostali uznali, że sytuacja jest zdecydowanie

korzystniejsza w dużych miastach i za granicą

W związku z tym, że biomedycyna jest prekursorskim

kierunkiem wprowadzonym w roku 2015 oraz na rynek

pracy wchodzą dopiero pierwsi absolwenci studentom

ciężko było określić sytuację finansową. Większość z

ankietowanych oceniła zarobki jako wysokie lub

zadowalające - 50%, pozostali uznali, że sytuacja finansowa

zależy od rodzaju wykonywanej pracy



Dietetyka

9. Co jest uważane za najtrudniejsze w przyszłym zawodzie:znalezienie pracy na początku kariery,

samozatrudnienie, szeroka wiedza z zakresu dietetyki klinicznej, układanie jadłospisów i kreatywność co do dań,

znalezienie kompromisu, współpraca z pacjentem, zaistnienie w mediach społecznościowych

10. Co jest uważane za najprzyjemniejsze w przyszłym zawodzie: samozatrudnienia, praca i pomoc pacjentom,

promowanie zdrowego stylu życia, satysfakcja pacjentów, układanie diet

 11. Gdzie można pracować w zawodzie: szpital, prywatna praktyka, centra

rekreacyjno-sportowe, DPS, poradnia dietetyczna, firmy cateringowe, szkoła,

poradnictwo online 

12. Ankietowani pracę w zawodzie poleciliby osobom które:  interesują się żywieniem i promocją

zdrowego stylu życia, chcą pomagać innym, umieją wypromować siebie i swoją markę, uparcie

dążą do celu, są zaradne i towarzyskie, są nastawione na samozatrudnienie

4. Najczęściej wymienianymi cechy charakteru najważniejszymi w przyszłym zawodzie wg ankietowanych są:

komunikatywność i otwartość na ludzi,cierpliwość, dobra organizacja i rzeczowość, rzetelność, empatia,

kreatywność, chęć samokształcenia, odporność na stres, systematyczność

5. Wg ankietowanych najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są: samokształcenie,

komunikatywność, umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem, wielozadaniowość, elastyczność,

umiejętność wnikliwej analizy

6. Wg ankietowanych najważniejszymi wartościami niezbędnymi w zawodzie są:  chęć pomocy innym, empatia,

skrupulatność, pracowitość i zaradność,  uczciwość, wiedza i rozwój, nieuleganie modom, wiara we własne

możliwości, lojalność, zdrowie, szczerość, zaangażowanie

�
2. 40% badanych wybrało kierunek ponieważ zawsze o nim marzyło; 30% wybrało kierunek ze

względu na zainteresowania; dla 20% wybór był przypadkiem, 10% nie wiedziało co wybrać i

zasugerowało się opinią znajomych lub rodziny

Na ankietę odpowiedziało 10 studentów kierunku dietetyka1.

7. Wg ankietowanych sytuacja na rynku pracy dla absolwentów jest:

8. Wg ankietowanych sytuacja finansowa absolwenta jest:

3. Jakie kryteria wg ankietowanych są istotne przy wyborze kierunku:



E l e k t r o r a d i o l o g i a

9. Co jest uważane za najtrudniejsze w przyszłym zawodzie:opanowanie stresu, trudna współpraca z lekarzem

10. Co jest uważane za najprzyjemniejsze w przyszłym zawodzie: niesienie pomocy innym,

spotykanie nowych osób

 

11. Gdzie można pracować w zawodzie: szpital, poradnia, przychodnia

12. Ankietowani pracę w zawodzie poleciliby osobom które: lubią powtarzać czynności, są

dokładne, nie mają problemów z podporządkowaniem się innym,  chcą nieść pomoc innym 

4. Najczęściej wymienianymi cechy charakteru najważniejszymi w przyszłym zawodzie wg ankietowanych są:

cierpliowść, uważność, wyobraźnia, odpowiedzialność, odporność na stres wynikający z monotonnej pracy

5. Wg ankietowanych najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są: obsługa programów i aparatury

medycznej, opanowanie, chęć doskonalenia się

6. Wg ankietowanych najważniejszymi wartościami niezbędnymi w zawodzie są:  pomoc innym, chęć

poszerzania wiedzy

�
2. Dla ankietowanych wybór był przypadkiem lub wynikał z zachęty znajomych lub rodziny

7. Wg ankietowanych sytuacja na rynku pracy dla

absolwentów jest:

Większość ankietowanych oceniło sytuację finansową jako

stabilną - 50%, pozostali uznali, że sytuacja jest

zdecydowanie korzystniejsza w dużych miastach np.:

Warszawie

8. Wg ankietowanych sytuacja finansowa absolwenta jest:

Na ankietę odpowiedziało 2 studentów kierunku elektroradiologia1.

3. Jakie kryteria wg ankietowanych są istotne przy wyborze kierunku:



F a rma c j a

9. Co jest uważane za najtrudniejsze w przyszłym zawodzie:kontakt z drugim człowiekiem, doradzanie

pacjentom,  ogrom potrzebnej wiedzy, postrzeganie farmaceuty jako zwykłego sprzedawcy,robienie leków

recepturowych, monotonność pracy, skazanie na prace w aptece, pogodzenie pracy z życiem prywatnym 

10. Co jest uważane za najprzyjemniejsze w przyszłym zawodzie: zadowolenie pacjentów, praca z ludźmi, pomoc

innym, pewność zatrudnienia, możliwość pracy z odczynnikami chemicznymi, przygotowywanie leków

 

11. Gdzie można pracować w zawodzie: apteka, firma farmaceutyczna,

laboratorium, uczelnia, hurtownia farmaceutyczna, badania kliniczne, instytucje

państwowe np.:Inspektorat Farmaceutyczny

12. Ankietowani pracę w zawodzie poleciliby osobom które:  są spokojne i cierpliwe, szukają stabilnej

pracy, lubią chemię, lubią dużo się uczyć, nie poddają się łatwo, mają świetną pamięć, są odporne na

stres, chcą doradzać pacjentom

4. Najczęściej wymienianymi cechy charakteru najważniejszymi w przyszłym zawodzie wg ankietowanych są:

cierpliwość, sumienność i dokładność, odpowiedzialność, odporność na stresu i opanowanie, empatia i otwartość,

spostrzegawczość, pewność siebie, wiedza i chęć nauki, asertywność, kreatywność, profesjonalizm

5. Wg ankietowanych najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są: umiejętności interpersonalne,

radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, organizacja pracy,

umiejętność pracy w zespole, umiejętności analitycznego myślenia, szybkie przyswajanie wiedzy 

6. Wg ankietowanych najważniejszymi wartościami niezbędnymi w zawodzie są:  dobro pacjenta, chęć niesienia

pomocy, szacunek, uczciwość, sumienność, zdrowie, rozwój,  bezinteresowność

�
2.46% badanych wybrało kierunek ponieważ zawsze o nim marzyło; 25% nie wiedziało co wybrać i

zasugerowało się opinią znajomych lub rodziny; dla 21% ankietowanych był to przypadek, pozostałe

8% miało inne powody wyboru kierunku.

7. Wg ankietowanych sytuacja na rynku pracy dla absolwentów jest:

8. Wg ankietowanych sytuacja finansowa absolwenta jest:

Na ankietę odpowiedziało 24 studentów kierunku farmacja1.

3. Jakie kryteria wg ankietowanych są istotne przy wyborze kierunku:



F i z j o t e r a p i a

9. Co jest uważane za najtrudniejsze w przyszłym zawodzie: niska płaca, przyswojenie ogromu wiedzy,

diagnoza, bliski kontakt fizyczny, roszczeniowość pacjentów, ogrom obserwowanego cierpienia

10. Co jest uważane za najprzyjemniejsze w przyszłym zawodzie: wdzięczność pacjentów i efekty pracy z

ciałem, praca z  człowiekiem, pomaganie innnym

 

11. Gdzie można pracować w zawodzie:  szpital, własny gabinet, ośrodki

rekreacyjno-wypoczynkowe, sanatoria, przychodnie, siłownie, firmy ortopedyczne,

centra rehabilitacyjne

12. Ankietowani pracę w zawodzie poleciliby osobom które:  chcą stale się rozwijać, mają

cierpliwość i kochają pracę z człowiekiem, nie przeszkadzają im niskie zarobki, czerpią satysfakcję z

pomocy innym, lubią prace manualne, interesują się sportem

4. Najczęściej wymienianymi cechy charakteru najważniejszymi w przyszłym zawodzie wg ankietowanych

są: cierpliwość, otwartość i szacunek do drugiego człowieka, dokładność i sumienność,  spostrzegawczość,

motywacja do ciągłego rozwoju i kreatywność

5. Wg ankietowanych najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są: umiejętności

interpersonalne, zdolności manualne, umiejętność motywowania, współpraca w grupie, zarządzanie czasem,

elastyczność, logiczne myślenie 

6. Wg ankietowanych najważniejszymi wartościami niezbędnymi w zawodzie są:  pomoc innym, szacunek

do siebie i innych, rozwój osobisty, zdrowie, zaangażowanie, równowaga, odpowiedzialność

�
2. 33% badanych wybrało kierunek ponieważ zawsze o nim marzyło; 22% nie wiedziało co wybrać i

zasugerowało się opinią znajomych lub rodziny; dla 33% ankietowanych był to przypadek, pozostałe 12%

miało inne powody wyboru kierunku.

7. Wg ankietowanych sytuacja na rynku pracy dla absolwentów jest:

8. Wg ankietowanych sytuacja finansowa absolwenta jest:

Na ankietę odpowiedziało 9 studentów kierunku fizjoterapia1.

3. Jakie kryteria wg ankietowanych są istotne przy wyborze kierunku:



Ko sme t o l o g i a

9. Co jest uważane za najtrudniejsze w przyszłym zawodzie: praca pod presją czasu, podążanie za nowinkami,

praca pod kierownictwem, znalezienie pracy w laboratorium, przewidywanie terapii (np.: ile zabiegów potrzeba)

10. Co jest uważane za najprzyjemniejsze w przyszłym zawodzie: praca w gabinecie, kontakt z

klientem, różnorodność zabiegów, zadowolenie klienta, praca manualna

 
11. Gdzie można pracować w zawodzie: gabinet kosmetyczny, SPA, laboratorium w

przemyśle kosmetycznym, szkoleniowiec firmy kosmetycznej, klinika medycyny

estetycznej, dermokonsultantka w aptece, przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej

12. Ankietowani pracę w zawodzie poleciliby osobom które:  chcą stale się doszkalać,

kosmetologia to ich pasja, lubią pomagać innym oraz kontakt z człowiekiem, lubią chemię, chcą

dbać o zdrowie i wygląd innych, chcą połączyć zdolności manualne i rzetelną wiedzę medyczną

4. Najczęściej wymienianymi cechy charakteru najważniejszymi w przyszłym zawodzie wg ankietowanych

są: sumienność, dokładność, otwartość i empatia, cierpliwość, przedsiębiorczość, powściągliwość

5. Wg ankietowanych najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są: zdolności manualne,

precyzja, zdolność pracy pod presją czasu, umiejętności interpersonalne, szybkie przyswajanie wiedzy,

wyczucie estetyki, logiczne myślenie, podzielność uwagi, przedsiębiorczość 

6. Wg ankietowanych najważniejszymi wartościami niezbędnymi w zawodzie są:  uczciwość, szacunek,

zdrowie, pomoc innym, wytrwałość w dążeniu do celu, lojalność, potrzeba rozwoju

�
2. 57% badanych wybrało kierunek ponieważ zawsze o nim marzyło; dla 29% ankietowanych był to

przypadek, pozostałe 14% miało inne powody wyboru kierunku.

7. Wg ankietowanych sytuacja na rynku pracy dla absolwentów jest:

8. Wg ankietowanych sytuacja finansowa absolwenta jest:

Na ankietę odpowiedziało 7 studentów kierunku kosmetologia1.

3. Jakie kryteria wg ankietowanych są istotne przy wyborze kierunku:



L ek a r s k i

9. Co jest uważane za najtrudniejsze w przyszłym zawodzie: śmierć młodej osoby, wykorzystywanie młodego personelu jako taniej

siły roboczej, kontakt z pacjentami, nagłe wypadki, przekazanie trudnych informacji, odpowiedzialność za życie innych, zazdrość

współpracowników, stres, natłok obowiązków, rywalizacja między lekarzami, nieprzewidywalność wielu rzeczy, za mało wiedzy

praktycznej po studiach, cierpienie ludzi, zmęczenie, papierologia, podejmowanie trudnych decyzji, nepotyzm, obciążenie

psychiczne, ocena pacjentów, pogodzenie życia zawodowego z prywatnym

10. Co jest uważane za najprzyjemniejsze w przyszłym zawodzie: możliwość niesienia pomocy, uznanie i wdzięczność pacjenta,

kontakt z ludźmi, bycie lekarzem, efekty pracy, brak monotonii, dobra diagnoza, łatwość znalezienia pracy, wyleczenie pacjenta,

rozwiązywanie problemów, pieniądze, ratowanie życia i zdrowia 

 11. Gdzie można pracować w zawodzie: szpital, przychodnia, prywatny gabinet, poradnia

specjalistyczna, ośrodek badawczy, centrum krwiodawstwa, laboratorium, firma

farmaceutyczna, uczelnia, DPS, prywatna klinika, 

12. Ankietowani pracę w zawodzie poleciliby osobom które:  szanują prawa człowieka, zawsze marzyły o pracy

lekarza, ale nie ze względu na płace, chcą pomagać innym, są empatyczne, potrafią rozmawiać z innymi, mają

dużo wewnętrznej siły, są wytrwałe, nie bojące się ciężkiej pracy i ogromu nauki, potrafią pracować pod presją,

są cierpliwe, lubią się uczyć, są odporne na stres, lubią wyzwania, znają angielski, ciekawi ich ludzki organizm,

czują powołanie do pracy lekarza, zdolne do poświęceń

4. Najczęściej wymienianymi cechy charakteru najważniejszymi w przyszłym zawodzie wg ankietowanych są:

otwartość ma ludzi, wytrwałość, cierpliwość, pokora, odpowiedzialność, asertywność,motywacja,  inteligencja,

odwaga, pewność siebie, dyscyplina, sumienność, opanowanie, uczciwość, zaangażowanie, chęć ciągłego

zdobywania wiedzy, decyzyjność, samodzielność, pracowitość, dociekliwość

5. Wg ankietowanych najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są: umiejętności interpersonalne,

radzenie sobie ze stresem i emocjami, gromadzenia i przetwarzania ogromnych ilości informacji, elastyczność,

umiejętność pracy w zespole, zarządzenie czasem, umiejętnośc podejmowania decyzji, umiejętności logiczno-

analityczne, zdolności manualne, umiejętność długotrwałego skupiania się, 

6. Wg ankietowanych najważniejszymi wartościami niezbędnymi w zawodzie są:  szacunek i dobro człowieka,

pomoc innym, sprawiedliwość, zaangażowanie, wiedza i rozwój, uczciwość, rzetelność, rozsądek, zdrowie,

dyskrecja, bezstronność, bezpieczeństwo, pokora,  życie, solidarność, dzielenie się wiedzą

�
2. 74% badanych wybrało kierunek ponieważ zawsze o nim marzyło; 20% nie

wiedziało co wybrać i zasugerowało się opinią znajomych lub rodziny; pozostałe 6%

miało inne powody wyboru kierunku.

7. Wg ankietowanych sytuacja na rynku pracy dla absolwentów jest:

8. Wg ankietowanych sytuacja finansowa absolwenta jest:

Na ankietę odpowiedziało 61 studentów kierunku lekarskiego1.

3. Jakie kryteria wg ankietowanych są istotne przy wyborze kierunku:



Lekarsko-dentystyczny

9. Co jest uważane za najtrudniejsze w przyszłym zawodzie: stres, opanowanie samokrytycyzmu, stworzenie

własnego gabinetu, praca pod presją czasu, ceny usług

10. Co jest uważane za najprzyjemniejsze w przyszłym zawodzie: szybko widoczny efekt 

i zadowolenie pacjenta, wdzięczność pacjenta, kontakt z ludźmi, uśmiech pacjenta, pomoc innym

 

11. Gdzie można pracować w zawodzie: gabinet stomatologiczny, szpital lub klinika,

przychodnia, instytut stomatologiczny, uczelnia, firmy szkoleniowe, firmy zajmujące

się materiałami stomatologicznymi

12. Ankietowani pracę w zawodzie poleciliby osobom które:  są odporne na krytykę,

lubią się uczyć, potrafią się długo skupić na jednej rzeczy, mają przestrzenną

wyobraźnię, lubią pomagać innym, nie mają oporu przed pracą w jamie ustnej

4. Najczęściej wymienianymi cechy charakteru najważniejszymi w przyszłym zawodzie wg ankietowanych są:

dokładność, sumienność, saranność, empatia, optymizm, dążenie do perfekcji, opanowanie, wyrozumiałość,

stanowczość

5. Wg ankietowanych najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są: umiejętności manualne,

komunikacji, radzenie sobie ze stresem, umiejętność pracy pod presją czasu

6. Wg ankietowanych najważniejszymi wartościami niezbędnymi w zawodzie są:  uczciwość, pomoc innym,

dobro pacjenta, szacunek, bezinteresowność 

�
2. 83% badanych wybrało kierunek ponieważ zawsze o nim marzyło;  pozostałe 17% miało inne powody

wyboru kierunku.

Na ankietę odpowiedziało 6 studentów kierunku lekarsko-dentystycznego1.

7. Wg ankietowanych sytuacja na rynku pracy dla absolwentów jest:

8. Wg ankietowanych sytuacja finansowa absolwenta jest:

3. Jakie kryteria wg ankietowanych są istotne przy wyborze kierunku:



P i e lę gn i a r s two

9. Co jest uważane za najtrudniejsze w przyszłym zawodzie: początek i wdrożenie do pracy, rozmowa z osobą nieuleczalnie

chorą, patrzenie na cierpienie, praca w godzinach nocnych, duża odpowiedzialność, stres, niski status społeczny zawodu,

praca z "trudnymi" pacjentami, śmierć, bezradność, konieczność szybkich reakcji, konsekwencje błedów, nabranie

umiejętności praktycznychwspółpraca z innymi pracownikami, braki kadrowe i sprzętowe

10. Co jest uważane za najprzyjemniejsze w przyszłym zawodzie: łatwość znalezienia pracy,

widoczne efekty pracy, uśmiech i szczęście pacjentów, ciągły rozwój, praca z ludźmi, 

 poczucie wykonywania ważnej pracy, pomoc osobie cierpiącej 

 
11. Gdzie można pracować w zawodzie : szpital, przychodnia, prywatna praktyka pielęgniarska,

uczelnia, DPS, wojskowość, szkoła, centrum krwiodawstwa, hospicjum, sanatorium, punkt pobrań

12. Ankietowani pracę w zawodzie poleciliby osobom które:  lubią pomagać i  opiekować się innymi, potrafią

przyswajać duże ilości materiału, nie boją się wyzwań i trudnej pracy, chcą się rozwijać i walczyć o swoje, lubią

zagadnienia medyczne i pracę z ludźmi, chcą bezinteresownie pomagać ludziom, mają silny charakter, nie boją się

krwi i igieł, chcą mieć pewność zatrudnienia, czują potrzebę poświęcania się innym, są odważne, są altruistami

4. Najczęściej wymienianymi cechy charakteru najważniejszymi w przyszłym zawodzie wg ankietowanych są: odpowiedzialność,

uprzejmość, otwarcie i szacunek, cierpliwość, rzetelność i dokładność, opanowanie i odporność na stres, asertywność,

sumienność, pracowitość, chęć ciągłego dokształcania, wytrwałość, odwaga, pewność siebie, zorganizowanie, dynamiczność

5. Wg ankietowanych najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są: kompetencje interpersonalne, radzenie sobie

ze stresem i  emocjami, umiejętność wyrażenia sprzeciwu,ciągłe dokształcanie się, umiejętność pracy w zespole, wytrwałość

fizyczna, wielozadaniowość, zdolności manualne, szybkość reakcji, umiejętność zakładania wenflonu i pobierania krwi,

umiejetność pracy pod presją czasu, umiejętność przyswajania i korzystania z wiedzy medycznej

6. Wg ankietowanych najważniejszymi wartościami niezbędnymi w zawodzie są:  szacunek do innych, dobro człowieka,

pomoc innym, szacunek do życia i zdrowia, uczciwość, bezinteresowność, sprawiedliwość, solidarność, miłosierdzie,

profesjonalizm 

�
2. 42% badanych wybrało kierunek ponieważ zawsze o nim marzyło; 29% nie wiedziało co wybrać i zasugerowało

się opinią znajomych lub rodziny; dla 8% ankietowanych był to przypadek, pozostałe 21% miało inne powody

wyboru kierunku.

Na ankietę odpowiedziało 24 studentów kierunku pielęgniarstwo1.

8. Wg ankietowanych sytuacja finansowa absolwenta jest:

7. Wg ankietowanych sytuacja na rynku pracy dla absolwentów jest:

3. Jakie kryteria wg ankietowanych są istotne przy wyborze kierunku:



Po ł o żn i c two

9. Co jest uważane za najtrudniejsze w przyszłym zawodzie: dostosowanie się do pracy po studiach, śmierć

dziecka, wykonanie iniekcji pacjentom, pogodzenie się z niepowodzeniem, duża odpowiedzialność, zarobki,

niedocenienie

10. Co jest uważane za najprzyjemniejsze w przyszłym zawodzie: zadowolenie personelu 

i pacjentów, uczestnictwo w przyjściu na świat nowego życia, opieka nad noworodkiem,

podziękowanie, wdzięczność pacjenta, kontakt z ludźmi, zaufanie pacjentów

 
11. Gdzie można pracować w zawodzie : szpital, przychodnia, szkoła rodzenia, szkoła,

przedszkole, własna działalność

12. Ankietowani pracę w zawodzie poleciliby osobom które:  interesują się medycyną,

chcą codziennie doświadczać cudu, są empatyczne, są cierpliwe, nie boją się ciężkiej

pracy, lubią prace z ludźmi, lubią stres i adrenalinę,  chcą pomagać innym

4. Najczęściej wymienianymi cechy charakteru najważniejszymi w przyszłym zawodzie wg ankietowanych są:

empatia, asertywność, opanowanie i odporność na stres, odpowiedzialność, pracowitość, komunikatywność,

samozaparcie, odwaga, cierpliwość, stanowczość 

5. Wg ankietowanych najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są: umiejętności wykorzystania wiedzy w

praktyce, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zdolności manualne, kompetencje społeczne, umiejętność przyswajania

dużych partii materiału, odporność na wysiłek fizyczny, współpracy w zespole, pracy pod presją, szybkiego reagowania i

podejmowania szybkich decyzji

6. Wg ankietowanych najważniejszymi wartościami niezbędnymi w zawodzie są:  empatia, chęć pomocy, szacunek,

asertywność, ochrona życia, rodzina, zadowolenie z życia osobistego i rodzinnego, rozwój, odpowiedzialność

�
2. 50% badanych wybrało kierunek ponieważ zawsze o nim marzyło; 33% nie wiedziało co wybrać i zasugerowało

się opinią znajomych lub rodziny; dla 17% ankietowanych był to przypadek

Na ankietę odpowiedziało 6 studentów kierunku położnictwo1.

8. Wg ankietowanych sytuacja finansowa absolwenta jest:

7. Wg ankietowanych sytuacja na rynku pracy dla absolwentów jest:

3. Jakie kryteria wg ankietowanych są istotne przy wyborze kierunku:



9. Co jest uważane za najtrudniejsze w przyszłym zawodzie: nieregularny czas pracy

10. Co jest uważane za najprzyjemniejsze w przyszłym zawodzie: brak danych

 

11. Gdzie można pracować w zawodzie: pracownia protetyczna, uczelnia, przedstawicielstwo

handlowe firm oferujących innowacyjne rozwiązania dla pracowni

12. Ankietowani pracę w zawodzie poleciliby osobom które:  mają dużo cierpliwości i są

pełne pasji

4. Najczęściej wymienianymi cechy charakteru najważniejszymi w przyszłym zawodzie wg ankietowanych są:

cierpliwość, pokora

5. Wg ankietowanych najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są: dokładność, skupienie na pracy

6. Wg ankietowanych najważniejszymi wartościami niezbędnymi w zawodzie są:  pokora, pasja, cierpliwość

�
2.  Wybrał kierunek ponieważ zawsze o nim marzył 8. Wg osoby ankietowanej zarobki po studiach są

wysokie

Te chn i k i  
d en t y s t y c z n e

Na ankietę odpowiedział 1 student kierunku techniki dentystyczne1.

cechy charakteru i kompetencje

posiadane zdolności

warunki finansowe po zakończeniu studiów

3. Wg osoby ankietowanej istotne przy wyborze kierunku są:

7. Wg osoby ankietowanej sytuacja na rynku pracy dla

absolwentów jest stabilna - łatwo znaleźć pracę



Zd r ow i e  pub l i c z n e

9. Co jest uważane za najtrudniejsze w przyszłym zawodzie: znalezienie pracy po kierunku

10. Co jest uważane za najprzyjemniejsze w przyszłym zawodzie: promowanie zdrowia

 

11. Gdzie można pracować w zawodzie: Sanepid, jednostki zajmujące się zdrowiem w

urzędach, szpital

12. Ankietowani pracę w zawodzie poleciliby osobom które:  nie mają pomysłu na studia, a chcą

studiować coś związanego ze zdrowiem 

4. Najczęściej wymienianymi cechy charakteru najważniejszymi w przyszłym zawodzie wg ankietowanych

są: odpowiedzialność, odporność na stres, kreatywność

5. Wg ankietowanych najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są: podejmowanie

odpowiedzialnych decyzji, promocja zdrowia, profilaktyka zdrowia

6. Wg ankietowanych najważniejszymi wartościami niezbędnymi w zawodzie są:  dbanie o zdrowie, empatia,

słuchanie potrzeb ludzi

�
2.  Wybór kierunku był przypadkiem

8. Wg osoby ankietowanej zarobki po studiach są

niskie

Na ankietę odpowiedział 1 student kierunku zdrowie publiczne1.

cechy charakteru i kompetencje

wartości, jakimi kieruję się w życiu

stabilność i bezpieczeństwo pracy

3. Wg osoby ankietowanej istotne przy wyborze kierunku są:

7. Wg osoby ankietowanej sytuacja na rynku pracy dla

absolwentów jest niestabilna - trudno znaleźć pracę



Inspirujące�myśli
"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani

jednego dnia więcej w Twoim życiu." KONFUCJUSZ

Życzymy�mądrych�
i�przemyślanych�wyborów

Powodzenia

Inspirujące�myśli
"Najgorsze dni tych, którzy lubią to, co robią, są

lepsze, niż najlepsze dni tych, którzy nie lubią tego, co

robią."E. JAMES ROHN

Inspirujące�myśli
"Nie to, co osiągasz, ale to, co przezwyciężasz,

definiuje Twoją karierę."CARLTON FISK


