
Raport z monitorowania losów absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum UMK w 6 m.cy po zakończeniu studiów

Badanie losów absolwentów prowadzone Sq na podstawie Zarządzenia nr 103 Rektora
UMK z dnia 5 lipca 2016 roku.

Dane przedstawione w Raporcie z2017 roku dotyczą:

- absolwentów siedmiu kierunków WNoZ, w 6-mcy po zakonczeniu studiów' którzy złoŻy|i
egzamin licencjacki, inzynierski, magisterski, doktorski w okresie pomiędzy I październlka
20|5, a 30 września2016. Analizowano sytuację absolwentów którzy obronili się w trakcie
roku akademickiego. Zbtętanie danych miało miejsce od maja 2016 do maja 2017 roku.

Kierunek Ratownictwo medv czne

I. Opracowanie wyników
1. POPULACJA
1.1 odsetek badanych absolwentów studiów: I stopnia - 38oń,,

a)|iczba absolwentów,któtzy ukończyli studia: I stopnia_ 63 (w tym 10 uczestników studiów

niestacjonarnych),
b) |iczba badanych absolwentów I stopnia 24 (w tym 4 uczestników studiów
niestacjonarnych).

2. AKTYWNOŚC NA RYNKU PRACY
a) Aktywni absolwenci wykonuj4cy wszelkie formy aktywności związane Zptacą zarobkową
lub niezarobkową, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, wykonywaniem obowtązkow
zawodowych stanowi ą: 100o/o badanych absolwentów.
b) aktywnośó na rynku pracy:
Wśród absolwentów studiów I stopnia - 79% kontynuowało naukę' 42%o wykonywało pracę

zarobkową, 29oń podej mowało pracę bez wynag rc dzenia,

3. FORMA ZATRUDNIENIA/WYMIAR CZASU PRACY
Wśród absolwentów studiów I stopnia: 9 osób pracowało na podstawie umowy o pracę' na

pełny etat, 2 absolwentów pracowało na podstawie rrmowy cywilno-prawnej - jedna w
wymiarze 85-186 godzinmiesięcznie, a druga w v,rymiarue ponad 168 godzin miesięcznie.

4. TRE,ŚCI PRoGRAMowE - PROPoZYCJE ZMIAN
Według absolwentów umiejętności wymagane na stanowisku pracy, zdobyte na studiach to:

umiej ętności specj alis ty czne, radzenie sobie ze stresem.

Propozycje zm|an treŚci programowych, które formułują absolwenci to: więcej zajęÓ

praktycznych' które pozwolą zdobyc doświadczenie zawodowe' wspólne działanta słuŻb
ratunkowych.

Kierunek Położnictwo

[. Opracowanie wyników
1. POPULACJA
1 ' 1 Odsetek badanych absolwentów studiów: I stopnia - 50oń; II stopnia - 30"ń,



a) ltczba absolwentów,którzy ukończyli studia: I stopnia - 62 (wyłącznie studia stacjonarne);
II stopnia i jednolitych magisterskich - 50 (w tym 4 uczestników studiów niestacjonamych),
b) Liczba badanych absolwentów I stopnia - 31 (wyłącznie studia stacjonarne); II stopnia - 15

(wyłącznie studia stacj onarne).

2. AKTYWNOŚC NA RYNKU PRACY
a) Aktywni absolwenci wykonujący wszelkie formy aktywności zwtązane zpracą zarobkową
lub niezarobkową, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, wykonywaniem obowiązkow
zawodowych stanowi4: I stopień - 97o^ badanych absolwentów, II stopień _ 1000/...

b) aktywność na ryŃu pracy:
Wśrod absolwentów studiów I stopnia - 81% kontynuowało naukę, I9oń wykonywało pracę

zarobkow4, 73yo prowadziło działa|ność gospodarczą' 3% podejmowało pracę bez
wynagrodzęn|a, a 30ń pozostawało bez pracy. Wśród absolwentów studiów II stopnia . 60%
wykonywało pracę zarobkową, 40yo prowadziło działa|ność gospodarczą, 20oń kontynuowało
naukę, 7 Yo po dejmowało pracę bez wynagrodzenia.

3. FORMA ZATRUDNIENIA/WYMIAR CZASU PRACY
Wśród absolwentów studiów I stopnia - l osoba pracowała na podstawie umowy o pracę' na
pełen etat, 4 osoby byŁy zatrudnione na podstawie umowy cywilno - prawnej, w tym 1 w
wrymlarze do 84 godzin miesięcznie' a 3 w wymiarze 85-168 godzin miesięcznie, 1 osoba
odbywała staz finansowany z Powiatowego Urzędu Pracy;
Wśród absolwentów II stopnia: 7osób pracowało na podstawie umowy o pracę' w tym 6 na
pełen etat,3 osoby były zatrudnione na podstawie umowy cywilno - prawnej, w tym 1 w
v'rymiarue do 84 godzin miesięcznie, a2 w wymiarze ponad 168 godzin miesięcznie.

4. TREŚCI PRoGRAMowE - PRoPoZYCJE ZMIAN
Według absolwentów umiejętności wymagane na stanowisku pracy, zdobyte na studiach to:

wiedza specjalistyczna, komunikatywnośó, opiekuńczość, pobieranie krwi, wiedza na temat

laktacj i, wykonywanie iniekcj i.
Propozycje zmian treści programowych, które formułuj4 absolwenci to: opieka nad dziećmi
z zaburzeniami np. z wadami wrodzonymi' priorytetowe traktowanie zapć praktycznych t

praktyk zawodowych z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej w
praktyce np. wkłucia dozylne u noworodków, opieka nad noworodkiem - nie tylko
przewijanie i karmienie, zmniejszenie grup podczas zajęć praktycznych, zwiększenie nacisku
na kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Kierunek Pielęgniarstwo

I. Opracowanie wyników
1. POPULACJA
1.1 . Odsetek badanych absolwentów studiów: I stopnia * 40o^,II stopnia - 26"ń,
a) |iczba absolwentów, którzy ukończyli studia: I stopnia _ I14 (w tym 7 uczestników
studiów niestacjonarnych), II stopnia _ 70 (w tym24 uczestników studiów niestacjonarnych),
b) Liczba badar.tych absolwentów I stopnia -. 46 (wytącznie studia stacjonarrre), II stopnia _ l8
(w tvm 5 uczestników studiów niestacionarnvch).



2. AKTYWNoŚC NA RYNKU PRACY
a) AkĘwni absolwenci wykonujący wszelkie formy aktywności z:wiązane zptacą zarobkow4

lub niezarobkowę, podnoszeniem kwalifikacjl' zawodowych, wykonywaniem obowtązkow

zawodowych stanowią: I stopień - 98./" badanych absolwentów, II stopniefi _ 94,ń.
b) aktywność na rynku pracy:
Wśród absolwentów studiów I stopnia - 85% kontynuowało naukę, 4IYo v'rykonywato pracę

zarobkową , 2Yo prowadziło działalność gospodarcz ą, 2y, pracowało bez wynagrodzenla, a foń

pozostawał o bez placy; Wśród absolwentów studiów II stopnia 94Yo wykonywało pracę

zarobkową, 60ń pozostawało bez pracy .

3. FORMA ZATRUDNIENIA/WYMIAR CZASU PRACY
Wśród odpowiadających na py.tania ankiety absolwęntów studiów I stopnia _ 17 osób

pracowało na podstawie umowy o pracę' w tym 13 na pełny etat, 1 osoba na podstawie

umowy cywiłno - prawnej w wymiarze 85-168 godzin miesięcznie, 1 osoba pracował.abez

umowy; Wśród absolwentów studiów II stopnia: 17 osób pracowało na podstawie umowy o

pracę na pełen etat, a 2 osoby były zatrudnione na podstawie umowy cywilno - prawnej, w

Wmiarzę do 84 godzin miesięcznie.

4. TREŚCI PRoGRAMowE - PROPOZYCJE ZMIAN
Według absolwentów umiejętności wymagane na stanowisku pracy' zdobyte na studiach to:

wiedza specjalistyczna, komunikatywnoŚc, znajomośó standardów i procedur wykonywanych

czynności pielęgniarskich, empatia oraz ŻyczIiwość wobec pacjentów, umiejętność

współpracy i komunika cji ze współpracownikami.
Propozycje zmian treści programowych' które formułują absolwenci to: więcej zajęć

praktycznych, które pozwolą zdobyć doświadczenie zawodowe, zajęcia symulacyjne z
intensywnej terapii, ratownictwa medycznego, interprctacja EKG oraz specjalistykazzabesu
kardiologii, farmakologia, kształtowanie umiejętności psychospołecznych: odpornoŚci na

stres, pracy zespołowej, brania odpowiedzialności za wykonywane czynności, komunikacji z

pacjentem i jego rodziną, asertywności, wprowadzenie do programu pielęgniarstwa

okulistyczn ego oraz pielęgniarstwa operacyjnego.

Kierunek Fizjoterapia

I. Opracowanie wyników
1. POPULACJA
l.1. odsetek badanych absolwentów studiów: I stopnia _ 40"ń,II stopnia - 46oń,

a) Iiczba absolwentów, ktorzy ukończyli studia: I stopnia - 133 (w tym 24 uczestników

studiow niestacjonarnych), II stopnia- 114 (w tym26 uczestników studiów niestacjonarnych),

b) |iczba badanych absolwentów I stopnia 53 (w tym 6 uczestników studiów

niestacjonarnych), II stopnia - 53 (w tym 9 uczestników studiów niestacjonarnych).

2. AKTYWNOŚC NA RYNKU PRACY
a) AkĘwni absolwenci wykonujący wszelkie formy aktywności związane zptacą zarobkową

lub niezarobkową' podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, wykonywanięm obowtązkow
zawodowych stanowią: I stopien . I00Yo badanych absolwentów, II stopnień i jednolite

magisterskie - 96%o

b)aktywnośó na rynku pracy:



Wśród ankietowanych absolwentów studiów I stopnia - 9I% kontynuowało naukę, 32oń

wykonywało placę zarobkową, 19oń pracowało bez wynagrodzenia, 4% prowadziło
dziatalnoŚć gospodarczą' II stopnia i jednoliĘch magisterskich - 64% wykonywało pracę
zarobkową, 36yo prowadziło działalność gospodarczą, 9% kontynuowało naukę, 4%
pracowało bez vtynagro dzenia, a 4%o pozostawało bez pracy'

3. FORMA ZATRUDNIENIA/WYMIAR CZASU PRACY
Wśród wypełniających ankietę absolwentów studiow I stopnia _ 7 osób pracowało na
podstawie umowy o pracę' w tym 6 na pełny etat, 10 osób pracowało na podstawie umowy
cywilno - prawnej, w tym 5 w wymiarze do 84 godzin miesięcznie oraz 5 w wymiarze 85-168
godzin miesięcznie.
Wśród wypełniających ankietę absolwentów studiów II stopnia: 20 osób pracowało na
podstawie umowy o pracę' w tym 19 na pełen etat, 15 osób było zatrudnionych na podstawie
umowy cywilno - prawnej, w tym 5 Wmiarze do 84 godzin miesięcznie, 9 w wymiarze 85-

168 godzin miesięcznie, a 1 ponad 168 godzin miesięcznie,3 absolwentów odbywało staż
finansowany z Powiatowego Urzędu Pracy.

4. TRE,ŚCI PRoGRAMowE. PROPOZYCJE ZMIAN
Według absolwentów umiejętności wymagane na stanowisku pracy, zdobyte na studiach to:

wledza specjalistyczna, łatwośc nawiązywania kontaktów i radzęnia sobie w trudnych
sytuacjach, umiejętność kontaktu z dzieckiem, koordynacja ręka-oko, umiejętność
wykonywanta zabiegow fizykalnych, masazu oraz prowadzenta cwtczęi z pacjentami,
komunikatywność, programowanie procesu rehabilitacji' samodzielna praca z pacjentem.
Propozycje zmian treści programowych, które formułują absolwenci to: więcej zajęć,

praktycznych, które pozwolą zdobyć doświadczenie zawodowe, językt obce, metody
specjalne w kinezyterapii, zajęcia ruchowe, fizjoterapia w pediatrii, rehabilitacja w sporcie'
postępowania po urazach w zakresie ortopedii, postępowania w wadach postawy,
zaopatrzenie medyczne rehabilitacyjne ortopedyczne, psychologia - rozmowa z pacjentem -
komunikacja.

Kierunek Elektroradiologia

I. Opracowanie wyników
1. POPULACJA
1.1 Odsetek badanych absolwentów studiów: I stopnia -32"ń,
a) |iczba absolwentów, którzy ukończyli studia: I stopnia - 82 (w tym 31 uczestników
studiów niestacj onarnych),
b) |iczba badanych absolwentów I stopnia 26 (w tym 5 uczestników studiów
niestacjonamych),

2. AKTYWNoŚC NA RYNKU PRACY
a) AkĘwni abs olwenci wykonuj 4cy wszelkie formy aktywnośc i związane z pracą zarobkową
lub niezarobkow4' podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, wykonywaniem obowiązków
zawodowych stanowią: I stopień - I00% badanych absolwentów,
b) aktywność na rynku pfacy:
Wśród absolwentów studiów I stopnia - 65% kontynuowało naukę, 42oń vtykonywało pracę

zarobkową, |2o^ prowadziło działalność gospodarczą'



3. FORMA ZATRUDNIENIA/WYMIAR CZASU PRACY
Wśrod absolwentów studiów I stopnia 10 osob pracowało na podstawie umowy o pracę'

w tym 9 na pełny etat, 1 osoba pracowała na podstawie umowy cywilno - prawnej'

w wymiarze do 84 godzinmiesięcznie.

4. TREŚCI PRoGRAMowE - PRoPOZYCJE ZMIAN
Według absolwentów umiejętności wymagane na stanowisku pracy, zdobyte na studiach to:

administracja w podmiocie leczniczym, znajomość uł'oŻei pacjenta do poszczegolnych

rodzajów wykonywanych badań, umiejętność obsługi akceleratora liniowego, znajomość

splzętu' placa z zespoł'em kardiologów i kardiochirurgów.

Propozycje zmian treści proglamowych, które formułują absolwenci to: więcej zajęć

praktycznych, które pozwolą zdobyć doświadczenie zawodowe, wprowadzenie zajęć

praktycznych z Tomografii od pierwszego roku studiów, zwiększekszenie zajęć

ls'tait.'j ących umiej ętno śc i komunikacj i interpers onalnej, j ę,yk mi gowy.

Kierunek DieteĘka

1. POPULACJA
1.1. odsetek badanych absolwentów studiów: I stopnia- 29"ń,II stopnia - 42"^,

a) |tczba absolwentow, ktotzy ukończyli studia: I stopnia - 56 (w tym il uczestników

studiow niestacjonarne), II stopnia - 36 (wyłącznię studia stacjonarne),

b) Itczba badanych absolwentów I stopnia 1,6 (w tym 3 uczestników studiów

niestacjonarnych), II stopnia - 15 (wyłącznie studia stacjonarne).

2. AKTYWNOŚC NA RYNKU PRACY
a) Aktywni absolwenci wykonujący wszelkie formy aktywności związane z pracą zarobkową

lub niezarobkową, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, wykonywaniem obowtązkow

zawodowych stanowią: I stopień - |00,^ badanych absolwentów' II stopiefi-93,ń

b)aktywnośó na rynku pracy:

Wśrod absolwentów siudiów I stopnia - 88% kontynuowało naukę, 31% wykonywało pracę

zarobkową, Il stopn ia - 670ń wykonywało placę zarobkową, zoyo prowadziło działalnośÓ

go spodarcz ą, ] 
y, kontynuowało naukę, a 7 

oń pozostawało bez pr acy .

3. FORMA ZATRUDNIENIA/WYMIAR CZASU PRACY
Wśrod absolwentów studiów I stopnia _ 4 osoby pracowały na podstawie umowy cywilno -
prawnej, w tym 2 w wymiatzę do 84 godzin miesięcznie' 1 w wymiarze 85.168 godzin

miesięcznie, 1 osoba w wymiarze ponad 168 godzin miesięcznie, a 1 absolwent pracował bez

umo\ily.
Wśród absolwentów studiów II stopnia: 8 osób pracowało na podstawie umowy o pracę' w

tym 4 na pełny etat,3 osoby były zatrudnione na podstawie umowy cywilno - prawnej, w tym

i w wymiar zę do 84 godzin miesięcznie' 1 w wymiarze 85-168 godzin miesięcznie, a 1 ponad

1 68 godzin miesięcznie.



4. TREŚCI PRoGRAMowE . PROPOZYCJE ZMIAN
Według absolwentów umiejętności wymagane na stanowisku pracy, zdobyte na studiach to:

komunikatywno ść, ob sługa sp ecj ali styc zny ch sprzętów.
Propozycje zmian treŚci programowych, które formułują absolwenci to: więcej zajęć
praktycznych, które pozwolą zdobyć doświadczenie zawodowe, oraz więcej kontaktu z
pacjentem, przykładowe dokumenty obowiązujące na danych stanowiskach pracy'
dostosowanie jadłospisu do stawki żywieniowej, więcej zayęć z żywności funkcjonalnej oraz
praktycznych zajęĆ, w placówkach zajmujących się odchudzaniem, brak zagadnien Z

dietoterapii w chorob ach tarczycY , PrzY dnie moczanowej, zaburzeniach hormonalnych wśród
kobiet, wprowadzenl,e zagadnien z za|<resu zarządzania i marketingu.

Kierunek Audiofonologia

I. opracowanie wyników

1. POPULACJA
1.1 Odsetek badanych absolwentów studiów: I stopnia - 38,ń,
a) |iczba absolwentów,ktorzy ukończyli studia: I stopnia - 52 (tylko studia stacjonarne)
b) |iczba badanych absolwentów I stopnia - 20 (tylko studia stacjonarne)

2. AKTYWNOŚC NA RYNKU PRACY
a) AkĘwni absolwenci wykonujący wszelkie formy aktywności zwtązane zpracą zarobkow4
lub niezarobkow4' podnoszeniem kwalifikacji zawodowych' wykonywaniem obowi4zków
zawodowych stanowią: I stopień . 100o/o badanych absolwentów,
b)aktywność na rynku pracy:
Wśród ankietowanych absolwentów studiów I stopnia - 70% kontynuowało naukę, 40%o

wykonywało pracę zarobkową, 50ń Wkonywało pracę bez wynag r o dzęnta.

3. FORMA ZATRUDNIENIA/WYMIAR CZASU PRACY
Wśród badanych absolwentów studiów I stopnia - 7 osób pracowało na podstawie umowy o

pracę' na pełny etat, a 1 osoba pracowała na podstawie umowy cywilno - prawnej, w
wymiarze 85-1 68 godzin miesięcznie.

4. TREŚCI PRoGRAMowE - PROPOZYCJE ZMIAN
Według absolwentów umiejętności wymagane na stanowisku pracy, zdobyte na studiach to:

wiedza specjalistyczna, interpretacja badań słuchu i umiejętność dobrania odpowiedniego
aparatu słuchowego, komunikatywnośó i aktywne słuchanie.
Propozycje zmian treści programowych, które formułują absolwenci to: więcej zajęć
praktycznych, które pozwol4 zdobyc doświadczenie zawodowe, protezowanie niedosłuchów,
więcej zajęć z doboru aparatów słuchowych, otoplastyki.

ilI. Wnioski

l. Większość absolwentów WNoZ jest aktywnych zawodowo (najczęściej w wyuczonym
zawodzie), bądz kontynuuje naukę na studiach II stopnia.



2. Zę względu na praktyczny chara|<ter prowadzonych kierunków na WNoZ większość

absolwentów postuluje zwiększenie liczby zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz

stwarzania w czasie ich trwania mozliwości wykorzystywania wiedzy teoretycznej W

praktyce.

3. Studenci wskazują na potrzebę kształtowania w toku studiów umiejętności w zakresię

komunikacji interpersonalnej zarówno z podopiecznymi jak i współpracownikami.

4. AnaItza programów studiów wskazuje, iŻ część oczekiwanych przez studentów studiów
licencjackich kompetencji, jest realizowanych dopiero na poziomie magisterskim.

IV. Końcowe Rekomendacje Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia:

1. Holistyczne kształtowanie stosuŃów międzyludzkich w poszczegolnych Jednostkach,
Katedrach, Za\<ł'adach i Wydziałach w zakresie praktycznym i teoretycznym w celu
podniesienia j akości kształcenia.

f. IJwzg|ędnienie uniwersy'teckości przy kształtowaniu plogramu nauczania w zakresie
humanistycznym' organtzacyjnym i metodycznym tak' aby podnieśó jakoŚć kształcenia.

3. Rozwijante działań około przedmiotowych w poszczego|nych jednostkach CM UMK
budujących perspektywę pełnego spojrzenia na sylwetkę przyszł.ego absolwenta Naszej
Uczelni.

4. Rozwijane perspektyw rozwoju studentów poprzęZ modernizację w Kołach Naukowych,
Zespoł.ach problemowych, Katedruch, Zakł.adach i Klinikach w celu podniesienia jakości
kształcenia.

5. Perspektywiczne prognozowanie rozwoju naukowe go przyszłych młodych pracowników
naukowych Naszej Uczelni.

UMK dr Kamilo Faleńczyk
-- .') |
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Wy d zi ał owy Ko o rdy n ator
ds, Jokości Kształce nia

Raport powstoł we wspołpracy z Paniq mgr Barbarq Kulińskq _ specjolistq ds. Analizy Jakości

Kształcenia CM


