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Raport aktyłvności zawodowej absolwentów rocznika 2014 Wydziału Nauk
o Zr|rowiu Co|legium Medicuru UMK w 6 m.cy po zakończeniu studiów

Absolrvenci kierunku pielęgniarstwo

W badariiu rvzie]c.l udział 65 abso1rventól,l,: w tynr 38 osob, które r.rkończyły studia 1

stoplria oraz 21 osólr. lttórc Lrkończyły strrclia II stopnia'

\Ąlśród 3B absolwentów studirilł. licerrcjackich l4 osob pracuje. 23 uczy się, a.iet1rra

ilsoba rrie pracuje i się nie uczy. Większość * 13 osób pracr-lje na podstarł,ie unrort,y o pracę, a

1 oso|ra tła podstarvie unrow1, cyr,vilno-prawllcj'

Wśród 27 absoiwentor'v stltdiów, magistersl<iclr 25 osób pracuje i nie lrczy, się. l

pracr:je i ttczy się. ir jeclna osoba uczy się inie;lracuje. Wśród 26 osób pracujących rviększość

- 25 osób pracuje ria podstarr'ie unrort,v 0 prącę. a 1 osoba na pocistarvie unrowv c1,'wilno-

prawllcJ.

l)lacLrj4cy abso1rł,'enci za na.1l,vaŻ'niejsze lrolrrpetencje

l'tztlali; odpornośc na stres (l3 ostib)' sutllicnnoścl i dokiadność

\Ąl Zes]]ole (9 osób)" satłrodzielność i kornurrikatyrvność (B osób7

l)racu.jąc1' absoiwetrci za rlajwaŻlliejsze umiejętności

clativtłl stanorvisku- Llznali: spccjalistyczn4 wtedzę (5 osÓb),

iv1,zszyclł (ó osób). prawo wykonywania zawoclu (10 osob).

Badania rrlia'ł5,' rcrwnież lla celu ocellę progralr:ór,v studiÓw w zetkttięciu z r,1,n|iic111

l]l.acv. Za najbardziej przydatire elenrenty str-rdiór,v \Ą.pracv zar'r,odor,vej absolr.venci r-lzlla'li:

rt,icclzę z pielęglriirrsilv specjzłlistyczlryclr (B osób)' praltt;,'ki zawclclowe (6 osób)' poclstawy

pieięgniarst-rva (4 osob;,) clraz psyclroiogia (3 osoby). Zdaniell absolrventólt, znriany r.v

progranlic studiorv pclwinny dotyczyć zwiększelria godzin praktyk zirrvoriolv1,ch (6 osób),

rrrcdyc\,nv ratunkor,vej (5 ostib), {?lrnrakologii (3 osoby).

na zajrtowanym stanor.viskir

(l1 osÓb)' umiejętność pracy

i certyfikaty r,vymagirne llźl

dypionr itkończenia stucliÓ..v

Wydział Nauk o Zdrowiu
Wjldziałowa Rgdą ds. Jakości Kształcenia

działow'! Koordvnłtor ds. Jtt kości Ksztctłcenia
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Absolwelrci kierunku polożnictwo

W badaniri r,vzięło ttdział 31 absolrventórv: w tvtn 2B osób. ktore rrkończy'ly stuclia I

slopi-iia oraz3 osob1,, które ukoriczyły studia lt stopnia.

Wśroc1 28 absollr'e tltów studiów licerrcjackich 16 osób ucz\ się

i nic pracuje. 3 osoby placr"Lj4 i się nie uczą' 3 osoby pracuj4 i uczą się. 'icclna clsoba rł,'-vkonuje

pract: l':iczzrrobkolva, a 3 rrie praoują i się nie uczą. Wśrtld .9 oscib pracującvclr. rviększośc * 6

osób pl.acuje na pclclstar,l,ie untolt,y gy\,r'ilno-prawrrej. a 2 osoby na poclstar'vie umow-r, o

placę.

Wśrtid j absolr'vetltólv studiórv tlragisterskich u.szystkie pracu.i4 i nie ltczą sie. ?'

osob-v pracuj4 lrir podstawic urrrolvy o pracę. a 1osoba tla podstarvie unro'uvy c1,wilrro.

llrawnL'l.

}]racuj4cy absoIrvcnci za najwaŻniejsze konrpetencje na za.illrort/allynl stanorvis]<L-t

lunali: kor:rurrikal}.rvtlość (3 clsobi,)' odpowiedzialrrość' sanloc1zielność oraz rrntiejęlttlość

prźrc\'. W zespolę (po 2 osób).

[)l.acując1, ;rbsolrvenci za najwaztriejszć unrie jetllości i cert"v*fikaty lv1,nrag:ine n3

cjan\.ill stanowisliu uznali: ulniejętrrości pr:acy w zespole (2 osoby). dyplon ukończenia

studiów lł,'vzszycI.r (3 osoby), prawo r,vvkonywania zawoc1u (4 osoby).

Badania rrriaĘl lÓwlriez lra celu ocenę progranrów studiór,v .u'u, ZeLknięciu z ryllkiclrr
pfacy. Za najbarclztej przydatne elementy studiow w pracy zawodorve,j absoirvcnci uznali:

podstarvy opieki połozniczej i prowadzetria porodu (zt osoby). praktyki zar,vocJowe (2 osob1').

Zclanietl absolrł.etrtórł' zllriall;, \\.pl.o.qra]llie studiów powinny clotyczyc zr,r,iększenia gocizirr

pralit)''k zar,voclor,vvoh (5 osób) oraz pfowadzęnia ciqŻy, poroc1rt i połclgu porr,iltłarlcgo (2

osobr,).

Absolwenci kierunku fizjoterapia

W badanir: tvzięło uclział 70 zrŁsolw,entóll.: W 1yln 52 osoby. które LrkoIiczyJ.v stuclia I

Stt]pl1i'} trt.a'z l 8 osób. które ukoticzyły studia Il stopnia.

Wśrod 52 absolwentow siudiów licencjacl<ich 41 osób tylko rrczy się, 7 pracLric i uczr

Wvdziutowv K, W,tor tls. Jakości Ksztgłceniu
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Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydziałowa Rgda ds. Jakości Kształcenirt

łVy d zi ttł o w,- I{ o o r rly n u t o r ds. J a k o ś c i K s zt ut c e n i u

się.2 pracuj4 inie uczą się* a 2 osoby nie pracuj4 i się nie uczą. Wśród pracirjąc1'clr 4 osobr'

pracrrią tra podstarvie unrorvy o p|acę. a 3 osob1'na poclstawie unrowy c.vlvilno-prarvrre.j . i

ocib-vlva staz llnansovvanv Z PUP, a 1 prorvadzi i.irmę.

Wśrod 18 absolrventÓrv studiorv nragisterskich l1 osob prircltje illie trcz'-v się. i

prar:u"je ir-iczy się' 2 t;'lko się l'tczą,4 rrie ircz4 się i nie pracuj4. Wśrod 12 osob pracuj4ci'ch

lviększość * B osób pracr-l.je na podstawie unowy o pracę' a 4 osoby na podstarr'ie Lttriotr.),

c)'rł' i 1llo.prar,vne.i.

PracLrjąc'v absoht'ęnci za n,ajwaŻniejsze liompetencje na zajnrorł'&nym 
'.onowisku

t-tzllali: lrrlrie.jętność br:r]owania rclacjj (4 osoby). konrunikatywrrość, 'Lrrr.iiejętność ol.garlizacji

pracy (po 3 osob'v). sł"ltrrietrlrośc j dokładność' elastYczllość. zaangazolt.anie (po 2 osob1,).

Pracuj4cy absoirr,enci za tra.jlt,azniejsze umiejętlrości i certy1rkatv \Ą').illŹ]gal}e l1Żi

clalrvnl stanor,visk.r: uznali: clyplom ultoliczenia studjów wyŹszyclr (7 osób), upraltrrienia

lnasazysty (5 osób).

i|) -..naclan)jlr-iiał;, t.ówtliez lra celu ocel1ę progranrór'v studiórt,w ZetkllięciLt z ryttkienr
,

prac),' Za najbaldzle1 przydatne elcmenty studiów W pracy zarvodorve.j absolr,veilci Ltzlrali:

zJ.laclllictria dtrty.C'... nlasazu (4 osob.v). Zd;iniem absollventólv zrtriany lv progralrlic

st;-rcllów. porvinrty dot1.07y6 zwiększerria goclzirr praktyk zarł,odowych (6 osob) clraz hardziq

spccjalistyczrrycll za.ięc (5 osób),

Absolwenci kierunku zdrołvie nubliczne

W badaniu rvzięło udział 29 absolrvcntólv: r'v tym 19 osob' ktore ukończ1'iy str"rciia I

stoprlia oraz l0 osób. które ukończył,v studia II stopnia.

Wśrod i9 absolwentor,v stuclior.ł.licencjackich i6 osÓb tyllto uczy się. 1 pracujc i ttcz'v

się, 1 pracujc i nie Llczy się. a 1 osoba nic pracLrjc i się nie uczy. Wśród 2 osób pr:acuiącycil

obie pracujq tra poclstart'ic- ttlnor'r'1' o prccę'
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Wy rłzitttow1; Koordynotor e(s. Jłkości Ksr,tutcenirt

WśrÓd l0 absolwentów str-rdiólł,magisterskic]r 7 osób pracr"rje i nie ucz-v się' 2 pracLrią

i uczł1się. 1 osoba rvykonuje pt.acę niezirrobkor,vq. Wśrod 9 osób pracujqcyclr wickszość - 8

ilsob pracuie lla podsta\\iL- ltlllovvY o pfacę' 1 osoba na podstawie unror,vy c.v\vi1trc-prawnej. a

l odb.'"w.a stetz finalrsorł'an-y z PlJP.

Pracuj4c;, abscllrvenci za najlva.Żllie.jsze korrrpeterrcje nzr zajnrowanyll'l stanor'visku

uzllałi:konruniltaty'rvllość, ct;'kę iprof-esjonaliznr (po 3 osob1,). urnie.jętnośc organizacjiprac1,

sulnielrlrość i c]oktaclnośc. sanlodziclność. odpornośc na stres (po 2 clsoby).

Pracrrjacy absolrr,.e.t-tci z-a trl.jwai'triejsze rrn'riejętności i ccrtr,l-ikatv lvvn1agane l]a

clany.I-t-l stanoi,visklL uzlrali: inlerdysc-vplirrarr-rość' znajonrośo obsługi Spl"ZętLl' prclgranrorł' (-pg ]

osobie).

I]adania nriały rór,vniez tra celu ocenę programórv studiow rv zetkrrięciu z- ryllkierrl

p|!lc.Y' Za najbarcl.ziej przydatnc eleltlenty studióiv w pracy zarvodowej absolr,venci ttzl:ali:

zltgedlljetlil dott'czące ekorrorrrii. orgiririzacji oclrrotr.v zdrorvia (3 osob.v). konrr-rnikacji

''spclłuiznej 12-osoby.)' Zdarrięnr absolwentÓrv znliany rv progranrie stlrcliÓrv porvinn1. dotycz;,c

zrł,iększellier go'tlzilr clot-vczlic1,clr prar,va (2 oscib), psychologii i korrrunikacjt (2 osob1')'

Absolwenci kierunku ratownictwo medvczne

W badaniu rvzięło udział 29 ahsolwcntórv, którzy ukoriczyii studia I stoplria.

\Vśrod absolrvelltolv l0 osób tylko uczy się, 7 pracuje i ucz5, się' 3 practl.1q i nie ucza

się' -ł osob1'r,vy'koriuj4 pracę l-łiezarobkolv4, a 5 osob rrie pracuje i się nie uczy' Wśrod 10 osób

pracLliqcych: 1 osoba prirouje:rir podstarr,r'ie urtrolvY o pracę.3 osoby lla pods1arł'ic Lttrlt'rr\

cvr,viitro-praivrre.j. 1 odbyrva staz filranso\Ą'any Z PUP. a 5 prorvadzi fir.rnę'

PracLij4cy absolrvenci za na.jwainiejsze konrpetencjc na zajmowanym Slźulorvisltu

r.lzliali: sltnrięlrnośc i dokładrrość (4 trsob1,), umicje tnoŚć or.gairizaeji prac1 (3 osoby).

konłtrnikatywlrośc. krei'rtyrvlroŚć. r'lr-lriejętrrość pracy w zespole, elastyczność' ziiangazort'anic

ipo 2 osoby).

},racujący absolwenci za na.jwazlliejszc ullliejętIlości i c.ert.vfikaty rvl.t.tragal1e l}il

diitl1'trr stanor,visku Ltznaii: dyplorrl uitoliczelria strrdiciw rvyzszyclr, pracowitośĆ' urlriejetność

rvspÓłpracy (1;o 1 osobic)'
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IJadania rniały lówtriei tla celu ocenę progranór,v strrclitiw w zetkllięciu z ryllkienl
p]"ac\'. Za lła.jbal.dziej przyda|tlę elenrenty Stlldjów w pracy zawodort'cj absolrt,etrci unrali:

tlrcd1.cynę rirtulrkow,4. praktyki rł,' pogotowiu ratu'nkolvyrn (2 osoby)' Z<lanierll abso]welltÓrt,

zl.llialrY w pfogralnic stLrdiów powinny dotvczyć nt'iększelria godzin ana1it1,'ki meclyczlrej'

prakt3,,k zetwodolvyclr. mozlirvości pobierzrnia krrt,i u clzieci (2 osoby).

Absolwenci kierunku dietetyka

W bzidłririu wzięło tldzia] 43 abso|rventólv: w tytl 25 osob1,' które rLkończyły stLrdia l

stopnia araz 18 osób. ktore ukończył'y studia II stoprlia.

\Ą/śrócl 25 absolr,verrtów stLrdiolv licenc.jacliich 20 osób tylko uczy się,2 pracują i uczą

się' 2 pracirjq i irie trczą się" 2 osoby nie pracują isię nie ucza, a 1 osoba wykolrujc pretcę

tliezarobkor'vą. Wśrói1 pracuj4cyclr: ] osoba pracu|e na podstan,ie ulnowy o pracę. 2 osoby na
pods1arvie umołV}, cywilnrr.pralvnej. 1 odbyr,va staz finansow;uly z PUP'

Wśród'18 absolwęntow stLLdiółr' nagisterskich 10 osÓb praolr|e inie LtczY się' 1

pracLrje i llczv się, 1 osoba w1''konuje placu- l1ie'Zarobkor'l'ą. 1 tyllto się uczy' 5 rtie uczą się inie
pracuj4. WśLód osób praclliącyclr: 3 osoby pracują na poclstawie unro'uvy o p|acęj a 2 osoŁly

lla poclstarvie unrolvy c.t'r,vilno-prarvnej. 2 odbyrva staż ilnalrsowany z P1JP, 3 osobv
prowa.lzź} ijrrlrę' 2 ł)stlby pracuj4 lrez unrowy.

Pracując1,' -abso1r,r'enci za najłvaŻlriejsze konrpetenc.|e nir zajnrowanym stanowisku
::ztraIi: korrrrtlljl'atywnośĆ (4 osoby), Zaangazowanie. urrriejętność organizacji pracy (po 3

osobv). sulłierulośc i dokhdność. odporriość na slles (po 2 osoby).

I)racr:j4cy abscllrvenci ,za na:v-azlriejsze turriejęttrości i certyIlkatY \\i-vl.1lagaile lla
dan1,lll stanor,visku tlnla|l'.. dyplonr ukoliczclria stitdióu, wyŹszyclr (3 osoby).

Baclania nliilły rorł,tliez na celu OCenę progranrów studiórv w- zetltrrięciu z r1,lrkicllt

]]racy. 1'a' na.jbardz'iej przvdatne eletnenty stLldiorł, w pracy zawodorve.i absolwenci Llznaii:

zagadrlienia dotyczące dieteti,ki. zylvienia kliniczirego (2 osoby'). Zdanienr airsoi1t,etltów
znliztllv lv proglalrlie studiółv porvinlly dclty,czyć ZaJęc zplzeclsiębir.lrczości (2 osoby).

nilIor ds. Jakości Ksztgłcenirt



Wydziatołua Rgrlu ds. Jakości Ksz,tałcenia
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Wydział Nauk o Zdrowiu

Wyrłziutowy Koortlyilator ds. Jakości Kształceniu

R.ekomendacje rv zakresie doskonalenia jakości
na Wydziału Nauk o Zdrowiu

Znianv rv ot.ganizacji zajęć praktyczrl.vclr i pralit.vk zawodow.y,ch:

a. ricios|iorlirlenie orgarrizacji plaktyk: e1.ektyivnie.jsze rł'vkorz-vstanie czasu rv

ralnach zajęć praktyczrrych. zlvięltszenic nadzoru llac] stucietl1alrli

odb'vwai 4c ytni praktyki :

b. dostosor,vtrllie trrrzebiegu praktyli do oborviqzując-vch stanclardór'l, liształcetrtir *

np. ogóirrej liczby czyirlrości wykonvwanych w trakcle prakt-vk;

c' zatrudtliclrie rv częściorvynr r,r'r'lrriarzc cZaStl rlauczycieli aliaclernicliicl-l

real i zu i ac ych zaj ęc i a prakt1' czlre w sz;rital aclr un i r,vel.s5.tec ki chl

d. dla kierunkórv, W lrtóryc1r nla to zastosorvanie spt.ec1,zorrr'lrie przcz

ocipor,viednie korrris.jc proglamowo-ciyclaktyczne kryteliólV oce1ly trrnie.jętrrości

praktycznych 1 lllirrinralnej liczby obor'viązlior,'n'o rvykonanYclr proc:eclur rł,.ce ILl

*'iclr za]iczerlia, zgodnte zc stanclarclenl (uwzglecjniclrie 1cg0 W Dzierłniczltach
- 

'Ljnrie'jetrrości) oraz erł,aluacja zadań Egzaminu Plitktyczrrego tra piel.rvsz}/l]-l l

clruginl stoplliLr sruJiou :

c. zorganizowanie szkole:i dla osób prort,adzącycir praktvki i zajęcia praktYczne -
dla kicrurrk(lrł' poloznictwo i pielęgniarst\,Vo pl.oglamy takich szltoleli 1uz

istnie.i4"

Z\viększeriic nacisku ira t"ealizelcję ef-el<tów kszta,lcerria rv zai<resie przcdnriotiiw

kierunkor,vvch, W prz1'paclkr-l rLiektórycli kięrurrków (pielęgniarstwo, po1oznictu,.o) *

zwiększcnie 1iczby godzin rł' ralrlach praktyk z tych przeclrrriotÓrv.

Zrviększerric nacisku na ltształcenie vV zakresie tz,utl' rrlickliiclr unliejęttlości:

konrLrnikacji, zarzaclzania czascm i iuclzmi, organizacji. raclzenia sobie ze str.esem. l'e

treści res1rondenci wskazywali rvśród najbarclziej przyc1atnvcil z pclz1,skanych rla

stLrd iacłl. .jcclnocześtlie rt.skazui qc na potrzebę iclr poszer z'enia.

Zi't.iększerrie lutcisku lla ttnliejętności przyc1atll(. \,V prowadzcrriu rv.lasnej cjziała]ności

uospodarczc'j - zrrajoności przepisow prawnych, zasad prolvadzelria księgowości. tam

gcizic rłla t0 Zastosowanie * zasacl prorvaclzenia gaŁ:inetu'
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Wvdziatowv Koord.yngtor ds, rakości Kształcenio

5. Kontrola i skorygowatrie powtarzającyclr się treści w proglamaclr nauozania dla

poszczcgóln)i clr kierunków.

6, I(onsultacje z Radq PracodawcÓw oIaZ Biurem Karier CM UMK z uczestnictrvelrr

przedstawicieli studentów w celu identylilcacji niejsc odbyrvania praktyk przez

stuc1entór,r'. w któryclr będą oni rnieli szansę znaleŹc zatrudnienie .

l

dr hctb' Wo.1ciech PospieĄh, prof. lJItIR

P rzewo d ni cZĄCy Ń;,{zi Ął
ds' Jakości Kształceh

dr Kamila Faleńczyk

: ;ł' :.:iiJ, :";-;''1; {,l,l, ili$.
,t

Wydziałowy Koordynator
ds. Jakości Kształcenia
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