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1. Wprowadzenie 

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
1
, obowiązująca od 1 października 2011 roku, 

nakłada na wszystkie szkoły wyższe obowiązek monitorowania losów zawodowych swoich 

absolwentów
2
. Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie realizuje projekt badań będący pierwszym etapem wdrażania systemu 

cyklicznego monitorowania efektów kształcenia w kontekście rynku pracy. Główną ideą 

podejmowanych działań jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia poprzez stworzenie instrumentów 

zapewniających komunikację między Uczelnią i jej otoczeniem społeczno-gospodarczym, w celu 

uniknięcia rozbieżności między ofertą edukacyjną Uczelni a aktualnym zapotrzebowaniem po stronie 

pracodawców. Najlepszym wskaźnikiem jakości osiąganych efektów kształcenia jest sukces 

absolwentów Uczelni na rynku pracy. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na wyzwania, z jakimi 

muszą mierzyć się uczelnie wyższe oraz ich absolwenci, wynikające z dynamiki zmian na rynku 

pracy. Jest to również reakcja na coraz częściej wypowiadane opinie wskazujące na istnienie 

rozbieżności między programem szkół, a potrzebami rynku pracy. Według badań przeprowadzonych 

przez SGH w Warszawie, coraz więcej przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji zajmujących się 

wsparciem dla osób bezrobotnych uważa, że uczelnie zbyt często kształcą na potrzeby nauki, a nie 

gospodarki
3
. Z powodu specyfiki obecnej sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce, które ma charakter 

coraz bardziej masowy, niezwykle ważne jest prowadzenie monitoringu efektów kształcenia 

osiąganych przez absolwentów uczelni w kontekście rynku pracy. Wyniki takich analiz posłużą 

zarówno poprawie jakości oraz efektywności procesu dydaktycznego, jak i dostosowaniu treści 

programowych studiów do aktualnych potrzeb pracodawców. Beneficjentami korzyści płynących z 

badań opinii absolwentów są zatem zarówno absolwenci, przyszli studenci jak i pracodawcy.  

 

KLUCZOWE POJĘCIA 

 

Efekty kształcenia  

Przyjęte w badaniu rozumienie efektów kształcenia jest zgodne z wytycznym zawartymi 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2011 r., dotyczącym 

wzorcowych efektów kształcenia. Ogólnie rzecz ujmując przez efekty kształcenia rozumiemy to, co 

student powinien wiedzieć, rozumieć i być zdolny zrobić po zakończeniu pewnego procesu 

kształcenia. Szczegółowe zdefiniowanie tego terminu wymaga wyodrębnienia jego trzech 

najważniejszych komponentów, czyli: 1) poznawczego, związanego z opanowaniem w toku uczenia 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2
 Art. 13a. Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków  

studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od 
ukooczenia studiów.  
3
 Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów „Pierwsze kroki na rynku pracy”, Warszawa 2011 
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się zasobu wiedzy dotyczącej faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z określoną dziedziną pracy 

lub nauki,, 2) praktycznego (dotyczącego umiejętności zarówno kognitywnych, jak manualnych), 

oznaczającego umiejętność posługiwania się wiedzą oraz narzędziami podczas rozwiązywania 

problemów zadań i problemów, 3) personalnego i społecznego, związanego z postawami takimi jak 

odpowiedzialność i autonomia, przejawianymi podczas pracy zawodowej lub naukowej
4
. 

Podsumowując, efekty kształcenia obejmują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje personalne i 

społeczne, które powinna osiągnąć osoba kończąca pewien określony etap procesu kształcenia.  

 

Jakość kształcenia 

Rozumienie jakości kształcenia wynika ze współczesnego postrzegania funkcji uczelni wyższych. 

Ich misja określana jest jako działalność w obszarach: badań naukowych, kształcenia i służby 

publicznej. Uczelnie, definiując swoją misję, muszą brać pod uwagę fakt funkcjonowania 

w konkretnym otoczeniu lokalnym i globalnym, dlatego jakość kształcenia określana jest również 

poprzez pełne i ciągłe zaspokajanie potrzeb odbiorców usług. Odbiorcami w tym przypadku są tzw. 

interesariusze wewnętrzni (studenci) oraz zewnętrzni (przedstawiciele otoczenia społeczno-

gospodarczego), dlatego nacisk położony jest na ciągłą identyfikację ich potrzeb oraz satysfakcji, w 

celu doskonalenia oferty edukacyjnej. Jakość kształcenia należy zatem postrzegać jako proces 

wymagający systematycznie prowadzonych działań w kierunku jak najefektywniejszego realizowania 

ustalonych celów, rozumianych w kategoriach efektów kształcenia
5
.    

 

Absolwent  

Absolwent szkoły wyższej to osoba, która uzyskała dyplom stwierdzający ukończenie studiów 

wyższych i - po obronie pracy - uzyskała tytuł zawodowy magistra (po studiach magisterskich 

jednolitych lub drugiego stopnia/uzupełniających), inżyniera lub licencjata (po studiach pierwszego 

stopnia/zawodowych).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Red. Ewa Chmielecka. Projekt 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2010. 
5
 Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki. Red. W. Przybylski. 

Kraków 2010. 
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2. Sytuacja Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na 
rynku pracy według danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Lublinie 

 

 Źródłem informacji na temat losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie jest Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Lublinie i na ich podstawie wyciągane są wnioski 

na temat skali bezrobocia wśród absolwentów poszczególnych kierunków kształcenia. 

 

LICZBA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE Z PODZIAŁEM NA 
POSZCZEGÓLNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

 

Od 2005 roku mamy do czynienia z systematycznym wzrostem liczby absolwentów na 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Dane z poszczególnych lat przedstawiono na rysunku nr 1. 

 

 

Rysunek 1. Liczba absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Źródło: Rankingi szkół 

wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów poszczególnych lat akademickich 

według danych z WUP-u w Lublinie 

 

W roku 2012 najwięcej osób ukończyło kierunki: Lekarski (311 absolwentów w tym 

84 absolwentów anglojęzycznych), Pielęgniarstwo (łącznie 258 osób z I⁰ i II⁰), Fizjoterapię (łącznie 

196 osób z I⁰ i II⁰) i Zdrowie Publiczne (łącznie 179 osób z I⁰ i II⁰). Najmniej liczną grupę stanowią 

absolwenci kierunków: Techniki Dentystyczne – 31 osób i Analityka Medyczna – 39. W roku 

akademickim 2011/2012 na rynku pracy po raz pierwszy znaleźli się absolwenci kierunków 

Kosmetologia i Techniki Dentystyczne.  

W tabeli nr 1 przedstawiono liczbę absolwentów poszczególnych kierunków studiów na 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.  
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Tabela 1. Liczba absolwentów poszczególnych kierunków z podziałem na roczniki  

  2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Ogółem 1046 1131 1137 1161 1309 1448 1603 1545 

Analityka 

Medyczna 

25 23 23 19 40 54 63 39 

Pielęgniarstwo 375 483 446 408 375 363 414 258 

Kierunek 

Lekarski 

208 181 219 236 213 267 304 311 

Farmacja 154 133 149 154 138 141 161 148 

Kierunek 

Lekarsko-

Dentystyczny 

84 102 78 87 101 100 97 89 

Położnictwo 131 109 91 124 147 131 108 153 

Fizjoterapia 44 51 58 46 149 214 237 196 

Zdrowie 

Publiczne  

25 49 73 67 127 132 159 179 

Ratownictwo 

Medyczne 

 0  0  0 20 19 46 60 70 

Kosmetologia 0 0 0 0 0 0 0 71 

Techniki 

Dentystyczne 

0 0 0 0 0 0 0 31 

Źródło: Rankingi szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów z poszczególnych lat 

akademickich Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie  

 

LICZBA BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 
Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

 

Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mają najkorzystniejszą sytuację na 

lubelskim rynku pracy w porównaniu z absolwentami innych uczelni. W roku akademickim 

2010/2011 liczba absolwentów wyniosła 1603 osób (w tym 50 osób z kierunku Lekarskiego – 

anglojęzycznego), natomiast w ewidencji rynku pracy zarejestrowanych było tylko 40.
6
 Wskaźnik 

poziomu bezrobocia absolwentów rocznika 2010/2011 wyniósł 2,5% i był niższy o 0,9 pkt. 

procentowego w porównaniu do roku poprzedniego. Nie odnotowano bezrobotnych absolwentów 

(lub była to 1 osoba) z kierunków: Analityka Medyczna, Lekarsko-Dentystyczny, Lekarski, 

Farmacja. Najwięcej bezrobotnych absolwentów jest po kierunku Zdrowie Publiczne 

i Fizjoterapia.  Tabela nr 2  przedstawia liczbę bezrobotnych absolwentów na dzień 31 maja 2011 i 

analogicznie dane z 31 maja 2012 roku.  

 

                                                           
6
 Zarejestrowanych w dniu 31 maja 2011 roku  
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Tabela 2. Ranking kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie według poziomu 

bezrobocia absolwentów 

 

Liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych absolwentów w 

dniu 31 maja 2011 roku 

Liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych absolwentów 

w dniu 31 maja 2012 roku 

Analityka medyczna 1 0 

Farmacja 0 1 

Fizjoterapia  18 17 

Pielęgniarstwo 6 8 

Położnictwo 4 3 

Ratownictwo 

Medyczne 5 2 

Zdrowie Publiczne  15 8 

Lekarski 0 1 

Lekarsko-

Dentystyczny 0 0 

 SUMA 49 40 

 

Absolwenci po kierunku Lekarskim, Lekarsko-Dentystycznym, Analityki Medycznej 

i Farmacji nie mają problemów z zatrudnieniem. Niski jest również odsetek bezrobotnych 

absolwentów kierunku Pielęgniarstwo (pomimo nieznacznego wzrostu z poziomu 1,7% do 1,9% 

w skali roku) oraz kierunku Położnictwo (nieznaczny spadek z 3,1% do 2,8% w skali roku). Na 

uwagę zasługuje fakt, że odsetek bezrobotnych osób z kierunku Zdrowie Publiczne oraz 

Ratownictwo Medyczne uległ zmniejszeniu. Nadal jednak 5% absolwentów rocznika 2010/2011 z 

kierunku Zdrowie Publiczne jest bezrobotnych. Pomimo nieznacznego spadku nadal duży jest 

odsetek bezrobotnych po kierunku Fizjoterapia (spadek z 8,4% do 7,2%). Na rysunku nr 2 

przedstawiono odsetek bezrobotnych absolwentów poszczególnych kierunków studiów.   
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Rysunek 2. Odsetek liczby bezrobotnych do liczby absolwentów Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie z podziałem na 2008/2009, 2009/2010 rok i 2010/2011 rok – Dane z WUP 

 

W ostatnich latach lubelski rynek pracy charakteryzuje się dużym nasyceniem pod względem 

absolwentów kierunku Fizjoterapia. Kierunek ten jest prowadzony przez cztery uczelnie 

z województwa lubelskiego - Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza w Lublinie, Puławska Szkoła 

Wyższa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, które łącznie w roku akademickim 

2010/2011 opuściło 1340 absolwentów. Wobec takiej konkurencji trudno jest absolwentowi znaleźć 

zatrudnienie na lubelskim rynku pracy. W związku z tym Uniwersytet Medyczny Lublinie powinien 

zwrócić uwagę na jakość nauczenia, aby absolwenci po tym kierunku wygrywali konkurencję na 

rynku pracy.  
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Tabela 3. Wykaz liczby absolwentów oraz bezrobotnych do 12 miesięcy od ukończenia szkoły 

wyższej według kierunków w pozostałych szkołach wyższych w województwie lubelskim  

Kierunek 

studiów 

Szkoła wyższa Liczba 

absolwentów 

2009/2010 

Liczba 

absolwentów 

2010/2011 

Liczba 

bezrobotnych 

absolwentów 

2009/2010 

Liczba 

bezrobotnych 

absolwentów 

2009/2010 

Fizjoterapia Puławska 

Szkoła Wyższa 

89 51 16 15 

Wyższa Szkoła 

Zarządzania i 

Administracji w 

Zamościu 

204 564 71 31 

Wyższa Szkoła 

Społeczno-

Przyrodnicza w 

Lublinie 

425 725 47 61 

Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła 

Zarządzania i 

Administracji w 

Zamościu 

50 190 0 0 

Państwowa 

Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. 

Papieża Jana 

Pawła II w 

Białej 

Podlaskiej 

100 162 16 7 

Wyższa Szkoła 

Ekonomii i 

Innowacji w 

Lublinie 

48 281 0 8 

Ratownictwo 

Medyczne 

Państwowa 

Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. 

Papieża Jana 

Pawła II w 

Białej 

Podlaskiej 

43 32 9 13 

Techniki 

Dentystyczne 

Wyższa Szkoła 

Nauk 

Społecznych 

- 15 - 2 

Dietetyka Wyższa Szkoła 

Nauk 

Społecznych 

- 16 - 3 

Kosmetologia Wyższa Szkoła 

Nauk 

Społecznych 

181 155 12 12 

Zdrowie 

Publiczne 

Państwowa 

Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. 

Papieża Jana 

Pawła II w 

Białej 

Podlaskiej 

48 62 13 3 
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3. Opinie dotyczące kształcenia oraz plany edukacyjno-zawodowe 
absolwentów w momencie ukończenia studiów – dane z badań 

 

a) Charakterystyka ogólna badania 

Niniejszy projekt stanowi pierwszy etap rozpoczynającego się długofalowego monitoringu 

losów absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Etap, którego dotyczy raport obejmuje 

badanie studentów w momencie ukończenia studiów i służy poznaniu ich opinii na temat jakości 

kształcenia w naszej uczelni, oraz oceny osiągniętych efektów uczenia się w kontekście dalszych 

planów zawodowych i/lub edukacyjnych. Kolejnym etapem będzie panelowe badanie losów 

zawodowych naszych absolwentów po upływie roku od ukończenia studiów, a następnie po 

trzech i pięciu latach, celem prześledzenia dynamiki procesu kształtowania się ścieżek karier 

zawodowych. Obecnie tworzona jest baza absolwentów, z uwzględnieniem tych, którzy wyrażają 

zgodę na ponowny kontakt w celu wzięcia udziału w badaniu. Przygotowywany jest również 

elektroniczny system ankietyzacji, mający zapewnić jak najlepszą reprezentatywność wyników 

prowadzonych badań poprzez zapewnienie respondentom dogodnej formy udziału w badaniu.  

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA 

 

W tabeli nr 4 zostały przedstawione cele szczegółowe oraz pytania badawcze, które są kluczowe 

z punktu widzenia kreowania polityki jakości na Uniwersytecie Medycznym. 

 

Tabela 4. Problematyka badawcza 

Problematyka badawcza Pytania badawcze 

Jak absolwenci oceniają proces kształcenia na 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie? 

 

 Jak absolwenci oceniają pracę kadry 

dydaktycznej, w szczególności ich 

umiejętności w przekazywaniu wiedzy? 

 Jak absolwenci oceniają praktyczne 

przygotowanie do zawodu? 

 Jak absolwenci oceniają doskonalenie 

odpowiednich do kierunku kompetencji 

społecznych/? 

 Jak absolwenci oceniają organizację zajęć? 

 Jak absolwenci oceniają absolwenci warunku 

do rozwoju naukowego? 

 Jak absolwenci oceniają sprzęt i wyposażenie 

potrzebne do realizacji zajęć? 

 

Jaka jest opinia absolwentów na temat uczelni i 

wybranego kierunku studiów? 
 Jak absolwenci oceniają swoje ogólne 

zadowolenie z wyboru uczelni i kierunku 

ukończonych studiów? 

 Jakie były motywy do podejścia studiów na 

uczelni i kierunku studiów? 
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 Jakie działania powinna podjąć uczelnia, aby 

ułatwić wejście swoim absolwentom wejście 

na rynek pracy? 

 Czy absolwenci zamierzają utrzymywać 

kontakt z uczelnią? 

 

Jak absolwenci oceniają kompetencje nabyte w 

toku edukacji? 

 

 Jak absolwenci oceniają swoje kwalifikacje 

zawodowe zdobyte w trakcie studiów na 

poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych? 

 Jaką dodatkową działalność podejmowali 

absolwenci na studiach?  

 

Jakie plany zawodowe i edukacyjne posiadają 

absolwenci w momencie ukończenia studiów? 
 Czy respondenci dostrzegają konieczność 

dodatkowej edukacji? 

 Jakie są główne obszary 

uzupełniania/doskonalenia kompetencji przez 

absolwentów? 

 Czy absolwenci zamierzają rozpocząć własną 

działalność gospodarczą? 

 Na jakim stanowisku absolwenci chcieliby 

pracować po studiach? 

 Od jakiej pensji netto absolwenci chcieliby 

zacząć pracę? 

  

Jak oceniają absolwenci swoje szanse na rynku 

pracy? 
 Jak absolwenci oceniają szanse znalezienia 

satysfakcjonującego zatrudnienia w swoim 

miejscu zamieszkania? 

 Jaki jest poziom mobilności przestrzennej 

i zawodowej absolwentów? 

 W jaki sposób absolwenci będą poszukiwać 

pracę? 

 Jakie jest według absolwentów skala 

bezrobocia po kierunku, który studiował? 

 Jakie są oczekiwania wobec pracodawcy? 

 Jak oceniają absolwenci stopień rozwoju 

Lubelszczyzny w sektorze usług medycznych? 

 

 

LICZBA ABSOWLENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU 

 

 Badanie zostało przeprowadzone w terminie od czerwca 2012 roku grudnia 2012
7
. 

Absolwenci otrzymywali w  dziekanatach kwestionariusz ankiety oraz formularz, w którym mogli 

wyrazić  zgodę na udział w monitoringu losów absolwentów, zgodnie z ustawą – po 3 i 5 latach.  

 Badanie absolwentów w momencie ukończenia studiów jest prowadzone na 

Uniwersytecie Medycznym od 2009 roku przy użyciu ankiety w formie papierowej (roczniki: 

2008/2009, 2009/2010, 2011/2012 oraz rocznik 2012/2013).  

                                                           
7
 Ankiety, które będą wypełnione od początku 2013 roku będą uwzględnione w dodatkowych aneksach 
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W 2012 roku liczba absolwentów polskojęzycznych wyniosła1461 osób
8
. Liczba wypełnionych 

ankiet natomiast znacznie wzrosła - 606 osób, w stosunku do roku poprzedniego- 493 osób. W roku 

akademickim 2011/2012 ankietę wypełniło 41,5% absolwentów. Wskaźnik ten podniósł się dzięki 

zaangażowaniu się w badanie osób odpowiedzialnych za przekazywanie ankiet absolwentów 

w poszczególnych dziekanatach, w szczególności z I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Stomatologicznym i II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym.  Na rysunku nr 3 został 

przedstawiony odsetek wypełnionych ankiet w ciągu 4 lat.  

 

Rysunek 3. Odsetek wypełnionych ankiet w stosunku do liczby absolwentów 

                                                           
8
 Dane Uniwersytetu Medycznego BIP, bez Lekarskiego anglojęzycznego (84 osoby). Stan na 31.12.2012 
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LICZBA ABSOWLENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU Z PODZIAŁEM NA KIERUNKI 

 

W roku akademickim 2011/2012 studia ukończyli pierwsi absolwenci dwóch kierunków 

studiów licencjackich: Kosmetologii i Technik Dentystycznych. Natomiast pierwsi absolwenci 

kierunku Dietetyka zakończą edukację w roku akademickim 2012/2013. Od 4 lat liczba wypełnionych 

ankiet przez absolwentów na kierunku Ratownictwo Medyczne jest na bardzo niska. Brak jest 

natomiast wypełnionych ankiet przez absolwentów Kosmetologii, Pielęgniarstwa, Położnictwa i 

Ratownictwa Medycznego, dlatego też w niniejszym opracowaniu nie są prezentowane opnie 

absolwentów tych kierunków. 

 Zaobserwowano znaczny wzrost wypełnionych ankiet po kierunku Fizjoterapia oraz Farmacja 

w stosunku do lat poprzednich. Zauważalny jest również systematyczny wzrost wypełnionych ankiet 

absolwentów po kierunku Lekarskim, Lekarsko-Dentystycznym, Analityce Medycznej oraz 

Zdrowia Publicznego. Liczba wypełnionych ankiet na poszczególnych kierunkach została 

przedstawiona w tabeli nr 3. 

 

Tabela 5. Liczba wypełnionych ankiet z podziałem na poszczególne kierunki (4 edycje badań) 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Lekarski 26 23 180 220 

Lekarsko-Dentystyczny 65 69 56 86 

Analityka Medyczna 0 0 19 30 

Farmacja 0 0 0 54 

Pielęgniarstwo 100 110 129 0 

Położnictwo 39 44 45 0 

Fizjoterapia 10 0 4 99 

Ratownictwo Medyczne 0 1 6 0 

Zdrowie Publiczne 2 0 54 92 

Techniki Dentystyczne - - - 25 

Kosmetologia - - - 0 

Dietetyka - - - - 

SUMA 242 247 493 606 

  

Największy odsetek wypełnionych ankiet jest na kierunku Lekarskim – 97% absolwentów 

(rok wcześniej 71%), Lekarsko-Dentystycznym – 97% (rok wcześniej 53%), Techniki 

Dentystyczne – 81%, Analityce Medycznej – 77% (rok wcześniej 31%). Połowa absolwentów 

wypełniła ankiety na kierunku Fizjoterapia – 51% (rok wcześniej 2%) oraz Zdrowie Publiczne – 51% 

(rok wcześniej 42%). Zestawienie z ilością absolwentów i liczbą wypełnionych ankiet przedstawiono 

w tabeli nr 6 
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Tabela 6. Zestawienie wypełnionych ankiet na poszczególnych kierunkach w badaniu 2011 roku 

 

Ilość 

absolwentów 

2010/2011 

Ilość 

wypełnionych 

ankiet 

Odsetek 

wypełnionych 

ankiet w % 

Lekarski 227 220 97 

Lekarsko-Dentystyczny 89 86 97 

Analityka Medyczna 39 30 77 

Farmacja 148 54 36 

Pielęgniarstwo 258 0 0 

Położnictwo 153 0 0 

Fizjoterapia Iº i IIº 196 99
9
 51 

Ratownictwo medyczne 70 0 0 

Zdrowie Publiczne Iº i IIº 179 92
10

 51 

Techniki Dentystyczne 31 25 81 

Kosmetologia 71 0 0 

SUMA 1461 606 41 

 

LICZBA ABSOWLENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU Z PODZIAŁEM NA FORMĘ 
STUDIÓW 

 

Kwestionariusz ankiety wypełniło 91% absolwentów ze studiów stacjonarnych, natomiast tylko 

9% absolwentów studiów niestacjonarnych.  

 

Rysunek 4. Rozkład absolwentów z podziałem na formę studiów [w %, N=601] 

                                                           
9
 Fizjoterapia I⁰ – 55 absolwentów, fizjoterapia II⁰ - 44 absolwentów 

10
 Zdrowie publiczne I⁰ - 50 absolwentów, zdrowie publiczne II⁰ - 42 absolwentów 
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LICZBA ABSOWLENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ 

 

W badaniu uczestniczyło 449 kobiet (75% ogółu badanych) oraz 152 mężczyzn (25%).  

 

Rysunek 5. Rozkład płci [w %, N=601] 

 

 

 

  

LICZBA ABSOWLENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU Z PODZIAŁEM NA MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA 

 

76% absolwentów deklaruje miasto jako miejsce swojego zamieszkania, natomiast wieś jako 

miejsce zamieszkania zadeklarowało 24% badanych.   

 

Rysunek 6. Rozkład miejsca zamieszkania [w %, N=583] 
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Ponad połowa badanych absolwentów pochodzi z województwa lubelskiego. Na drugim miejscu 

jest  województwo podkarpackiego, skąd wywodzi się 18,4% badanych. Najmniej absolwentów było 

z województw: mazowieckiego – 10,1% i świętokrzyskiego – 8,1%.  

Na kierunku Lekarsko-Dentystycznym były głównie osoby z województwa lubelskiego 

(37%), podkarpackiego (16%), mazowieckiego (15%), świętokrzyskiego (13%) oraz 

małopolskiego (13%). Techniki Dentystyczne natomiast ukończyły osoby zamieszkałe w 

województwie lubelskim (54%) i świętokrzyskim (20%). 

Kierunek Lekarski studiowały przede wszystkim osoby pochodzące z województwa lubelskiego 

(I wydział – 64%, II wydział – 52%), podkarpackiego (I wydział – 15%, II wydział – 23%), oraz 

świętokrzyskiego (I wydział – 3%, II wydział – 7%).  

 Absolwenci Farmacji to głównie osoby z województwa lubelskiego (35%), podkarpackiego 

(30%), mazowieckiego (15%) oraz świętokrzyskiego (15%).  

 Na Analityce Medycznej dominowały osoby z województwa podkarpackie (41%) i 

lubelskie (38%).  

Zdrowie Publiczne I⁰ i II° studiowały osoby z województwa lubelskiego (82% I° i 73% II°).  

Na kierunku Fizjoterapia I⁰ były głównie osoby z województwa lubelskiego (62%) 

i podkarpackiego (26%), natomiast na Fizjoterapii II⁰ dominowali badani z województwa 

lubelskiego (73%).  

 

 

Rysunek 7. Miejsce zamieszkania absolwentów uczestniczących w badaniu [w %, N=554] 

b) Ocena procesu kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 
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Zapewnienie jakości kształcenia jest istotne dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Informacje 

pozyskane od absolwentów mają wpływ na doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości. 

Na stopień zadowolenia absolwentów z ukończonego kierunku ma wpływ wiele czynników tj. 

zapewnienie studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia w procesie uczenia się, 

praktycznego przygotowania do zawodu.  

Absolwenci w ankiecie mieli możliwość oceny kierunku studiów pod względem: 

 umiejętności przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną. 

 praktycznego przygotowania do zawodu. 

 doskonalenia odpowiednich do kierunku kompetencji interpersonalnych. 

 organizacji zajęć. 

 warunków rozwoju naukowego. 

 sprzętu i wyposażenia potrzebnego do realizacji zajęć. 

 

Na poziomie uczelni 65,4% badanych absolwentów wysoko ocenia umiejętności przekazywania 

wiedzy przez kadrę dydaktyczną. Ponad połowa badanych absolwentów wysoko ocenia warunki 

rozwoju naukowego – 54,7% oraz sprzęt i wyposażenie potrzebne do realizacji zajęć – 54,2%. 

Doskonalenie odpowiednich do kierunku kompetencji interpersonalnych wysoko ocenia 

45,4% absolwentów. Tylko 36,7% badanych absolwentów wysoko ocenia organizację zajęć oraz 

35% praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu.  

 

 

Rysunek 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny poszczególnych aspektów oceniających 

kierunek studiów [w %].  
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 Umiejętności przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną najwyżej oceniają 

absolwenci kierunku Techniki Dentystyczne – śr. 4,3. Najniżej oceniają umiejętności przekazywania 

wiedzy przez kadrę dydaktyczną absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego – śr. 3,5, 

Lekarskiego z wydziału I – śr. 3,6 oraz Lekarskiego z wydziału II – śr. 3,5.  

 

Rysunek 9. Średnia ocena umiejętności przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną z podziałem 

na kierunki na skali od 1 do 5, gdzie 1 wartości najniższe, a 5 najwyższe. 

Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu najwyżej oceniają absolwenci kierunku 

Techniki Dentystyczne – śr. 4,2. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu najniżej 

oceniają absolwenci kierunku Lekarskiego, zarówno pierwszego, jak i drugiego wydziału śr. -2,4, 

Farmacji – śr. 2,6 oraz Zdrowia Publicznego II⁰ - śr. 3,0. 

 

Rysunek 10. Średnia ocena praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu z podziałem na 

kierunki w skali od 1 do 5, gdzie 1 wartości najniższe, a 5 najwyższe. 
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Najwyżej oceniają możliwość doskonalenia na uczelni kompetencji interpersonalnych 

odpowiednich do kierunku studiów absolwenci kierunku Techniki Dentystyczne – śr. 4,0 oraz 

Fizjoterapii I - śr. 4,0. Najniżej aspekt kompetencji interpersonalnych oceniają absolwenci kierunku 

Lekarskiego I wydziału– śr. 2,8 oraz Lekarskiego II wydziału – śr. 3,0 oraz Farmacji – śr. 3,0. 

 

 

Rysunek 11. Średnia ocena doskonalenia odpowiednich do kierunku kompetencji interpersonalnych z 

podziałem na kierunku , skala od 1 do 5, gdzie 1 wartości najniższe, a 5 najwyższe 

Organizację zajęć najwyżej oceniają absolwenci kierunku Techniki Dentystyczne – śr. 3,6 oraz 

Farmacji śr. 3,6. Najniżej oceniają organizację zajęć absolwenci kierunku Lekarskiego zarówno 

pierwszego jak i drugiego wydziału 3,0 Fizjoterapia I⁰ - śr.3,0 oraz Zdrowia Publicznego I⁰ - śr. 3,0. 

 

 

Rysunek 12. Średnie oceny dotyczące organizacji zajęć z podziałem na poszczególne kierunki w  skali 

od 1 do 5, gdzie 1 wartości najniższe, a 5 najwyższe 

 

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

4,0 4,0 3,8 
3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 

3,0 3,0 2,8 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 



 

St
ro

n
a2

1
 

Warunki rozwoju naukowego najwyżej oceniają absolwenci Analityki Medycznej – śr. 3,9 

oraz Technik Dentystycznych – śr. 3,8. Najniżej oceniają warunki rozwoju naukowego przez kadrę 

dydaktyczną absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego – śr. 3,3, Lekarskiego I wydział – śr. 3,4 

oraz Lekarskiego II wydział śr. 3,5. 

 

Rysunek 13. Średnie oceny warunków rozwoju naukowego z podziałem na kierunki w skali od 1 do 5, 

gdzie 1 wartości najniższe, a 5 najwyższe.  

 

Sprzęt i wyposażenie potrzebne do realizacji zajęć najwyżej oceniają absolwenci Zdrowia 

Publicznego II – śr. 4,0. Najniżej oceniają sprzęt i wyposażenia potrzebnego do realizacji zajęć 

absolwenci kierunku Techniki Dentystyczne – śr. 3,1; Lekarsko - Dentystycznego śr. 3,2; Lekarskiego 

II wydział – śr. 3,3 oraz Lekarskiego I wydział – śr. 3,4. 

 

Rysunek 14. Średnie oceny sprzętu i wyposażenia potrzebnego do realizacji zajęć z podziałem na 

kierunki w skali od 1 do 5, gdzie 1 wartości najniższe, a 5 najwyższe. 
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c) Uczelnia i kierunek studiów w opinii absolwentów Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

 

STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z WYBORU KIERUNKU 

 

Z wyboru kierunku najbardziej zadowoleni są absolwenci z kierunku Lekarsko-

Dentystycznego – śr.8,6, Lekarskiego - I wydział – śr. 8,5 oraz Lekarskiego - II wydział śr. 8,3. 

Najmniej zadowoleni z wyboru kierunku studiów są absolwenci Zdrowia Publicznego I⁰ - śr. 6,6 i II⁰ - 

śr. 6,1.  

 

Rysunek 15. Średnie odpowiedzi dotyczące poziomu zadowolenia z wyboru kierunku w skali od 1 do 

10, gdzie 1 oznacza wartości najniższe, a 10 najwyższe.  

 

STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z WYBORU UCZELNI 

 

Z wyboru uczelni najbardziej zadowoleni są absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne I⁰ - śr. 

8,2, Fizjoterapii II⁰ - śr. 7,9 oraz Zdrowia Publicznego II⁰ - śr. 7,8. Następnie absolwenci z kierunku 

Lekarskiego II wydziału  - śr. 6,8, oraz kierunku Lekarskiego I wydziału – śr. 6,9,  Farmacji – śr. 7,1 

oraz kierunku Lekarsko-Dentystycznego – śr. 7,1. 
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Rysunek 16. Średnie odpowiedzi dotyczące poziomu zadowolenia z wyboru uczelni w skali od 1 do 

10, gdzie 1 oznacza wartości najniższe, a 10 najwyższe.  

 

MOTYWACJA DO WYBORU UCZLENI 

 

Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wybrali Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

ponieważ jest blisko domu rodzinnego – prawie 71% badanych. Dla około 35% badanych prestiż 

i renoma Uniwersytetu Medycznego w Lublinie miało znaczenie przy wyborze uczelni. Dla prawie co 

4 absolwenta – 23,7% badanych decydującym aspektem przy wyborze uczelni był wysoki poziom 

nauczania. Możliwość zrobienia kariery naukowej ważna była dla 7,9% badanych absolwentów. 

Wpływ na wybór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie miały również inne czynniki tj.: 

 sytuacja rodzinna  

 nie dostanie się na inną uczelnię np. „większe szanse dostania się niż na UM 

Warszawski”, „tylko tutaj się dostałem”.  

 aspekty związane z miastem Lublin np. „niskie koszty utrzymania się w Lublinie”, 

„nieduże spokojne miasto”, „słabość do miasta Lublin”.  

 obecność znajomych na uczelni/w mieście. 
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Rysunek 17. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego wybrał Pan/Pani studia na Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie?” [w %]. Suma odpowiedzi nie sumuje się 100, ponieważ była 

możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi.  

  

Bliskość uczelni od miejsca zamieszkania jest istotna dla 85,2% badanych absolwentów 

kierunku Lekarskiego I wydziału, dla 83,8% badanych absolwentów z kierunku Lekarskiego 

II wydziału oraz 80,8% badanych absolwentów z kierunku Farmacja. Bliskość uczelni ma mniejsze 

znaczenia dla osób z kierunku Techniki Dentystyczne – 43,5% oraz Zdrowie Publiczne II⁰ - 45,2%.  

 

 

Rysunek 18.Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego wybrał Pan/Pani studia na Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie – bliskość uczelni od domu?”.  

0

20

40

60

80

100

Bliskośd uczelni od
domu

Prestiż/renoma
uczelni

Inne Wysoka jakośd
poziomu nauczania

Możliwośd
zrobienia kariery

naukowej

70,9 

34,6 

9,0 

23,7 

7,9 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
85,2% 83,8% 80,8% 

75,6% 
69,1% 

56,7% 54,8% 
51,0% 

45,2% 43,5% 



 

St
ro

n
a2

5
 

Prestiż oraz renoma Uczelni ma znacznie przy wyborze uczelni dla 73,8% absolwentów kierunku 

Zdrowie Publiczne II⁰ i dla 69,1% absolwentów kierunku Fizjoterapia II⁰. Najmniejsze znaczenie 

miały te czynniki dla: absolwentów kierunku Lekarskiego II wydziału – 13,5%, Lekarskiego I 

wydziału - 18,5% oraz Lekarsko-Dentystycznego - 19,8%  

 

Rysunek 19. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego wybrał Pan/Pani studia na Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie – prestiż/renoma uczelni?”. 

Wysoka jakość poziomu nauczania była ważna dla 43,3% absolwentów Analityki Medycznej, 

42,9%  absolwentów Zdrowia Publicznego I⁰  i 42,9% absolwentów Zdrowia Publicznego II⁰. Jedynie 

dla 5,8% badanych absolwentów kierunku Lekarsko-Dentystycznego, 9,9% Lekarskiego II wydziału 

oraz 15,7% Lekarskiego I wydziału istotna przy wyborze uczelni była wysoka jakość nauczania na 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.   

 

Rysunek 20. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego wybrał Pan/Pani studia na Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie – wysoka jakość poziomu nauczania?”.  
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16,7% absolwentów z kierunku Zdrowie Publiczne II⁰ wybrało Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie ze względu na możliwość zrobienia kariery naukowej.   

 

Rysunek 21. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego wybrał Pan/Pani studia na Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie – możliwość zrobienia kariery naukowej?” [w %].  

 

MOTYWACJA DO WYBORU KIERUNKU 

 

 Większość absolwentów uczelni - 84,5% wybrało swój kierunek studiów ze względu na 

zainteresowania. Dla 39,2% absolwentów istotne przy wyborze kierunku studiów była łatwość 

znalezienia pracy. Prestiż wykonywanego zawodu ważny był dla 39% absolwentów. Dla co 4 osoby 

– 25,3%, ważne przy wyborze kierunku studiów była możliwość wysokich zarobków.  

 

Rysunek 22. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Dlaczego wybrał Pan/Pani kierunek studiów, który 

Pan/Pani ukończyła?”.  
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 Ze względu na zainteresowania wybrało swój kierunek studiów: 100% absolwentów 

kierunku Lekarskiego I wydziału; 94,5% absolwentów z Fizjoterapii I°; 93,2% Fizjoterapii II⁰ oraz 

91,9% kierunku Lekarskiego II wydziału. Najmniej osób wskazało zainteresowanie, jako główny 

motyw wyboru na kierunkach: Zdrowie Publiczne – 54% oraz Techniki Dentystyczne - 60%.  

 

 

Rysunek 23. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące wyboru kierunku, który absolwent ukończył – 

ze względu na zainteresowania [w %].  

68% absolwentów Technik Dentystycznych wybrało te studia, ponieważ nie dostało się na inny 

kierunek studiów. Taką samą opinię wyraża 32% absolwentów Zdrowia Publiczne I⁰ i 30% Analityki 

Medycznej.   

 

Rysunek 24. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące wyboru kierunku, który absolwent 

ukończył – nie dostałam się/dostałem się na kierunek I wyboru [w %].  
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70,4% absolwentów kierunku Farmacji wybrało ten kierunek ze względu na łatwość 

zatrudnienia. Taką samą motywację ma 69,8% badanych absolwentów z kierunku Lekarsko-

Dentystycznego oraz połowa badanych absolwentów z kierunku Lekarskiego – I wydział 58,3% oraz 

II wydział 57,7.  

 

Rysunek 25. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące wyboru kierunku, który absolwent 

ukończył – ze względu na łatwość znalezienia pracy [w %].  

Wpływ rodziców na wybór kierunku studiów potwierdza 15,1% absolwentów z kierunku 

Lekarsko-Dentystycznego; 14,8% Farmacji; 11,7% wydziału II Lekarskiego oraz 10,2% Lekarskiego 

I wydziału.  

 

Rysunek 26. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące wyboru kierunku, który absolwent 

ukończył – ze względu na rodzinę [w %].  
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Możliwość wysokich zarobków była powodem wyboru kierunku dla 48,8% badanych 

absolwentów kierunku Lekarsko - Dentystycznego. Taką motywacją przy wyborze kierunku kierowało 

się 44,4% absolwentów z Farmacji; 29,7% absolwentów kierunku Lekarskiego wydziału z II, 26,6% 

kierunku Lekarskiego z I wydziału oraz 28% Technik Dentystycznych.  

 

Rysunek 27. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące wyboru kierunku, który absolwent 

ukończył – z powodów możliwych wysokich zarobków [w %].  

Na 10% absolwentów kierunku zdrowie publiczne I⁰ oraz 9,5% kierunku Zdrowie Publiczne II⁰ 

przy wyborze kierunku studiów mieli wpływ znajomi.  

 

Rysunek 28.  Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące wyboru kierunku, który absolwent 

ukończył – ze względu na znajomych [w %].  
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PROPOZYCJA DZIAŁAŃ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W CELU UŁATWIENIA 
ABSOLWENTOM WEJŚCIE NA RYNEK PRACY 

 

Według badanych absolwentów, aby ułatwić wejście na rynek pracy studentom, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie powinien zwiększyć przede wszystkim liczbę zajęć praktycznych -  71,5%, 

dbać o dobrą jakość praktyk – 67,5% oraz dopasowywać program kształcenia do potrzeb rynku 

pracy – 63,2%. Według absolwentów uczelnia powinna organizować Targi Pracy, tak uważa 39,2% 

badanych absolwentów. Współpraca z zagranicznymi uczelniami jest ważna dla 38,2% badanych. 

Pomoc Biura Karier w odnalezieniu się na rynku pracy istotna jest dla 36,9% badanych. 

Monitorowanie losów absolwentów nie jest ważne dla badanych, ponieważ nie ma bezpośrednio 

przełożenia na zwiększenie szans na znalezienie pracy przez absolwentów. Jest to jednak istotna 

kwestia, aby przekazać informację młodszym rocznikom o sytuacji na rynku pracy po konkretnym 

kierunku.   

 

Rysunek 29. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie działania Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

powinien realizować w celu ułatwienia swoim studentom/studentkom wejście na rynek 

pracy?” [w %]. Odpowiedzi nie sumują się do 100, ponieważ była możliwość wielokrotnej 

odpowiedzi.  
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Zwiększenie liczby zajęć praktycznych jest najbardziej istotne dla absolwentów z kierunku 

Lekarskiego z wydziału I – 90,7% oraz wydziału II – 85,7%. Najmniej absolwentów, którzy zwracają 

uwagę na ten aspekt jest z kierunku Techniki Dentystyczne – 20%.  

 

Rysunek 30. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie działania Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

powinien realizować w celu ułatwienia swoim studentom/studentkom wejście na rynek 

pracy – zwiększenie liczby zajęć praktycznych.” [w %] 

 Dbanie o dobrą jakość praktyk jest szczególnie ważne dla absolwentów kierunku 

Lekarskiego z wydziału I – 77,8%, Technik Dentystycznych – 76%, Lekarskiego z wydziału II – 

75,9% oraz Fizjoterapii II⁰ - 72,7%.  

 

Rysunek 31. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie działania Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

powinien realizować w celu ułatwienia swoim studentom/studentkom wejście na rynek 

pracy – dbanie o dobrą jakość praktyk.” [w %] 
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 Według absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne II⁰ - 80,5% program kształcenia 

powinien być bardziej dopasowany do potrzeb rynku pracy. Taką samą opinię podziela 77,8% 

absolwentów z Farmacji oraz 73,3% Analityki Medycznej.  

 

Rysunek 32. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie działania Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

powinien realizować w celu ułatwienia swoim studentom/studentkom wejście na rynek 

pracy – dopasowanie programu kształcenia do rynku pracy.” [w %] 

Wsparcie Biura Karier ułatwi wejście na rynek pracy w szczególności absolwentom z kierunku 

Analityki Medycznej - 56,7%, Zdrowia Publicznego I⁰– 52%, Farmacji 50%.  

 

Rysunek 33. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie działania Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

powinien realizować w celu ułatwienia swoim studentom/studentkom wejście na rynek 

pracy – Wsparcie Biura Karier.” [w %] 
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 Współpraca z zagranicznymi uczelniami ma znaczenie dla absolwentów z kierunku 

Techniki Dentystyczne – 52%, Lekarsko-Dentystycznego – 44,7%, Lekarskiego z wydziału I⁰ - 44,4% 

oraz Fizjoterapii II⁰ - 43,2%.  

 

Rysunek 34. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie działania Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

powinien realizować w celu ułatwienia swoim studentom/studentkom wejście na rynek 

pracy – współpraca z zagranicznymi uczelniami.” [w %] 

 

UTRZYMANIE W PRZYSZŁOŚCI KONTAKTU Z UCZLENIĄ PRZEZ ABSOLWENTÓW 

 

 Połowa badanych absolwentów nie zamierza utrzymywać kontaktu z uczelnią – 54%. 

Osoby, które wiążą swoje dalsze losy zawodowe jak i edukacyjne z Uniwersytetem Medycznym 

w Lublinie, chciałyby przede wszystkim uczestniczyć w badaniach naukowych (19%) i kontynuować 

naukę np. na studiach II⁰ oraz studiach doktoranckich – 15,3%. Uczestnictwem w badaniu dotyczącym 

monitorowania losów zawodowych absolwentów zainteresowanych jest tylko 15,3%.  

 Kontynuować naukę na studiach zamierzają przede wszystkim absolwenci fizjoterapii I⁰ 

oraz technik dentystycznych. Uczestnictwem w badaniach naukowych zainteresowane są przede 

wszystkim osoby po kierunku Lekarskim I i II wydziału oraz Analityki Medycznej. Monitorowaniem 

losów zawodowych absolwentów zainteresowane są osoby po kierunku Fizjoterapia II⁰, Zdrowia 

Publicznego II⁰ oraz Analityki Medycznej.  
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Rysunek 35. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy zamierza Pan/Pani utrzymać kontakt 

z uczelnią?” [w %].   

 

d) Opinie absolwentów na temat zdobytych kompetencji 

 

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA PROWADZONA PRZEZ ABSOLWENTÓW W TRAKCIE 
STUDIÓW 

 

Absolwenci najczęściej byli aktywni w kołach naukowych – 35,9%. W szkoleniach/kursach 

poszerzających wiedzę czy kompetencje uczestniczyło 34,4% badanych absolwentów. Niestety 33,2% 

absolwentów nie prowadziło żadnej dodatkowej działalności na studiach. Pracowało w trakcie 

studiów 14,9% absolwentów (najczęściej nie były to prace związane z kierunkiem studiów). Prace, ale 

w charakterze wolontariatu, wykonywało 13,9% badanych.  

 

Rysunek 36. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące dodatkowej działalności podejmowanej 

w trakcie studiów [w %].  
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Najwięcej absolwentów, którzy nie prowadzili dodatkowej działalności w trakcie studiów było 

z kierunku Techniki Dentystyczne – 76% oraz z Fizjoterapii I
0
 – 58,2%.   

 

Rysunek 37. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące dodatkowej działalności podejmowanej 

w trakcie studiów – nie prowadziłem/prowadziłam żadnej działalności dodatkowej w trakcie 

studiów [w %]. 

W pracach kół naukowych uczestniczyło 62% badanych absolwentów kierunku Lekarskiego 

I wydziału, 60,7% kierunku Lekarskiego II wydziału oraz 60% absolwentów z kierunku Analityka 

Medyczna. 

 

Rysunek 38. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące dodatkowej działalności podejmowanej 

w trakcie studiów – działalność w Kole Naukowym [w %]. 

W dodatkowych szkoleniach/kursach uczestniczyło 53,3% badanych absolwentów kierunku 

Analityki Medycznej, 42,6% kierunku Farmacji, 42% absolwentów kierunku Lekarskiego wydziału 

II wydziału oraz 41,5% Zdrowia Publicznego II⁰. 
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Rysunek 39. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące dodatkowej działalności podejmowanej 

w trakcie studiów – uczestnictwo w kursach/szkoleniach [w %]. 

  

 Działalność w organizacjach studenckich charakteryzuje przede wszystkim absolwentów 

kierunku Analityka Medyczna – 63,3%. Aktywni w tym aspekcie byli również absolwenci kierunku 

Lekarsko-Dentystycznego – 37,2%, Lekarskiego z I wydziału – 33,3 oraz Lekarskiego z II wydziału – 

29,5%.  

 

Rysunek 40. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące dodatkowej działalności podejmowanej 

w trakcie studiów – działalność w organizacjach studenckich [w %]. 
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 Absolwenci najwyżej oceniają kompetencje społeczne – śr. 4,0 oraz posiadaną wiedzę 

teoretyczną -   śr. 4,0. Poziom umiejętności znajomości języka obcego jest na średnim poziomie – 

śr. 3,6 (przede wszystkim z języka angielskiego). Najniżej zostały ocenione umiejętności praktyczne 

– śr. 3,3.  

 

Rysunek 41. Średnie odpowiedzi na pytanie którym absolwenci oceniają swoje kwalifikacje 

zawodowe potrzebne w pracy. Skala od 1 do 5.  

Najwyżej oceniają swoje umiejętności praktyczne absolwenci kierunku Techniki Dentystyczne 

– śr.4,2, Lekarsko-Dentystycznego – śr. 4,0 oraz Fizjoterapii II⁰ - 3,9.  

Najniżej oceniają swoje umiejętności praktyczne absolwenci z kierunku Lekarskiego I 

wydziału – śr.2,6 oraz Lekarskiego II wydziału – śr. 2,6.  

Najwyżej oceniają swoją wiedzę teoretyczną absolwenci kierunku Technik Dentystycznych – 

śr. 4,3, Zdrowia Publicznego II⁰ – śr. 4,1 oraz Analityki Medycznej – śr. 4,1.  

Najniżej oceniają swoją wiedzę teoretyczną absolwenci kierunku Lekarskiego I wydziału – śr. 

3,8, Zdrowia Publicznego – śr. 3,9, Fizjoterapii – śr. 3,9 oraz Farmacji śr. 3,9.  

Najwyżej oceniają swoje kompetencje społeczne absolwenci  kierunku Lekarsko-

Dentystycznego, Technik Dentystycznych, Fizjoterapii I⁰ i II⁰ oraz Analityki Medycznej – śr. 4,2.  

Najniżej oceniają swoje kompetencje społeczne absolwenci kierunku Lekarskiego I wydziału – 

śr.3,8; Zdrowia Publicznego śr. 3,9 i Lekarskiego śr. 3,9.   
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e) Plany zawodowe i edukacyjne absolwentów Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 
 

PLANY EDUKACYJNE ABSOWLENTÓW 

 

Większość absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zamierza kontynuować naukę – 

72,6%, tylko 7% absolwentów nie zamierza dalej kontynuować nauki. Co 5 osoba (20,4%) nie 

zastanawiała się nad tym czy chce kontynuować edukację.  

 

Rysunek 42. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące kontynuowania nauki [w %].  
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 Kontynuacją nauki zainteresowani są przede wszystkim absolwenci kierunku Fizjoterapia 

I⁰ - 98,2%, Lekarskiego – 83,2%, Technik Dentystycznych – 80%. Najmniej zainteresowani 

kontynuacją nauki są absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne I⁰ - 43,8% oraz Farmacji – 45,3%.  

 Zdecydowanie najwięcej osób deklaruje brak planów edukacyjnych po kierunku Zdrowie 

Publiczne I⁰ - 25% oraz Zdrowie Publiczne II⁰ - 28,6%. 

 Nie ma jeszcze sprecyzowanych planów związanych z dalszą edukacją najwięcej 

absolwentów kierunku Farmacji – 43,5%, Analityki Medycznej – 33,3% oraz Lekarsko-

Dentystycznego – 29,1%.  

 

Rysunek 43. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące kontynuowania nauki z podziałem na 

kierunki [w %]. 

Połowa badanych absolwentów, którzy zamierzają kontynuować naukę, podejmie dalszą edukację  

w celu uzyskania specjalizacji – 51,5%. Szkoleniami i kursami zainteresowanych jest 30,7% 

absolwentów. Co 4 absolwent zamierza podjąć studia II⁰ - 25,4%. Studia III⁰ zamierza podjąć 

22,4 badanych absolwentów. Najmniej zainteresowanych absolwentów jest studiami 

podyplomowymi – 9,2%.  
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Rysunek 44. Rozkład odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zamierzają absolwenci kontynuować 

naukę [w %].  

Studiami III⁰ zainteresowani są przede wszystkim absolwenci kierunku Analityki Medycznej – 

47%, Lekarskiego I wydziału – 36%, z kierunku Lekarskiego II wydziału – 40%. Wśród osób, które 

planują podjęcie studia III
0 

w większości zamierza je podjąć na Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie, ale są również osoby, które zamierzają kontynuować edukację na Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym oraz Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.  

 Studia podyplomowe zamierzają podjąć przede wszystkim absolwenci kierunku Zdrowie 

Publiczne II⁰ - 57%. Absolwenci zainteresowani są studiami podyplomowymi z zakresu: badań 

klinicznych, organizacji i ekonomiki służby zdrowia, dietetyki, psychoonkologii, zarządzania służbą 

zdrowia, marketingu i zarządzania BHP, profilaktyki i promocji zdrowia oraz epidemiologii, farmacji 

przemysłowej i kosmetologii.  

Uzyskaniem specjalizacji zainteresowani są przede wszystkim absolwenci kierunku Lekarskiego 

I i II wydziału - 90% i 89% (spec. kardiologia, ginekologia, ortopedia, neurologia, choroby 

wewnętrzne, psychiatria, anestezjologia, endokrynologia, chirurgia, chirurgia dziecięca, 

patomorfologia, pediatria, kardiochirurgia, gastrologia, otolaryngologia, gastroenterologia, onkologia, 

radiologia, medycyna ratunkowa, hematologia, epidemiologia), Lekarsko-Dentystycznego – 80% 

(spec. chirurgia stomatologiczna, protetyka, ortodoncja, zachowawcza) oraz analityki medycznej – 

67% (genetyka laboratoryjna, hematologia), Farmacji – 50% (spec. apteczna, farmacja przesyłowa, 

kliniczna). 

Szkolenia i kursy cieszą się zainteresowaniem absolwentów kierunku Fizjoterapia II⁰ - 86%, 

Lekarsko-Dentystycznego – 55% oraz Farmacji – 50%. Absolwenci po Fizjoterapii zamierzają się 

dokształcać na kursach/szkoleniach z zakresu: PNF, NDT, masażu funkcyjnego, terapii manualnej 

oraz pedagogiki.  

0

10

20

30

40

50

60

Specjalizacja Szkolenia/kursy Studia II stopnia Studia III stopnia Studia
podyplomowe

inne

51,5 

30,7 

25,6 
22,4 

9,2 
4,3 



 

St
ro

n
a4

1
 

Studia II⁰ zamierzają podjąć absolwenci Fizjoterapii I⁰ - 100%, Zdrowia Publicznego – 95%, 

Technik Dentystycznych – 70%.  

Studenci technik dentystycznych zamierzają również podjąć studia jednolite magisterskie  czy też 

studia na innym kierunku studiów np. Lekarsko-Dentystycznym. Absolwenci Zdrowia Publicznego 

zamierzają podjąć studia na innym kierunku studiów np. Pielęgniarstwie, Fizjoterapii.  

 

PLANY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW – WŁASNA DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA 

 

Prawie połowa absolwentów zamierza założyć własną działalność gospodarczą – 49,4% 

badanych. 42% absolwentów nie zastanawiało się nad tym czy w przyszłości chciałoby założyć 

własną działalność gospodarczą, natomiast 1% w momencie badania już taką działalność prowadziło.  

 

Rysunek 45. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy zamierza Pan/Pani w przyszłości założyć 

własną działalność gospodarczą? [w %].  

Na założenie własnej działalności gospodarczej najbardziej zdecydowani są absolwenci 

kierunku Lekarsko-Dentystycznego – 79,1%, fizjoterapii II ⁰ - 63,6% oraz Technik Dentystycznych – 

60% badanych.  
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Rysunek 46. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy zamierza Pan/Pani w przyszłości założyć 

własną działalność gospodarczą – z podziałem na kierunki [w %].  

 

METODY POSZUKIWANIA PRACY PRZEZ ABSOWLENTÓW 

 

Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie poszukując zatrudnienia zdecydowanie 

preferują bezpośredni kontakt pracodawcą – 75,1%. Ważnym źródłem poszukiwania informacji 

o ofertach pracy są ogłoszenia w Internecie – 62% badanych oraz ogłoszenia w prasie – 42,1%. Dla 

33% badanych „znajomości” będą istotne w poszukiwaniu pracy. Wsparcia w poszukiwaniu 

zatrudnienia 23,1% absolwentów oczekuje od urzędów pracy oraz 17,7% od Biura Karier. Nie 

poszukuje pracy 3,8% absolwentów, ponieważ posiada już satysfakcjonujące zatrudnienie albo 

zamierza kontynuować naukę.  
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Rysunek 47. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu w jaki będzie szukał pracy 

absolwent [w %]. 

Poszukiwać pracę za pośrednictwem ogłoszeń w prasie będą przede wszystkim 

absolwenci Technik Dentystycznych – 64%, Fizjoterapii – 63,6% oraz Zdrowia Publicznego I⁰ - 

57,1%.  

 

Rysunek 48. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu w jaki będzie szukał pracy 

absolwent – ogłoszenia o pracę w prasie [w %].  

 

W poszukiwaniu pracy zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się ogłoszenia w 

Internecie niż ogłoszenia w prasie. Taka forma poszukiwania pracy jest preferowana przede 

wszystkim przez absolwentów z kierunku Techniki Dentystyczne – 92% oraz Farmacji – 82,7%.  
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Rysunek 49. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu w jaki będzie szukał pracy 

absolwent – ogłoszenia w Internecie [w %].  

 Bezpośredni kontakt z pracodawcą wybierają przede wszystkim absolwenci kierunku 

Lekarskiego I wydziału – 88%, Analityki Medycznej - 86,7%, Lekarsko-Dentystycznego – 86% i 

Lekarskiego II wydział – 83,9%.  

 

Rysunek 50. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu w jaki będzie szukał pracy 

absolwent – bezpośredni kontakt z pracodawcą [w %]. 

 Za pośrednictwem urzędu pracy zamierzają poszukiwać pracy absolwenci Analityki 

Medycznej – 53,3%, Zdrowia Publicznego – 52,4% oraz Fizjoterapii – 52,3%.  
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Rysunek 51. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu w jaki będzie szukał pracy 

absolwent – urząd pracy [w %]. 

„Znajomości” są istotne przy poszukiwaniu pracy według absolwentów Technik 

Dentystycznych – 52% oraz Fizjoterapia I⁰ - 50,9%.  

 

Rysunek 52. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu w jaki będzie szukał pracy 

absolwent – znajomości [w %].  
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OCZEKIWANIA ABSOLWENTÓW WOBEC PRACODAWCÓW 

 

Absolwenci oczekują od pracodawców przed wszystkim satysfakcjonujących zarobków - 

86,9% oraz możliwości dokształcania się – 84,2%. Ważną kwestią dla absolwentów jest możliwość 

uzyskania stałej umowy o pracę – 79,7%. Dobre warunki socjalne są istotne dla 57,6% 

absolwentów. Elastyczny czas pracy jest  ważny dla 45,4% absolwentów. Możliwość uzyskania 

szybkiego awansu jest istotne tylko dla 29,1% badanych.  

 

Rysunek 53. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące oczekiwań wobec pracodawcy [w %]. 

 Satysfakcjonujących zarobków oczekują przede wszystkim absolwenci Analityki 

Medycznej – 97%, Farmacji – 96%, Lekarskiego II wydział – 95%, Lekarsko-Dentystycznego – 90%, 

Technik Dentystycznych – 88% oraz Lekarskiego I wydziału – 86%.  

 

Rysunek 54. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące oczekiwań wobec pracodawcy – 

satysfakcjonujące zarobki [w %]. 
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 Szybkiego awansu oczekują absolwenci Zdrowia Publicznego II⁰ - 40%, Zdrowia 

Publicznego I⁰ - 39% oraz Farmacji – 34%. 

 

Rysunek 55. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące oczekiwań wobec pracodawcy – 

możliwości szybkiego awansu [w %]. 

 Stała umowa jest istotna prawie dla wszystkich absolwentów – Analityki Medycznej 90%, 

Farmacji 89%, Zdrowia Publicznego II⁰ 88%, Fizjoterapii II⁰ 86%, Technik Dentystycznych 84%, 

Lekarskiego II wydział 81%, Fizjoterapii I⁰ 80%, Lekarskiego I wydział 80%. Tylko 59% 

absolwentów oczekuje od pracodawcy stałej umowy.  

 

Rysunek 56. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące oczekiwań wobec pracodawcy – stała 

umowa [w %]. 

 Możliwość dokształcania się przy wsparciu pracodawcy ważne jest dla absolwentów 

z kierunków: Lekarski I wydział – 94%, Lekarsko-Dentystyczny – 93%, Lekarski II wydział – 92%, 

Analityka Medyczna – 87%, Techniki Dentystyczne – 84%. 
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Rysunek 57. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące oczekiwań wobec pracodawcy –  

możliwość dokształcania się [w %]. 

 Elastycznym czasem pracy zainteresowane są przede wszystkim osoby po kierunku 

Lekarsko-Dentystycznym – 61%. Taką formę zatrudnienia w mniejszym stopniu preferują absolwenci 

Analityki Medycznej – 30%, Zdrowia Publicznego II⁰ - 31%, oraz Fizjoterapii II⁰ – 32%.   

 

Rysunek 58. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące oczekiwań wobec pracodawcy –   

elastycznego czasu pracy [w %]. 
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OCZEKIWANA PENSJA NETTO OD JAKIEJ CHCIELIBY ABSOWLENCI ROZPOCZĄĆ PRACĘ 

 

 Najniższą oczekiwaną pensję netto, od jakiej chcieliby rozpocząć pracę deklarują absolwenci 

Fizjoterapii II , Fizjoterapii I , Technik Dentystycznych, Zdrowia Publicznego II , Analityki 

Medycznej oraz Zdrowia Publicznego I .
11

 Natomiast najwyższą oczekiwaną pensję netto od jakiej 

chcieliby absolwenci rozpocząć pracę deklarują absolwenci kierunku Lekarskiego, Lekarsko-

Dentystycznego oraz Farmacji.  

 

Rysunek 59. Średnia pensja netto od jakiej chcieliby absolwenci rozpocząć pracę [w zł].  

  

 Na podstawie danych w tabeli można wywnioskować, że nie ma znaczącej różnicy pomiędzy 

danymi z kierunku Lekarskiego I i II wydziału oraz Lekarsko-Dentystycznym (mediana wynosi 3000 

zł). 

Najniższą minimalną pensję podali absolwenci Fizjoterapii (min. 1000 zł). Najwyższą maksymalną 

pensję podali absolwenci kierunku Lekarskiego (max. 7500 zł i 7000 zł).  

 

 

 

                                                           
11

 W celu porównania jakie wynagrodzenie posiadają osoby na danym stanowisku pracy można korzystad 
z danych zebranych na stronie:  http://www.wynagrodzenia.pl/moja_placa.php 
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Tabela 7. Pensja netto od jakiej chcieliby absolwenci rozpocząć pracę [w zł]. 

Kierunek średnia mediana min. max. 

Odchylenie 

standardowe 

Lekarski I Wydział 2944 3000 1200 7000 939 

Techniki Dentystyczne 1828 1800 1300 2500 412 

Lekarski II Wydział 3100 3000 1400 7500 967 

Lekarsko-Dentystyczny 3026 3000 1500 6000 931 

Fizjoterapia II 1713 1600 1000 3000 377 

Fizjoterapia I 1749 1800 1000 2500 305 

Zdrowie Publiczne I 1995 2000 1200 3200 544 

Zdrowie Publiczne II 1884 1978 1200 3000 463 

Analityka Medyczna 1925 2000 1300 3000 408 

Farmacja 2535 2500 2000 4000 450 

 

f) Ocena szans na rynku pracy w opinii absolwentów Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie   

 

OCENA RYNKU MEDYCZNEGO NA LUBELSZCZYŹNIE 

 

Według 33,9% absolwentów (łącznie odpowiedzi wysoko i bardzo wysoko) rozwój 

Lubelszczyzny w sektorze usług medycznych jest wysoki. Połowa absolwentów uważa, że rozwój 

Lubelszczyzny jest średni w tym aspekcie – 55,.3%  

 

Rysunek 60. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny stopnia rozwoju Lubelszczyzny 

w sektorze usług medycznych [w %].  
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 Wysoko oceniają stopień rozwoju Lubelszczyzny w sektorze usług medycznych  przede 

wszystkim absolwenci Zdrowia Publicznego I⁰ - 44,9%, Fizjoterapii I ⁰ – 43,6%.  

 

Rysunek 61. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny stopnia rozwoju Lubelszczyzny w 

sektorze usług medycznych z podziałem na kierunki w %.  

STOPIEŃ TRUDNOŚCI ZNALEZIENIA PRACY W WYUCZONYM ZAWODZIE 

 

Według 32,9% absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (łącznie odpowiedzi bardzo 

łatwo i łatwo) łatwo jest znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie w miejscu zamieszkania 

absolwentów. Taki sam odsetek absolwentów określa poziom trudności jako średni – 32,7%.  

 

Rysunek 62. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące stopnia trudności w znalezieniu pracy 

w wyuczonym zawodzie w miejsce zamieszkania absolwenta [w %].  
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 Największe trudności ze znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie w swoim miejscu 

zamieszkania deklarują absolwenci kierunków: Fizjoterapia I⁰ - 76,4% (łącznie odpowiedzi bardzo 

trudno i trudno), Fizjoterapia II⁰ - 72,1% (łącznie odpowiedzi bardzo trudno i trudno), Zdrowie 

Publiczne II⁰ - 66,7% (łącznie odpowiedzi bardzo trudno i trudno), Analityka  Medyczna – 

60% (odsetek oznacza łączne odpowiedzi „bardzo trudno” i „trudno”).  

 Najmniej trudności ze znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie w swoim miejscu 

zamieszkania będą mieli absolwenci kierunku Lekarskiego I wydziału – 56,5 % (łącznie odpowiedzi 

bardzo trudno i trudno), Lekarsko-Dentystycznego – 52,9% (łącznie odpowiedzi bardzo trudno 

i trudno), Lekarskiego II wydziału – 48,6% (łącznie odpowiedzi bardzo trudno i trudno).  

 

Rysunek 63. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące stopnia trudności w znalezieniu pracy w 

wyuczonym zawodzie w miejsce zamieszkania absolwenta z podziałem na kierunki.  

 

DEKLARCJA ABSOLWENTÓW DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ JAKIE MOGĄ PODJĄĆ W CELU 
ZDOBYCIA PRACY 

 

 Absolwenci  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uważają, że mogliby podjąć dalszą 

edukację, która ułatwi otrzymanie pracy. Taką opinię wyraża 80% badanych absolwentów. 

Absolwenci powinni być świadomi, że obecnie pracownik powinien dokształcać się przez całe życie, 

co jest zgodne z ideą programu edukacyjnego lifelong learning.  

Absolwenci w zdecydowanej większości deklarują, że w trakcie poszukiwania pracy nie 

wkluczają zamieszkania w innym województwie – 80,3% czy też wyjazdu w poszukiwaniu pracy 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LEKARSKI I WYDZIAŁ 

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY 

LEKARSKI II WYDZIAŁ 

FARMACJA 

TECHNIKI DENTYSTYCZNE 

ZDROWIE PUBLICZNE II 

FIZJOTERAPIA II 

ZDROWIE PUBLICZNE I 

ANALITYKA MEDYCZNA 

FIZJOTERAPIA I 

11,1 

11,8 

15,3 

30,2 

41,7 

66,7 

72,1 

45,8 

60,0 

76,4 

32,4 

35,3 

36,0 

43,4 

33,3 

9,5 

20,9 

50,0 

36,7 

21,8 

56,5 

52,9 

48,6 

26,4 

25,0 

23,8 

7,0 

4,2 

3,3 

1,8 

Trudno Ani trudno, ani łatwo Łatwo



 

St
ro

n
a5

3
 

do innego miasta w obrębie województwa – 82,3%. Ta deklaracja świadczy o dużej mobilności 

absolwentów. Wyjazd za granicę jest brany pod uwagę przez 61,7% badanych absolwentów.  

 W przypadku braku zatrudnienia w danym zawodzie 40,6% badanych absolwentów jest 

gotowych pracować w zawodzie innym niż wyuczony.    

  

 

Rysunek 64. Rozkład odpowiedzi na pytanie” W celu zdobycia pracy/zatrudnienia 

w mogłaby/mógłby Pana/Pani” [w %].  

 Najwięcej absolwentów, którzy w celu zdobycia zatrudnienia mogliby zmienić miejsce 

zamieszkania w obrębie województwa ukończyło kierunek : Zdrowie Publiczne II⁰ - 88,1%, Lekarsko-

Dentystyczny – 87,2%, Farmację– 86,8%, Lekarski wydziału II– 86,6%, Lekarski wydziału I – 85,2% 

oraz Techniki Dentystyczne – 84%.  
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Rysunek 65. Rozkład odpowiedzi na pytanie” W celu zdobycia pracy/zatrudnienia w 

mogłaby/mógłby Pana/Pani” – wyprowadzić się do innego miasta w obrębie województwa.  

 

 Najwięcej absolwentów, którzy w celu zdobycia zatrudnienia mogliby zmienić zawód jest po 

kierunku Zdrowie Publiczne II⁰ - 95, 2%, Technik Dentystycznych – 84% oraz Zdrowie Publiczne I⁰ - 

81,6% absolwentów.  

 Najmniej absolwentów, którzy w celu zdobycia zatrudnienia mogliby zmienić zawód jest po 

kierunku Lekarskim z wydziału I – 13%, Lekarsko-Dentystycznego – 18,6% oraz Lekarskiego 

z wydziału II – 21,4%.  

 

Rysunek 66. Rozkład odpowiedzi na pytanie” W celu zdobycia pracy/zatrudnienia w 

mogłaby/mógłby Pana/Pani – zmienić zawód. 
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 Najwięcej absolwentów, którzy w celu zdobycia zatrudnienia mogliby zmienić miejsce 

zamieszkania w obrębie innego województwa jest z kierunku Lekarsko-Dentystycznego – 88,4%, 

Lekarskiego z wydziału II – 87,5%, Lekarskiego z wydziału I – 87% oraz Analityki Medycznej – 

83,3%.  

  

 

Rysunek 67. Rozkład odpowiedzi na pytanie” W celu zdobycia pracy/zatrudnienia w 

mogłaby/mógłby Pana/Pani” – wyprowadzić się do innego województwa. 

 

 Najwięcej absolwentów, którzy w celu zdobycia zatrudnienia mogliby wyjechać za granicę 

jest z kierunku Lekarsko-Dentystycznego - 76,7%.  

Najmniej absolwentów, którzy w celu zdobycia zatrudnienia mogliby wyjechać za granicę jest z 

Analityki Medycznej – 46,7% oraz Zdrowia Publicznego – 46,9%.  
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Rysunek 68. Rozkład odpowiedzi na pytanie” W celu zdobycia pracy/zatrudnienia w 

mogłaby/mógłby Pana/Pani – wyjechać za granicę”. 

Największy odsetek badanych osób, które w celu zdobycia zatrudnienia skłonni byli by podjąć  

dalszą edukację to absolwenci kierunków: Techniki Dentystyczne – 92%, Zdrowie Publiczne I⁰, 

Lekarskiego z II wydziału – 91,1% oraz Lekarskiego z I wydziału – 86,1%.  

 

Rysunek 69. Rozkład odpowiedzi na pytanie” W celu zdobycia pracy/zatrudnienia 

w mogłaby/mógłby Pana/Pani – podjąć dalszą edukację”.  
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OPINIA DOTYCZĄCA LICZBY BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZONYM 
KIERUNKU 

 

 W opinii absolwentów najmniej bezrobotnych jest osób, które ukończyły  kierunek Lekarski (I 

i II wydział) oraz Lekarsko-Dentystyczny. Najwięcej bezrobotnych absolwentów jest według 

badanych po Zdrowiu Publicznym II , Fizjoterapii II  - ponad 60%.  

 

Rysunek 70. Średni procent bezrobotnych absolwentów w opinii osób z danego kierunku [w %] 

 Według opinii absolwentów problem bezrobocia nie dotyczy absolwentów kierunku 

Lekarskiego (I i II wydział), Lekarsko-Dentystycznego oraz Farmacji.  

Tabela 8. Opinie na temat  skali bezrobocia wśród absolwentów  danego kierunku [w %] 

Kierunek średnia mediana min. max. 

Odchylenie 

standardowe 

Lekarski I wydział 3,5 2,0 0,0 27,0 4,6 

Techniki Dentystyczne 33,7 30,0 5,0 60,0 17,9 

Lekarski II wydział 4,4 2,5 0,0 30,0 5,9 

Lekarsko-Dentystyczny 5,1 5,0 0,0 30,0 5,4 

Fizjoterapia II 65,0 70,0 15,0 95,0 20,1 

Fizjoterapia I 51,8 50,0 10,0 95,0 19,4 

Zdrowie Publiczne I 52,6 50,0 3,0 100,0 20,8 

Zdrowie Publiczne II 66,9 70,0 30,0 96,0 18,8 

Analityka Medyczna 34,3 30,0 10,0 75,0 16,7 

Farmacja 11,9 10,0 0,0 50,0 10,6 
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4. Wnioski 

 

FARMACJA 

 

  Zdecydowana większość absolwentów kierunku Farmacja wybrała Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie ze względu na jego dogodną lokalizację. Renoma, prestiż, oraz pewność, co do jakości 

kształcenia jako powody wyboru wskazywało tylko 26% badanych, co sugeruje konieczność zadbania 

o poprawę wizerunku Uczelni tak, by jakość kształcenia stała się jego ważnym elementem.    

Farmacja była dla studentów kierunkiem pierwszego wyboru. Tylko sporadycznie pojawiły się 

odpowiedzi, że kierunek ten został wybrany ponieważ nie udało się dostać na inny. Najczęściej 

wskazywanym motywem wyboru były zainteresowania, jednak równie ważne jest osiągnięcie 

stabilizacji, wyrażające się łatwością znalezienia zatrudnienia oraz osiągnięcia satysfakcjonujących 

zarobków. Niewielki wpływ na motywację studentów miał prestiż wykonywanego w przyszłości 

zawodu oraz opinie rodziny i znajomych.  

Stosunkowo wysokie jest ogólne zadowolenie absolwentów Farmacji z wyboru zarówno kierunku 

studiów, jak i uczelni. Na dziesięciostopniowej skali stopień satysfakcji w obu przypadkach oceniono 

na 7,1. Odpowiedzi na pytania szczegółowe pokazują, że absolwenci Farmacji nie wszystkie aspekty 

procesu kształcenia na Uniwersytecie oceniają jednakowo. Oceny przyznawano posługując się 

pięciostopniową skalą i w większości przypadków mieściły się one w granicach miedzy 3,5 a 4, Jest to 

wynik poprawny, skłaniający jednak do podjęcia działań w celu jego polepszenia. Przeciętnie 

oceniono takie kryteria, jak: umiejętność przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną, organizacja 

zajęć, sprzęt i wyposażenie potrzebne do prowadzenia zajęć, oraz warunki rozwoju naukowego. Oceny 

te są z pewnością spowodowane wysokim poziomem oczekiwań studentów Farmacji wobec studiów. 

Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na praktyczne przygotowanie do zawodu oraz 

doskonalenie odpowiednich do kierunku kompetencji interpersonalnych. W tych wymiarach 

oczekiwania absolwentów nie zostały spełnione w szczególności, ponieważ oceniono je najniżej, 

odpowiednio na 2,4 oraz 3.  

Wysokie oczekiwania absolwentów Farmacji w stosunku do doskonalenia umiejętności praktycznych 

potwierdzają odpowiedzi na pytanie dotyczące opinie na temat możliwych działań, poprzez które 

Uniwersytet Medyczny mógłby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu swoich absolwentów na 

rynku pracy. Farmaceuci w 68% wskazali, że jest optymalne zwiększenie liczby zajęć 

praktycznych, oraz (według 50%), dodatkowa troska o jakość praktyk zawodowych. Ważną 

kwestią, na którą wskazało aż 77% badanych, jest dostosowanie programu kształcenia na kierunku 

Farmacja do aktualnej sytuacji na rynku pracy. 

Absolwenci w momencie ukończenia studiów czują się przeciętnie przygotowani do wykonywania 

wyuczonego zawodu. Posługując się pięciostopniową skalą najsłabiej oceniają swoje umiejętności 
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praktyczne (3,6), nieco lepiej wiedzę teoretyczną (3,9). Najwyżej oceniają swoje kompetencje 

społeczne (4,1). 

Absolwenci Farmacji charakteryzują się stosunkowo wysokim poziomem aspiracji edukacyjnych. W 

trakcie studiów dodatkową aktywność podejmowano: w kołach naukowych (27%), dodatkowych 

kursach i szkoleniach (42,2%), organizacjach studenckich (22,2%). Kontynuację nauki po ukończeniu 

studiów planuje (45,3 %) badanych. Zazwyczaj dotyczą one specjalizacji (aptecznej, farmacji 

przemysłowej lub klinicznej), oraz innych szkoleń związanych z zawodem.  

Planując karierę zawodową 22,6 % absolwentów zamierza rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

Natomiast osoby, które zamierzają szukać zatrudnienia, przede wszystkim planują wykorzystywać w 

tym celu oferty zamieszczone w Internecie oraz nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcą. Mniej 

popularne są ogłoszenia prasowe. Najrzadziej wskazywanym, jednak istotnym elementem strategii 

poszukiwania zatrudnienia są nieformalne źródła informacji (znajomości - 25% wskazań).  

Farmaceuci od przyszłej pracy oczekują przede wszystkim stabilizacji. Niewiele jest osób, którym 

zależy na szybkim awansie, natomiast zdecydowana większość oczekuje wysokich zarobków oraz 

stabilnej formy zatrudnienia. Średnia wysokość dochodu, od którego absolwenci chcieliby zacząć 

pracę wynosi 2 535 złotych. Ważnym czynnikiem dla ponad połowy badanych jest również możliwość 

rozwoju i dalszej edukacji. 

Lubelski rynek pracy pod względem rozwoju w zakresie usług medycznych jest oceniany przeciętnie. 

Tylko co czwarta osoba uważa, że jest on rozwinięty wysoko, natomiast 15 % że nisko. 

Oceniając swoje szanse na znalezienie pracy absolwenci Farmacji zachowują ograniczony optymizm. 

Jest sytuacja specyficzna, gdyż nikły jest wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów tego kierunku. W 

2012 r. zarejestrowano tylko jedną osobę po kierunku Farmacja w ewidencji WUP w Lublinie
12

. 

Pomimo tego tylko co czwarty badany uważa, że nie będzie miał problemu ze znalezieniem pracy w 

wyuczonym zawodzie, a co trzeci uważa, że będzie to trudne. W efekcie respondenci, w 

zdecydowanej większości, w celu znalezienia zatrudnienia są gotowi zmienić miejsce zamieszkania, 

województwo oraz podjąć dalszą edukację. Połowa badanych jest gotowa wyjechać w tym celu za 

granicę, natomiast co trzecia osoba byłaby gotowa podjąć pracę w innym zawodzie.  

 

KIERUNEK LEKARSKI I WYDZIAŁ 

 

 Absolwenci kierunku Lekarskiego I wydziału są zadowoleni z jego wyboru i jest on jednym z 

najwyżej ocenianych. Na dziesięciostopniowej skali swoje zadowolenie absolwenci oceniają na 8,5. 

Ocena jest spowodowana przede wszystkim tym, że jest to kierunek zgodny z zainteresowaniami 

                                                           
12

 Rankingi szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów z poszczególnych lat 

akademickich.  
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niemal wszystkich absolwentów i są one głównym czynnikiem decydującym o wyborze kierunku 

studiów. Mniejsze, choć również istotne znaczenie mają w deklaracjach absolwentów takie czynniki 

jak: łatwość znalezienia pracy (60% wskazań) oraz przyszłe zarobki (29,6). Co dziesiąta osoba 

wskazała opinię rodziny jako czynnik wpływający na wybór kierunku Lekarskiego.  

Nieco niższy jest stopień zadowolenia z wyboru uczelni (średnia ocena 6,9). Zdecydowana większość 

podjęła decyzje o wyborze UM w Lublinie ze względu na jego dogodną lokalizację. Renoma i prestiż 

uczelni miała znaczenie podczas wyboru tylko dla co piątej osoby, natomiast pewność, co do jakości 

kształcenia, dla co szóstej. Sugeruje to konieczność podjęcia działań, które sprawią, że jakość 

kształcenia na kierunku Lekarskim stanie się istotnym elementem wizerunku naszej uczelni.   

Absolwenci wydziału Lekarskiego są bardziej krytyczni w odniesieniu do absolwentów innych 

kierunków wobec procesu kształcenia. Żaden z jego ocenianych wymiarów nie osiągnął oceny 

przekraczającej 4 na pięciostopniowej skali. Najniżej oceniono praktyczne przygotowanie do zawodu 

(2,4) oraz możliwość rozwoju kompetencji interpersonalnych, odpowiednich do wykonywania 

zawodu lekarza (2,8). Oceny pozostałych aspektów, takich jak: umiejętność przekazywania wiedzy 

przez kadrę dydaktyczną, organizacja zajęć, warunki rozwoju naukowego, wyposażenie potrzebne do 

przebiegu procesu dydaktycznego, mieściły się w przedziale między 3 (ocena organizacji zajęć) a 3,6 

(ocena umiejętności przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną).  

Silna potrzeba doskonalenia umiejętności praktycznych podkreślana jest również w przypadku opinii 

na temat możliwych działań Uniwersytetu, umożliwiających zwiększenie szans absolwentów na 

osiągnięcie sukcesu na rynku pracy. Niemal wszyscy absolwenci (90,7%) wskazali na potrzebę 

zwiększenia liczby zajęć praktycznych oraz dbanie o jakość praktyk zawodowych (70%). Dla 

absolwentów ważne jest również dopasowanie programu kształcenia do aktualnej sytuacji na rynku 

pracy (50%) oraz możliwość współpracy z zagranicznymi uczelniami (44 %). Co czwarta osoba 

podkreślała rolę Biura Karier w ułatwieniu wejścia na rynek pracy absolwentom. 

Krytyczna postawa absolwentów dotyczy również własnych kompetencji w momencie ukończenia 

studiów. Największe braki dostrzegane są w obszarze umiejętności praktycznych (średnia ocena 2,6 

na pięciostopniowej skali).  Przeciętnie oceniono pozostałe aspekty kompetencji zawodowych, takie, 

jak: wiedza teoretyczna (3,8), kompetencje interpersonalne (3,8), oraz umiejętność posługiwania się 

językiem obcym (3,7).  

Absolwenci I wydziału Lekarskiego charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem aspiracji 

edukacyjnych. W trakcie studiów dodatkową aktywność w Kołach Naukowych podejmowało nieco 

ponad 60% badanych. Co trzecia osoba uczestniczyła w dodatkowych szkoleniach oraz w 

organizacjach studenckich innych niż koła naukowe. Jedynie 15% badanych nie podejmowało 

dodatkowej aktywności w trakcie studiów. Bardzo duży odsetek (83%) absolwentów zamierza 

kontynuować edukację po ukończeniu studiów. W przypadku 90% będzie to specjalizacja, natomiast 

co trzecia osoba planuje kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia.  
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Plany zawodowe absolwentów kierunku Lekarskiego dotyczą w dużym stopniu prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej, taki zamiar deklaruje nieco ponad połowa badanych. W poszukiwaniu 

pracy przyszli lekarze „stawiają” przede wszystkim na bezpośredni kontakt z pracodawcą. Połowa 

zamierza szukać pracy za pośrednictwem Internetu, co trzeci osoba za pomocą ogłoszeń w prasie. 

Nieformalne źródła informacji w postaci znajomości zamierza wykorzystać co piąty absolwent. 

Jedynie co dziesiąta osoba bierze pod uwagę pośrednictwo urzędu pracy.  

Absolwenci kierunku Lekarskiego w większości przeciętnie oceniają rozwój Lubelszczyzny w 

sektorze usług  medycznych. Co trzecia osoba uważa, że jest on wysoki. Jedynie co dziesiąta osoba 

obawia się, że trudno będzie jej znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie. Połowa badanych nie 

przewiduje żadnych problemów i jest to uzasadnione, gdyż wśród absolwentów kierunku Lekarskiego 

nikły jest poziom bezrobocia. W ewidencji WUP w Lublinie w roku 2012 odnotowano tylko jedną 

zarejestrowaną osobę po tym kierunku. 

 Od swoich pracodawców absolwenci oczekują przede wszystkim stabilnych warunków zatrudnienia, 

wysokich zarobków oraz możliwości dalszej edukacji. Średnia wysokość dochodu, od którego 

absolwenci chcieliby zacząć pracę wynosi 2944 złotych. Dla połowy badanych ważny jest elastyczny 

czas pracy, natomiast dla co czwartej - szybki awans.   

W celu znalezienia zatrudnienia absolwenci w zdecydowanej większości są gotowi podjąć dalszą 

edukację, zmienić miejsce zamieszkania, nawet na położone w innym województwie. 64% 

zdecydowałoby się wyjechać poza granicę kraju. Na podjęcie pracy w zawodzie innym niż wyuczony 

zdecydowałoby się jedynie 13% ankietowanych.  

 

KIERUNEK LEKARSKI II WYDZIAŁ 

 

 Absolwenci II Wydziału Lekarskiego są zadowoleni z wybranego kierunku. Na 

dziesięciostopniowej skali swoje zadowolenie oceniają na 8,3. Wysoka ocena jest spowodowana 

przede wszystkim tym, że jest to kierunek zgodny z zainteresowaniami niemal wszystkich 

absolwentów. Są one wskazywane jako główny czynnik decydujący o wyborze kierunku studiów. 

Mniejsze, choć również istotne znaczenie mają takie czynniki, jak: łatwość znalezienia pracy (57,7% 

wskazań) oraz przyszłe wysokie zarobki (29,7). Co dziesiąta osoba wskazała opinię rodziny jako 

czynnik wpływający na wybór kierunku Lekarskiego.  

Nieco niższy od zadowolenia z kierunku studiów jest stopień zadowolenia z wyboru uczelni (średnia 

ocena 6,8). Zdecydowana większość podjęła decyzje o wyborze UM w Lublinie ze względu na jego 

dogodną lokalizację. Renoma, prestiż uczelni, pewność co do jakości kształcenia oraz możliwość 

zrobienia kariery naukowej miały znaczenie podczas wyboru jedynie dla co dziesiątej osoby. Sugeruje 

to konieczność podjęcia działań, w kierunku poprawy wizerunku uczelni. Szczególnie istotne wydaje 
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się to, by jakość kształcenia na kierunku Lekarskim stała się ważnym elementem wizerunku UM w 

Lublinie.  

Oceniając proces kształcenia na UM w Lublinie absolwenci II Wydziału Lekarskiego, w porównaniu 

do studentów innych kierunków, charakteryzują się większym krytycyzmem. Żaden z ocenianych 

wymiarów nie osiągnął oceny przekraczającej 3,5 na pięciostopniowej skali. Najniżej oceniono 

praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza (2,4). Oceny pozostałych kryteriów, 

takich jak: umiejętność przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną, organizacja zajęć, warunki 

rozwoju naukowego, wyposażenie potrzebne do przebiegu procesu dydaktycznego oraz doskonalenie 

odpowiednich do kierunku umiejętności interpersonalnych mieściły się w przedziale 3 - 3,5, co 

wskazuje, że oczekiwania studentów nie zostały spełnione w wystarczającym stopniu. 

Szczególnie silna jest potrzeba doskonalenia umiejętności praktycznych, którą podkreślano również w 

przypadku opinii na temat możliwych działań Uniwersytetu, pozwalających zwiększyć szanse 

absolwentów na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy. Niemal wszyscy absolwenci (85,7%) wskazali 

na potrzebę zwiększenia liczby zajęć praktycznych oraz dbanie o jakość praktyk zawodowych 

(75,6%). Dla absolwentów ważne jest również dopasowanie programu kształcenia do aktualnej 

sytuacji na rynku pracy (61%) oraz możliwość współpracy z zagranicznymi uczelniami (37,5 %). 

Niemal co trzecia osoba podkreślała potrzebę funkcjonowania Biura Karier w celu ułatwieniu 

absolwentom wejścia na rynek pracy. 

Krytyczna postawa absolwentów dotyczy również własnych kompetencji zawodowych w momencie 

ukończenia studiów. Największe braki dostrzegane są w obszarze umiejętności praktycznych 

(średnia ocena 2,6 na pięciostopniowej skali). Relatywnie wysoko oceniono pozostałe aspekty 

kompetencji zawodowych, czyli: wiedzę teoretyczną (ocena 4), kompetencje interpersonalne (ocena 

3,9), oraz umiejętność posługiwania się językiem obcym (3,7). 

Absolwenci II Wydziału Lekarskiego charakteryzują się ponadprzeciętnym (na tle innych kierunków) 

poziomem aspiracji edukacyjnych. W trakcie studiów dodatkową aktywność w kołach naukowych 

podejmowało nieco ponad 60% badanych. 42% uczestniczyło w dodatkowych szkoleniach, natomiast 

co trzecia osoba należała do organizacji studenckiej innej niż koło naukowe. Bardzo duży odsetek 

(75,9 %) absolwentów zamierza kontynuować edukację po ukończeniu studiów. W przypadku 89% 

będzie to specjalizacja, natomiast 40% planuje kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia. 

Plany zawodowe absolwentów kierunku Lekarskiego w dużym stopniu dotyczą rozpoczęcia własnej 

działalności gospodarczej. Taki zamiar deklaruje niemal połowa badanych. Osoby zamierzające 

szukać zatrudnienia stawiają przede wszystkim na bezpośredni kontakt z pracodawcą. Niemal połowa 

zamierza szukać pracy za pośrednictwem Internetu, a co trzecia za pośrednictwem ogłoszeń w prasie. 

Nieformalne źródła informacji w postaci znajomości zamierza wykorzystać blisko co czwarty 

absolwent natomiast  co dziesiąta skorzysta z pośrednictwa urzędu pracy.  

Absolwenci kierunku Lekarskiego w większości przeciętnie oceniają rozwój Lubelszczyzny w 

sektorze usług medycznych. Co trzecia osoba uważa, że jest on wysoki. Jedynie 15% absolwentów 
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obawia się trudności w znalezieniu zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Połowa nie przewiduje 

żadnych problemów i jest to opinia uzasadniona, gdyż wśród absolwentów kierunku Lekarskiego 

niemal nie występuje zjawisko bezrobocia. W ewidencji WUP w Lublinie w roku 2012 odnotowano 

tylko jedną zarejestrowaną osobę z takim wykształceniem. 

 Od swoich pracodawców absolwenci oczekują przede wszystkim stabilnych warunków zatrudnienia, 

wysokich zarobków oraz możliwości dalszej edukacji. Oczekiwana wysokość dochodu, od której 

chcieliby zacząć pracę wynosi 3100 złotych. Dla połowy badanych ważny jest elastyczny czas pracy, 

natomiast dla 40% - szybki awans.   

W celu znalezienia zatrudnienia absolwenci w zdecydowanej większości są gotowi podjąć dalszą 

edukację, zmienić miejscowość zamieszkania, nawet na położoną w innym województwie. 68% 

zdecydowałoby się wyjechać poza granicę kraju. Na podjęcie pracy w zawodzie innym niż 

wykształcony zdecydowałoby się  21% ankietowanych.  

 

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY 

 

                 Absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego są w wysokim stopniu zadowoleni z 

wybranego kierunku. Na dziesięciostopniowej skali swoje zadowolenie oceniają na 8,6. Wysoka ocena 

jest spowodowana przede wszystkim tym, że jest to kierunek zgodny z zainteresowaniami 

absolwentów. Są one wskazywane jako główny czynnik decydujący o wyborze kierunku studiów. 

Mniejsze, choć również istotne znaczenie mają takie czynniki, jak: łatwość znalezienia pracy (69,8% 

wskazań) oraz wysokość przyszłych zarobków (48,8). Czynnikiem skłaniającym do wyboru kierunku 

studiów w przypadku 15% absolwentów była opinia rodziny.  

Absolwenci stopień zadowolenia z wyboru uczelni ocenili średnio na 7,1. Zdecydowana większość 

podjęła decyzje o wyborze UM ze względu na dogodną lokalizację. Renoma i prestiż uczelni 

wpływała na motywację co piątej osoby, natomiast wyjątkowo niski jest odsetek osób, wskazujących 

jakość kształcenia jako czynnik decydujący o wyborze uczelni (5,8%). Warto zwrócić uwagę, że 

absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego najrzadziej spośród wszystkich absolwentów 

wskazywali ten motyw. Równie niski jest odsetek wskazań na możliwość zrobienia kariery naukowej. 

Sugeruje to konieczność podjęcia działań w kierunku poprawy wizerunku uczelni. Szczególnie istotne 

wydaje się przy tym położenie nacisku no to, by jakość kształcenia na kierunku lekarsko-

dentystycznym uczynić istotnym elementem wizerunku UM w Lublinie, wpływającym na 

konkurencyjność uczelni na rynku edukacyjnym. 

Absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego, podobnie jak innych kierunków Lekarskich, 

charakteryzują się krytyczną postawą wobec procesu kształcenia na UM w Lublinie. Żaden z jego 

ocenianych wymiarów nie osiągnął oceny przekraczającej 4 na pięciostopniowej skali. Najniżej 

oceniono organizację zajęć oraz sprzęt i wyposażenie potrzebne do ich realizacji (3,2). Przeciętnie 
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oceniono takie wymiary jak: praktyczne przygotowanie do zawodu (3,8) oraz umiejętność 

przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną (3,5). Nieco gorsze oceny otrzymało kształtowanie 

odpowiednich do kierunku kompetencji interpersonalnych (3,4) oraz możliwości, jakie stwarza 

uczelnia w zakresie rozwoju naukowego (3,3).   

Respondenci poproszeni o wyrażenie opinii na temat możliwych działań Uniwersytetu 

umożliwiających jak najlepszy start absolwentom na rynku pracy wskazali przede wszystkim na 

potrzebę dostosowania programu kształcenia do aktualnej sytuacji na rynku pracy (69%) oraz 

zwiększenia liczby zajęć praktycznych (66%). Dla absolwentów ważne są również praktyki 

zawodowe, gdyż ponad połowa wskazała, że Uniwersytet powinien podjąć dodatkowe działania w 

celu zapewnienia ich jak najwyższej jakości. Nieco ponad 40% sugeruje zwiększenie zakresu 

współpracy z uczelniami zagranicznymi, natomiast co trzecia osoba podkreślała rolę Biura Karier w 

procesie ułatwiania absolwentom efektywnego wejścia na rynek pracy.  

Absolwenci dobrze oceniają własne kompetencje zawodowe zdobyte w trakcie edukacji na UM w 

Lublinie. Jedynie umiejętność posługiwania się językiem obcym otrzymała ocenę 3,5 i jest to jedyny 

wymiar, który oceniono poniżej 4 na pięciostopniowej skali. Pozostałe aspekty zostały ocenione 

relatywnie wysoko. Swoje umiejętności praktyczne absolwenci ocenili na 4,2, wiedzę teoretyczna na 

4,0, kompetencje społeczne na 4,2, co pokazuje, że sytuacja na kierunku lekarsko-dentystycznym – 

szczególnie pod względem kształtowania umiejętności praktycznych - jest znacznie lepsza niż na 

innych kierunkach Lekarskich.  

Absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego charakteryzują się stosunkowo wysokim poziomem 

aspiracji edukacyjnych. W trakcie studiów dodatkową aktywność w kołach naukowych podejmował 

co czwarty badany. 39,5 % uczestniczyło w dodatkowych kursach i/lub szkoleniach, co trzecia osoba 

należała do organizacji studenckiej innej niż koło naukowe. Co trzecia osoba przyznaje, że nie 

podejmowała dodatkowej aktywności w trakcie studiów. Duży odsetek absolwentów (65,1%) 

zamierza kontynuować edukację po ukończeniu studiów. W przypadku 80% będzie to specjalizacja 

(chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, protetyka lub stomatologia zachowawcza), natomiast co druga 

planuje uczestniczyć w innego typu szkoleniach.  

Plany zawodowe absolwentów kierunku Lekarsko-Dentystycznego w dużym stopniu dotyczą 

rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Taki zamiar deklaruje niemal 80% badanych. Osoby 

decydujące się na poszukiwanie zatrudnienia stawiają przede wszystkim na bezpośredni kontakt z 

pracodawcą. Nieco ponad połowa absolwentów zamierza szukać pracy za pośrednictwem Internetu, 

natomiast co trzecia wykorzysta ogłoszenia w prasie. Nieformalne źródła informacji w postaci 

znajomości zamierza wykorzystać blisko 40% absolwentów.  

Absolwenci kierunku Lekarskiego w większości przeciętnie oceniają rozwój Lubelszczyzny w 

sektorze usług medycznych (taką opinię wyraził co drugi pytany), natomiast 40% uważa, że jest on 

rozwinięty wysoko. Jedynie co dziesiąta osoba obawia się, że trudno będzie znaleźć pracę w 

wyuczonym zawodzie. Połowa badanych uważa, że nie będzie miała problemu ze znalezieniem 
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zatrudnienia. Jest to opinia uzasadniona, gdyż według danych WUP w Lublinie wśród absolwentów 

kierunku Lekarsko-Dentystycznego nie występuje zjawisko bezrobocia. 

Od swoich pracodawców absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego oczekują przede wszystkim 

stabilnych warunków zatrudnienia, wysokich zarobków oraz możliwości dalszej edukacji. Oczekiwana 

wysokość dochodu, od którego chcieliby zacząć pierwszą pracę wynosi 3026 złotych. Dla nieco ponad 

połowy badanych ważny jest elastyczny czas pracy, natomiast szybki awans dla co czwartej osoby.   

W celu znalezienia zatrudnienia absolwenci w zdecydowanej większości są gotowi podjąć dalszą 

edukację, zmienić miejsce zamieszkania oraz województwo. Absolwenci kierunku Lekarsko-

Dentystycznego wyróżniają się spośród pozostałych wysokim poziomem gotowości do wyjazdu poza 

granice kraju w celu znalezienia zatrudnienia. Taką gotowość deklarowało trzy czwarte badanych. 

Niewiele jest natomiast osób, które zdecydowałyby się podjąć pracę w zawodzie innym niż 

wykształcony (18,6%).  

ANALITYKA MEDYCZNA 

 

Absolwenci Analityki Medycznej są zadowoleni z wyboru swojego kierunku studiów. Na 

dziesięciostopniowej skali swoje zadowolenie oceniają na 7,1. W porównaniu z absolwentami innych 

kierunków studiów na UM w Lublinie jest to wynik przeciętny a ocena taka wynikać może z faktu, że 

relatywnie niski jest odsetek badanych, którzy wybrali ten kierunek ze względu na zainteresowania 

(86,7%) a co trzecia osoba zdecydowała się na studiowanie analityki medycznej, ponieważ nie dostała 

się na kierunek pierwszego wyboru. Niewielki jest odsetek osób, które wybrały ten kierunek ze 

względu na łatwość znalezienia zatrudnienia (6,7%) oraz wysokie zarobki (3,3%).  

Nieco wyższy od stopnia zadowolenia z kierunkuj jest stopień zadowolenia z wyboru uczelni (średnia 

ocena 7,5). Lokalizacja uczelni nie była głównym czynnikiem decydującym o jej wyborze przez 

studentów (taka sytuacja ma miejsce głównie w przypadku kierunków Lekarskich), jednak miała 

istotne znaczenie dla nieco ponad połowy badanych. Niemal co druga osoba wybrała UM w Lublinie 

ze względu na jego renomę i prestiż, natomiast nieco ponad 40%, ze względu na wysoką jakość 

kształcenia na uczelni. Niski jest odsetek osób, które kierowały się możliwością zrobienia kariery 

naukowej na naszej Uczelni. Wyniósł on tylko 6,7%.  

Oceniając proces kształcenia absolwenci analityki medycznej charakteryzują się dużym 

krytycyzmem. Jedynie umiejętność przekazywania wiedzy teoretycznej przez kadrę dydaktyczną 

została oceniona względnie wysoko (średnia ocena 4 na pięciostopniowej skali). Ogólne warunki 

rozwoju naukowego oceniono średnio na 3,9, natomiast niskie oceny (3,5) uzyskały takie wymiary 

jak: praktyczne przygotowanie do zawodu, organizacja zajęć oraz kształtowanie odpowiednich do 

kierunku studiów kompetencji interpersonalnych. 

Absolwenci podkreślają dużą potrzebę lepszego przygotowania do wejście na rynek pracy. 

Trzy czwarte badanych uważa, że uczelnia powinna lepiej dostosowywać program kształcenia do 
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aktualnych uwarunkowań na rynku pracy. Podobny odsetek uważa, że należy zwiększyć ilość zajęć 

praktycznych. Połowa badanych sugeruje, że należy zadbać o lepszą jakość praktyk zawodowych. 

Często podkreślano potrzebę wsparcia w postaci działalności Biura Karier. Co trzeci badany uważa, że 

uczelnia powinna zwiększyć zakres współpracy z uczelniami zagranicznymi.  

Absolwenci przeciętnie oceniają kompetencje zdobyte w trakcie edukacji na UM w Lublinie. 

Najniżej oceniono praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu (3,7) oraz umiejętność 

posługiwania się językiem obcym (3,6). Wiedza teoretyczna oraz kompetencje społeczne zostały 

pozytywnie ocenione. Otrzymały oceny odpowiednio 4,1 oraz 4,2 na pięciostopniowej skali.  

Studenci Analityki Medycznej wykazują duży stopień aspiracji edukacyjnych. W trakcie studiów 

aktywność w kołach naukowych podejmowało 60% badanych. Taki sam odsetek należał do 

organizacji studenckich innych niż koło naukowe. Nieco ponad połowa uczestniczyła w dodatkowych 

kursach i/lub szkoleniach.  

Połowa absolwentów zamierza kontynuować edukację po ukończeniu studiów. Wśród tych 

osób 67% jest zainteresowana studiami podyplomowymi (najczęściej na kierunkach genetyka lub 

hematologia) a 47% studiami trzeciego stopnia.  

Plany zawodowe absolwentów kierunku Analityka Medyczna w stosunkowo niewielkim 

stopniu dotyczą rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Taki zamiar deklaruje tylko co piąty 

badany. Osoby decydujące się na poszukiwanie zatrudnienia stawiają przede wszystkim na 

bezpośredni kontakt z pracodawcą oraz poszukiwania za pośrednictwem Internetu. Połowa zamierza 

skorzystać z pomocy Urzędu Pracy (jest to najwyższy odsetek spośród absolwentów wszystkich 

badanych kierunków), natomiast 46% wykorzysta ogłoszenia w prasie. Ważnym elementem strategii 

poszukiwania zatrudnienia przez absolwentów analityki medycznej są nieformalne źródła informacji 

w postaci znajomości. Na takie rozwiązanie wskazuje aż 40% ankietowanych.   

Absolwenci Analityki Medycznej przeciętnie oceniają stopień rozwoju Lubelszczyzny w 

sektorze usług medycznych. Co trzecia osoba ocenia go jako wysoki, natomiast co dziesiąta jako niski. 

Pomimo tego, że w ewidencji WUP w Lublinie nie odnotowano bezrobotnych osób z wykształceniem 

w zakresie analityki medycznej, absolwenci obawiają się trudności w znalezieniu pracy. Aż 60% 

uważa, że trudno będzie znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie.  

W celu znalezienia zatrudnienia absolwenci w zdecydowanej większości są gotowi podjąć 

dalszą edukację, zmienić miejsce zamieszkania oraz województwo. Nieco mniejszy odsetek (46,7%) 

zdecydowałby się na opuszczenie kraju. Charakterystyczny dla absolwentów analityki medycznej jest 

wysoki odsetek osób gotowych na podjęcie pracy w innym zawodzie. Taką odpowiedź wskazało 60% 

badanych.  

Od swoich pracodawców absolwenci Analityki Medycznej oczekują przede wszystkim 

stabilnych warunków zatrudnienia, wysokich zarobków oraz możliwości dalszej edukacji. Średnia 

wysokość dochodu, od którego chcieliby zacząć pierwszą pracę wynosi 1925 złotych. Dla co trzeciej 

osoby znaczenie ma elastyczny czas pracy, natomiast dla co czwartej szybki awans.   
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TECHNIKI DENTYSTYCZNE  

 

              Absolwenci kierunku Techniki Dentystyczne są w dużym stopniu zadowoleni z wyboru 

kierunku studiów. Na dziesięciostopniowej skali swoje zadowolenie oceniają na 8,6. Jest to wynik 

wysoki zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że 68% badanych deklaruje, że wybrało techniki  

dentystyczne, ponieważ nie dostało się na kierunek pierwszego wyboru. Jest to jednak kierunek 

zgodny z zainteresowaniami większości absolwentów. Prawdopodobnie są to osoby, które nie zostały 

przyjęte na kierunek Lekarsko-Dentystyczny, gdyż w większości planują podjąć dalszą edukację 

właśnie na tym kierunku. 

Niższy od zadowolenia z wyboru kierunku studiów jest stopień zadowolenia studentów 

Technik Dentystycznych z wyboru uczelni (średnia ocena 7,6). Większość studentów podjęła decyzję 

o wyborze UM w Lublinie ze względu na renomę i prestiż uczelni. Mniejsze znaczenie miała 

lokalizacja, choć była istotnym czynnikiem dla 43% absolwentów.  

Oceniając proces kształcenia na UM w Lublinie absolwenci kierunku Techniki Dentystyczne 

charakteryzują się relatywnie dużym stopniem zadowolenia. Wysoko oceniane są umiejętności kadry 

dydaktycznej w zakresie przekazywania wiedzy. Na pięciostopniowej skali średnio oceniono ten 

aspekt na 4,3. Również wysoko oceniono praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu (4,2) 

oraz doskonalenie odpowiednich do kierunku kompetencji interpersonalnych (4,0). Niezadowolenie 

studentów dotyczy przede wszystkim sprzętu i wyposażenia potrzebnego do realizacji zajęć (ocena 

3,1) oraz organizacji zajęć (3,6). Warunki rozwoju naukowego stwarzane przez uczelnię oceniono na 

3,8.  

Respondenci poproszeni o wyrażenie opinii na temat możliwych działań Uniwersytetu 

umożliwiających jak najlepszy start absolwentom na rynku pracy wskazali przede wszystkim na 

potrzebę dbania o jakość praktyk zawodowych (76%) oraz dostosowania programu kształcenia do 

aktualnej sytuacji na rynku pracy (60%). Odpowiedzi na to pytanie potwierdzają wniosek dotyczący 

zadowolenia z jakości zajęć praktycznych na kierunku, gdyż jedynie co piąta osoba wskazała, że 

należałoby zwiększyć ich liczbę. Jest to najniższy odsetek wskazań spośród wszystkich objętych 

badaniem kierunków. Najczęściej ze wszystkich wskazywali również na potrzebę większej 

współpracy z uczelniami zagranicznymi (52%). 

Absolwenci dobrze oceniają własne kompetencje zdobyte w trakcie edukacji na UM w 

Lublinie. Jedynie umiejętność posługiwania się językiem obcym otrzymała ocenę 3,6 i jest to jedyny 

wymiar, który uzyskał ocenę poniżej 4 na pięciostopniowej skali. Pozostałe aspekty zostały ocenione 

względnie wysoko. Swoje umiejętności praktyczne absolwenci ocenili na 4,2, wiedzę teoretyczną na 

4,3, kompetencje społeczne na 4,2, co pokazuje, że absolwenci technik dentystycznych są zadowoleni 

ze zdobytych kwalifikacji bardziej niż pozostali.  
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Absolwenci Technik Dentystycznych charakteryzują się dużym stopień aspiracji 

edukacyjnych. Choć w trakcie studiów aż 76% nie podejmowało żadnej dodatkowej aktywności (co 

wyróżnia negatywnie ten kierunek spośród ogółu absolwentów), 80% badanych planuje kontynuację 

nauki na studiach drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. W momencie badania 16% jeszcze 

nie podjęło decyzji odnośnie dalszej edukacji, natomiast tylko 4% nie bierze pod uwagę takiej decyzji. 

Planując swoją karierę zawodową 60% badanych zamierza założyć własną działalność gospodarczą. 

Osoby, które zamierzają szukać zatrudnienia skorzystają w tym celu głównie z pośrednictwa Internetu  

oraz bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. Duży odsetek (64%) skorzysta z tradycyjnych ogłoszeń 

prasowych, natomiast co druga osoba wykorzysta nieformalne kanały komunikacji w postaci 

znajomości.  

Absolwenci kierunku Techniki Dentystyczne w większości przeciętnie oceniają rozwój 

Lubelszczyzny w sektorze usług medycznych (60% wskazań). Co trzecia osoba uważa, że jest on 

wysoki. Duży odsetek absolwentów uważa, że trudno będzie znaleźć zatrudnienie w wyuczonym 

zawodzie (42%). Jedynie co czwarta osoba nie obawia się o znalezienie zatrudnienia w swoim 

zawodzie. Od swoich pracodawców absolwenci oczekują przede wszystkim stabilnych warunków 

zatrudnienia, wysokich zarobków oraz możliwości dalszej edukacji. Wysokość dochodu, od którego 

chcieliby zacząć pierwszą pracę wynosi 1828. Dla polowy badanych ważny jest elastyczny czas pracy, 

natomiast co trzecia osoba oczekuje szybkiego awansu.  

W celu znalezienia zatrudnienia absolwenci są gotowi zmienić miejsce zamieszkania, nawet na 

położone w innym województwie. Nieco ponad 60% badanych jest gotowych wyjechać poza granice 

kraju. Wysoki jest odsetek osób, które są gotowe podjąć pracę w innym zawodzie niż wyuczony 

(84%), natomiast cechą szczególnie wyróżniającą kierunek spośród innych jest gotowość jego 

absolwentów do podjęcia dalszej edukacji, którą deklarowało 92%.  

 

FIZJOTERAPIA – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

Absolwenci kierunku Fizjoterapia są w znacznym stopniu zadowoleni z wyboru kierunku studiów. Na 

dziesięciostopniowej skali swoje zadowolenie oceniają na 7,9. Studenci wybierając ten kierunek 

kierowali się głównie zainteresowaniami (94,5%). Blisko 15% absolwentów przyznaje, że wybrało 

Fizjoterapię, ponieważ nie dostało się na kierunek pierwszego wyboru. Znikomy odsetek przyznaje, że 

wybór był podyktowany chęcią osiągnięcia w przyszłości wysokich zarobków oraz łatwością 

znalezienia pracy. Nie jest to zatem istotny czynnik skłaniający studentów do wyboru tego kierunku.  

Nieco niższe niż zadowolenie z kierunku studiów jest zadowolenie z wyboru uczelni. Na 

dziesięciostopniowej skali oceniono tę decyzję na 7,4. Większość wybrała UM w Lublinie ze względu 

na dogodną lokalizację uczelni, jednak istotny jest odsetek osób, które wybrały ją ze względu na 
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renomę, prestiż oraz wysoką jakość kształcenia (odpowiednie 54,6% i 40%). Studenci w niewielkim 

stopniu kierują się możliwością poświęcenia się karierze naukowej.  

Przy ocenie procesu kształcenia absolwenci Fizjoterapii charakteryzują się postawami 

krytycznymi. Jedynie doskonalenie odpowiednich do kierunku studiów kompetencji interpersonalnych 

oceniono na 4 (posługując się pięciostopniową skalą). Umiejętność przekazywania wiedzy 

teoretycznej przez kadrę dydaktyczną również została oceniona względnie wysoko (3,9). Warunki 

rozwoju naukowego oceniono na 3,7, natomiast niskie oceny uzyskały takie aspekty jak: praktyczne 

przygotowanie do zawodu (3,5) oraz organizacja zajęć (3,0) i te elementy w szczególności wymagają 

podjęcia działań naprawczych. 

Absolwenci przeciętnie oceniają swoje kwalifikacje zawodowe zdobyte w trakcie edukacji na 

UM. Jedynie kompetencje społeczne oceniono na 4,2. Inne aspekty zostały ocenione poniżej 4. 

Wiedzę teoretyczną oceniono na 3,9 a umiejętności praktyczne na 3,7.  Posługiwanie się językiem 

obcym otrzymało ocenę 3,6.  

Absolwenci studiów pierwszego (Iº) stopnia kierunku Fizjoterapia charakteryzują się niskim 

stopniem aktywności w zakresie dodatkowej działalności prowadzonej w trakcie studiów. Niemal 

60% przyznaje się, że nie podejmowało żadnej dodatkowej aktywności. Nikt spośród badanych nie 

należał do koła naukowego. Jedyną formą podejmowanej aktywności były kursy i szkolenia, w 

których uczestniczył, co piąty ankietowany. Należy, zatem podjąć działania upowszechniające 

aktywność wykraczającą poza przewidziane w programie kształcenia zajęcia, zwłaszcza dlatego, że 

bardzo duży odsetek (98,2 %) absolwentów studiów pierwszego stopnia zamierza kontynuować 

edukację na drugim stopniu kształcenia. 

Respondenci poproszeni o wyrażenie opinii na temat możliwych działań Uniwersytetu 

umożliwiających im „jak najlepszy start” na rynku pracy, wskazali przede wszystkim potrzebę 

dbania o jakość praktyk zawodowych (60%), zwiększenia liczby zajęć praktycznych (60%) oraz 

dostosowania programu kształcenia do aktualnej sytuacji na rynku pracy (52,7%). Jest to jeden z 

kierunków najczęściej deklarujących potrzebę uwzględnienia potrzeb rynku pracy w programach 

kształcenia i jednocześnie w niewielkim stopniu zainteresowany działalnością naukową o czym 

świadczą odpowiedzi na pytanie o motywację wyboru kierunku oraz brak zainteresowania działalności 

w kołach naukowych. Należy zatem skupić uwagę na kształtowaniu praktycznych umiejętności 

związanych z kierunkiem tak, by zapewnić dobre przygotowanie do wykonywania zawodu. 

Planując swoją karierę zawodową 54,5% badanych zamierza założyć własną działalność 

gospodarczą. Pozostałe osoby jeszcze nad tym nie myślały, jednak nikt nie wyklucza takiej decyzji. 

Istotne wydaje się zatem uwzględnienie w programie kształcenia modułu wyposażającego 

studentów w kompetencje związane z prowadzeniem własnej firmy. 

Osoby, które zamierzają szukać zatrudnienia skorzystają w tym celu przede wszystkim z Internetu 

oraz bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. Co druga osoba skorzysta z tradycyjnych ogłoszeń 
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prasowych oraz nieformalnych kontaktów i znajomości. Duży odsetek absolwentów (38,5) zamierza 

skorzystać z pomocy Urzędu Pracy.  

Absolwenci od przyszłych pracodawców oczekują przede wszystkim stabilnej formy 

zatrudnienia oraz satysfakcjonujących zarobków. Wysokość dochodu, od którego chcieliby zacząć 

pierwszą pracę wynosi 1749 złotych. Ważna jest dla nich również możliwość dalszej edukacji, na 

którą wskazuje 78% badanych. Mniej ważne są takie czynniki jak elastyczny czas pracy oraz szybki 

awans.  

Fizjoterapeuci przeciętnie oceniają rozwój Lubelskiego rynku pracy w sektorze usług 

medycznych. Jednak jest to kierunek studiów, którego absolwenci najbardziej ze wszystkich badanych 

absolwentów UM w Lublinie martwią się o znalezienie pracy w swoim zawodzie Taką obawę 

wyraziło trzy czwarte badanych. Jest to kierunek studiów, wśród absolwentów którego istnieje 

najwyższy wskaźnik bezrobocia ze wszystkich oferowanych kierunków na naszej Uczelni. Według 

danych WUP w Lublinie w 2012 wyniósł on 7,2%.   

W celu znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia trzy czwarte absolwentów Fizjoterapii I 

stopnia jest gotowych zmienić miejsce zamieszkania. Niemal 70% zdecydowałoby się na 

miejscowość leżącą w innym województwie, natomiast co druga osoba jest gotowa wyjechać za 

granicę. Duży odsetek absolwentów (60%) absolwentów jest gotowych na zmianę zawodu, natomiast 

70% na podjęcie dalszej edukacji w celu zdobycia zatrudnienia.  

 

 

FIZJOTERAPIA – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 

               Absolwenci kierunku Fizjoterapia II
0
 są zadowoleni z wyboru kierunku studiów. W 

dziesięciostopniowej skali swoje zadowolenie oceniają na 7,7, co lokalizuje atrakcyjność Fizjoterapii 

pośrodku wszystkich kierunków naszej uczelni. Studenci wybierając ten kierunek kierowali się 

głównie zainteresowaniami (93%). Blisko 4,5% absolwentów przyznaje, że wybrało Fizjoterapię 

ponieważ nie dostało się na kierunek pierwszego wyboru. Jedynie co dziesiąta osoba przyznaje, że 

wybór był podyktowany chęcią uzyskania w przyszłości wysokich zarobków, a 5% zależało na 

łatwości znalezienia pracy.  

Podobny do stopnia zadowolenia z kierunku studiów jest stopień zadowolenia z wyboru 

uczelni. Na dziesięciostopniowej skali oceniono tę decyzję na 7,8. Większość wybrała UM Lublinie ze 

względu na jego renomę, prestiż (69%) a także jego dogodną lokalizację (54,8). Relatywnie wysoki 

jest odsetek osób, które wskazują jakość kształcenia jako czynnik wpływający na decyzję o podjęciu 

edukacji na UM w Lublinie. Takim motywem kierowała się co trzecia osoba, co świadczy o tym, że 

kierunek Fizjoterapia na UM w Lublinie jest postrzegany jako kierunek o wysokiej jakości 

kształcenia. Warto jednak zadbać o jeszcze wyższą jakość kształcenia na tym kierunku, gdyż jest to 
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ważny czynnik, który biorą pod uwagę studenci wybierając uczelnię spośród wielu oferujących ten 

kierunek. Jakość powinna stać się główną przewagą UM w Lublinie nad innymi uczelniami w regionie 

oferującymi analogiczny kierunek studiów.  

Oceniając proces kształcenia absolwenci Fizjoterapii II stopnia charakteryzują się 

umiarkowanym krytycyzmem. Umiejętność przekazywania wiedzy teoretycznej przez kadrę 

dydaktyczną została oceniona względnie wysoko (4,0). Nieco niżej oceniano doskonalenie 

odpowiednich do kierunku studiów kompetencji interpersonalnych (3,8), praktyczne przygotowanie 

do zawodu (3,7) oraz wyposażenie potrzebne do realizacji zajęć (3,7). Najmniej zadowoleni są 

absolwenci z warunków rozwoju naukowego na uczelni (3,6) oraz z organizacji zajęć (3,4). 

Absolwenci relatywnie wysoko oceniają kompetencje zdobyte w trakcie edukacji na UM w 

Lublinie. Posługując się pięciostopniową skalą jedynie kompetencje społeczne oceniono na 4,2 i 

wiedzę teoretyczną na 4.0. Pozostałe aspekty uzyskały ocenę poniżej 4. Umiejętności praktyczne 

oceniono na 3,9  natomiast  posługiwanie się językiem obcym oceniono na 3,7. 

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Fizjoterapia charakteryzują się niskim 

poziomem aktywności dodatkowej, prowadzonej w trakcie studiów. Niemal 40% przyznaje, że nie 

podejmowało żadnych działań wykraczających poza te, przewidziane w programie studiów. Tylko co 

dziesiąta osoba należała do koła naukowego. Formą aktywności podejmowaną na szerszą skalę są 

natomiast kursy i szkolenia, w których uczestniczyło niemal 40% absolwentów.  

Duży odsetek absolwentów (63,6 %) zamierza kontynuować edukację poprzez uczestnictwo 

w różnego typu szkoleniach i kursach zawodowych. Respondenci poproszeni o wyrażenie opinii na 

temat możliwych działań Uniwersytetu, umożliwiających jak najlepszy start absolwentom na rynku 

pracy wskazali przede wszystkim na potrzebę dbania o jakość praktyk zawodowych (72%), 

dostosowania programu kształcenia do aktualnej sytuacji na rynku pracy (65,9%) oraz 

zwiększenia liczby zajęć praktycznych (50%). Jest to jeden z kierunków, którego absolwenci 

najczęściej deklarują potrzebę uwzględnienia sytuacji na rynku pracy w programach kształcenia, 

dlatego wydaje się niezwykle ważne, aby zapewnić studentom jak najlepsze przygotowanie 

praktyczne do wykonywania zawodu poprzez różnicowanie programów kształcenia w oparciu o dane 

pozyskane od potencjalnych pracodawców.  

Planując swoją karierę zawodową 63,6% badanych zamierza założyć własną działalność 

gospodarczą. 2% w momencie badania już prowadziła taką działalność, natomiast pozostałe osoby nie 

wykluczają takiej decyzji, dlatego istotne wydaje się uwzględnienie w programie kształcenia modułu 

wyposażającego studentów w kompetencje związane z prowadzeniem własnej firmy.  

Osoby, które zamierzają szukać zatrudnienia skorzystają w tym celu przede wszystkim z Internetu 

oraz bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. Nieco mniej osób (60%) skorzysta z tradycyjnych 

ogłoszeń prasowych natomiast 40% nieformalnych kontaktów i znajomości. Duży odsetek 

absolwentów (52%) zamierza skorzystać z pomocy urzędu pracy.  
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Absolwenci od przyszłych pracodawców oczekują przede wszystkim stabilnej formy 

zatrudnienia oraz satysfakcjonujących zarobków, których średnią wysokość określono na 1713 

złotych. Ważna jest również możliwość dalszej edukacji, na którą wskazuje 79% badanych. Mniej 

ważne są takie czynniki jak elastyczny czas pracy oraz szybki awans.  

Fizjoterapeuci przeciętnie oceniają rozwój lubelskiego rynku pracy w sektorze usług medycznych. 

Stopień rozwoju w tej dziedzinie jako niski określiła co piąta osoba. Taki sam odsetek ocenia rozwój 

wysoko natomiast co druga osoba uważa, że jest on średnio rozwinięty. Fizjoterapia jest kierunkiem, 

którego absolwenci najbardziej ze wszystkich badanych absolwentów UM w Lublinie martwią się o 

znalezienie pracy w swoim zawodzie. Trzy czwarte badanych uważa, że w wyuczonym zawodzie 

będzie trudno znaleźć zatrudnienie. Jedynie 1,8% nie obawia się o znalezienie zatrudnienia.  

Jest to kierunek studiów, wśród absolwentów którego istnieje najwyższy wskaźnik bezrobocia ze 

wszystkich oferowanych kierunków na naszej Uczelni. Według danych WUP w Lublinie w 2012 

wyniósł on 7,2%.   

W celu znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia zdecydowana większość absolwentów 

Fizjoterapii II stopnia jest gotowych zmienić miejsce zamieszkania. Niemal 80% zdecydowałoby się 

na miejscowość leżącą w innym województwie, natomiast dwie trzecie osób jest gotowych wyjechać 

za granicę. Duży odsetek absolwentów (63%) jest gotowych na zmianę zawodu natomiast 68,2% na 

podjęcie dalszej edukacji w celu zdobycia zatrudnienia.  

 

 

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

Absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne są przeciętnie zadowoleni z wyboru kierunku studiów. Na 

dziesięciostopniowej skali swoje zadowolenie oceniają na 6,6. Prawdopodobnie jest to spowodowane 

tym, że jest to kierunek, którego studenci najrzadziej wskazywali zainteresowania, jako motyw jego 

wyboru (54%). Co trzecia osoba zdecydowała się na zdrowie publiczne ponieważ nie dostała się na 

kierunek pierwszego wyboru. Absolwenci nie mają skonkretyzowanych oczekiwań wobec kierunku 

studiów. Wydaje się, że bardziej zachęca ich renoma Uczelni, gdyż wysoki jest stopień zadowolenia z 

jej wyboru. Na dziesięciostopniowej skali oceniono tę decyzję na 8,2. Najczęściej deklarowanym 

motywem wyboru UM w Lublinie była dogodna lokalizacja, jednak zdecydowanie częściej niż 

absolwenci innych kierunków absolwenci zdrowia publicznego wskazywali prestiż i renomę jak 

ważny czynnik wpływający na decyzję. Relatywnie wysoki jest odsetek osób, które wskazują jakość 

kształcenia (42,9) jako czynnik wpływający decyzję o podjęciu edukacji na UM w Lublinie. Świadczy 

to o tym, że kierunek Zdrowie Publiczne na UM w Lublinie jest postrzegany jako kierunek o wysokiej 

jakości kształcenia. Warto jednak zadbać o jeszcze wyższą jakość kształcenia na tym kierunku, gdyż 

jest to ważny element wizerunku uczelni, który biorą pod uwagę studenci wybierając uczelnie oraz 
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kierunek i może stać się głównym elementem wizerunku a także podstawową przewagą UM w 

Lublinie nad innymi uczelniami w regionie oferującymi podobne kierunki.  

Oceniając proces kształcenia absolwenci Zdrowia Publicznego studiów pierwszego stopnia 

(Iº) charakteryzują się umiarkowanym krytycyzmem. Umiejętność przekazywania wiedzy teoretycznej 

przez kadrę dydaktyczną została oceniona najwyżej, jednak nie jest to ocena wysoka (3,9 na 

pięciostopniowej skali). Tak samo oceniono dostępność sprzętu i wyposażenia potrzebnego do 

realizacji zajęć. Doskonalenia odpowiednich do kierunku kompetencji interpersonalnych oceniono na 

3,6, natomiast warunki rozwoju naukowego na 3,7.  Najmniej zadowoleni są natomiast studenci z 

organizacji zajęć (3,1) oraz z praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu (3,3) i dlatego w 

tych obszarach należy podjąć działania naprawcze w pierwszej kolejności. 

Absolwenci przeciętnie oceniają swoje kompetencje zdobyte w trakcie edukacji na UM w 

Lublinie. Posługując się pięciostopniową skalą jedynie kompetencje społeczne oceniono na 4,0. Niżej 

oceniono zdobytą wiedzę teoretyczną (3,9) oraz kompetencje w zakresie posługiwania się językiem 

obcym (3,8). Najniżej absolwenci oceniają swoje umiejętności praktyczne związane z ukończonym 

kierunkiem (3,2), i ten aspekt w szczególności wymaga podjęcia działań naprawczych. Przemawiają 

za tym również odpowiedzi na pytanie o opinię na temat możliwych działań Uniwersytetu, 

umożliwiających absolwentom jak najlepszy start na rynku pracy. Ponad 60% badanych wskazuje, że 

powinno to być zwiększenie liczby zajęć praktycznych oraz zadbanie o wysoką jakość praktyk 

zawodowych. Niemal dwie trzecie badanych uważa, że program kształcenia powinien być bardziej 

dostosowany do aktualnej sytuacji i zapotrzebowania na rynku pracy. Co druga osoba wskazuje na 

ważną rolę Biura Karier w ułatwianiu wejścia absolwentów na rynek pracy.  

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Zdrowie Publiczne charakteryzują się 

niskim poziomem aktywności dodatkowej, prowadzonej w trakcie studiów. Połowa absolwentów 

przyznaje, że nie podejmowało żadnej dodatkowej aktywności. Jedynie co piąta osoba należała do 

koła naukowego, a co szósta uczestniczyła w dodatkowych kursach i szkoleniach. Co dziesiąta osoba 

należała do organizacji studenckiej innej niż koło naukowe. Zasadne wydaje się zatem podjęcie 

działań aktywizujących studentów do dodatkowej, wykraczającej poza zajęcia przewidziane w 

programie kształcenia aktywności.  

Stosunkowo niski jest odsetek osób planujących dalszą edukację. Jedynie 44% zamierza 

kontynuować naukę i zazwyczaj są to studia drugiego stopnia. Częściej niż inni decydują się na inny 

niż ukończony kierunek studiów (zazwyczaj jest to Pielęgniarstwo lub Fizjoterapia). Zdrowie 

Publiczne jest kierunkiem, na którym najwyższy jest odsetek osób nieplanujących dalszej edukacji 

(25%).  

Planując swoją karierę zawodową 40,8% badanych zamierza założyć własną działalność 

gospodarczą. W momencie badania 2% już prowadziła taką działalność natomiast jedynie 14,3% 

wyklucza taką możliwość. Istotne wydaje się, zatem położenie nacisku w programie kształcenia na 

kompetencje związane z prowadzeniem własnej firmy.  
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Osoby, które zamierzają szukać zatrudnienia mają zamiar skorzystać w tym celu przede 

wszystkim z Internetu. Nieco mniej osób (57%) skorzysta z tradycyjnych ogłoszeń prasowych. 

Bezpośredni kontakt z pracodawcą oraz nieformalne źródła informacji, takie jak znajomości, zamierza 

wykorzystać 44,9 % absolwentów. Duży odsetek absolwentów (52%) zamierza skorzystać z pomocy 

urzędu pracy.  

Absolwenci od przyszłych pracodawców oczekują przede wszystkim stabilnej formy 

zatrudnienia oraz satysfakcjonujących zarobków, których wysokość średnio oceniono na 1995 złotych. 

Ważna jest również możliwość dokształcania się, na którą wskazuje 79,6% badanych. Mniej ważne są 

takie czynniki jak elastyczny czas pracy oraz szybki awans, na które wskazywała blisko jedna trzecia 

badanych.  

Absolwenci wysoko oceniają rozwój lubelskiego rynku pracy w sektorze usług medycznych. 

Stopień rozwoju w tej dziedzinie jako niski określiło jedynie 4% absolwentów natomiast co druga 

osoba ocenia ten rynek jako wysoko rozwinięty. Zdrowie publiczne  jest jednym z kierunków, którego 

absolwenci najbardziej ze wszystkich absolwentów obawiają się o znalezienie pracy w swoim 

zawodzie. Niemal połowa uważa, że trudno będzie znaleźć pracę w swoim zawodzie. Jedynie 4,2% 

nie obawia się o znalezienie zatrudnienia.  

Zdrowie publiczne jest kierunkiem, którego wskaźnik bezrobocia absolwentów w 2012 r. 

według danych WUP w Lublinie wyniósł 5%. 

W celu znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia zdecydowana większość absolwentów 

Zdrowia Publicznego jest gotowych zmienić miejsce zamieszkania. Niemal 80% zdecydowałoby się 

na miejscowość leżącą w innym województwie, natomiast 46% badanych jest gotowych wyjechać za 

granicę. Bardzo duży odsetek absolwentów (81,6%) jest gotowych na zmianę zawodu, natomiast 

niemal wszyscy (92%) na podjęcie dalszej edukacji, często na innym kierunku kształcenia.   

 

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 

    Absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne IIº wyróżnia spośród innych stosunkowo niski stopień 

zadowolenia z wyboru kierunku studiów. W dziesięciostopniowej skali swoje zadowolenie oceniają na 

6,1. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że jest to kierunek, którego studenci rzadziej niż inni 

wskazywali zainteresowania, jako motyw jego wyboru. Co czwarta osoba zdecydowała się na zdrowie 

publiczne ponieważ nie dostała się na kierunek pierwszego wyboru. Absolwenci nie mają ponadto 

wyraźnych, skonkretyzowanych oczekiwań wobec swojego kierunku studiów. Prawdopodobnie 

głównym motywem wyboru jest w ich przypadku prestiż i renoma uczelni, którą jako motyw wyboru 

uczelni wskazało 73,8% i jest to zdecydowanie częściej wskazywany wariant niż w przypadku 

absolwentów innych kierunków. Innymi istotnymi czynnikami są: lokalizacja uczelni (45,2%) oraz 

jakość kształcenia (42,9%). W efekcie dużo wyższy od stopnia zadowolenia z kierunku studiów jest 
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stopień zadowolenia z wyboru Uczelni, który oceniono na 7,8 na dziesięciostopniowej skali. Duży 

odsetek osób kierujących się jakością kształcenia wskazuje, że jest to czynnik ważny dla studentów i 

może stanowić przewagę UM w Lublinie nad innymi uczelniami posiadającymi w ofercie edukacyjnej 

ten kierunek na drugim stopniu kształcenia (w województwie lubelskim są dwie uczelnie prowadzące 

studia zdrowie publiczne II stopnia). Oceniając proces kształcenia na UM w Lublinie absolwenci 

Zdrowia Publicznego II stopnia charakteryzują się przeciętnym poziomem krytycyzmu. Najwyżej 

cenione są umiejętność przekazywania wiedzy teoretycznej przez kadrę dydaktyczną, oraz 

wyposażenie i sprzęt potrzebny do realizacji zajęć, które otrzymały ocenę 4,0 na pięciostopniowej 

skali. Niżej oceniono takie aspekty, jak: doskonalenie odpowiednich do kierunku kompetencji 

interpersonalnych oraz warunki rozwoju naukowego (3,6). Nieco niższe jest zadowolenie z organizacji 

zajęć (3,5), natomiast najmniej zadowoleni są absolwenci z praktycznego przygotowania do 

wykonywania zawodu (3,0). Aspekt ten w szczególności wymaga podjęcia działań naprawczych, na 

co wskazują również odpowiedzi na pytanie o opinię studentów dotyczącą ewentualnych działań 

Uniwersytetu umożliwiających absolwentom jak najlepszy start na rynku pracy. Trzy czwarte 

badanych wskazuje, że powinno to być zwiększenie liczby zajęć praktycznych oraz zadbanie o 

wysoką jakość praktyk zawodowych.  

Duży odsetek badanych, gdyż ponad 80% uważa, że należy dostosować program kształcenia do 

aktualnej sytuacji i zapotrzebowania na rynku pracy. Co druga osoba podkreśla potrzebę  

funkcjonowania Biura Karier dla ułatwianiu absolwentom wejścia na rynek pracy. 

Absolwenci poproszeni o ocenę własnych kompetencji wyniesionych z Uczelni również wskazują na 

potrzebę doskonalenia umiejętności praktycznych odpowiednich do ukończonego kierunku studiów 

(3,2). Stosunkowo wysoko oceniono zdobytą wiedzę teoretyczną (4,1), nieco niżej kompetencje 

społeczne (3,9) oraz umiejętność posługiwania się językiem obcym (3,6).  

Absolwenci Zdrowia Publicznego charakteryzują się wysokim poziomem aktywności dodatkowej, 

prowadzonej w trakcie studiów. Około 36% przyznaje, że nie podejmowała żadnej dodatkowej 

aktywności, jednak co trzecia osoba należała do koła naukowego a 40% uczestniczyło w 

dodatkowych kursach i szkoleniach. Co szósta osoba należała do organizacji studenckiej innej niż koło 

naukowe.  

Stosunkowo wysoki jest poziom aspiracji edukacyjnych absolwentów Zdrowia Publicznego. Połowa 

zamierza kontynuować naukę, w większości na studiach podyplomowych.  

Planując swoją karierę zawodową 24% badanych zamierza założyć własną działalność gospodarczą. 

Duży odsetek w porównaniu z innymi kierunkami (68,3%) nie bierze pod uwagę takiej decyzji. 

Osoby, które zamierzają szukać zatrudnienia skorzystają w tym celu przede wszystkim z ogłoszeń 

zamieszczonych w Internecie oraz z ogłoszeń prasowych. Na bezpośredni kontakt z pracodawcą 

stawia 45%, natomiast nieformalne źródła informacji, takie jak znajomości, zamierza wykorzystać 

26% absolwentów. Duży odsetek absolwentów (52%) zamierza skorzystać z pomocy urzędu pracy. 

Absolwenci od przyszłych pracodawców oczekują przede wszystkim stabilnej formy zatrudnienia oraz 
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satysfakcjonujących zarobków, których wysokość określono średnio na 1884 złotych. Ważna jest 

również możliwość dalszej edukacji, na którą wskazuje 64% badanych. Mniej ważne są takie czynniki 

jak elastyczny czas pracy oraz szybki awans, na które wskazywała blisko jedna trzecia badanych.  

Absolwenci wysoko oceniają rozwój Lubelszczyzny w sektorze usług medycznych. Jedynie 14% 

stopień rozwoju w tej dziedzinie określiło jako niski, natomiast co trzecia osoba ocenia ten rynek 

wysoko. Zdrowie Publiczne pozostaje przy tym jednym z kierunków, którego absolwenci najbardziej 

ze wszystkich martwią się o znalezienie pracy w swoim zawodzie. Ponad połowa (66,7%) uważa, że 

trudno będzie znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie. Jednak co czwarta osoba optymistycznie ocenia 

swoje szanse na rynku pracy.  

W celu znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia zdecydowana większość absolwentów Zdrowia 

Publicznego jest gotowych zmienić miejsce zamieszkania. Niemal 80% zdecydowałoby się na 

miejscowość leżącą w innym województwie, natomiast 52% badanych jest gotowych wyjechać za 

granicę. Bardzo duży odsetek absolwentów (95,2%) jest gotowych na zmianę zawodu, natomiast 74%  

na podjęcie dalszej edukacji.  
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