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1. Dane ogólne dotyczące realizacji Badania Absolwentów 

2010/2011 

 

Celem badania jest uzyskanie oceny kierunku/uczelni przez absolwentów oraz poznanie 

planów dotyczących zatrudnienia po ukończeniu studiów. Wyniki monitorowania karier 

zawodowych mają być pomocne w projektowaniu programów kształcenia.  

 

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2011 roku. Absolwenci otrzymywali 

kwestionariusz ankiety w  dziekanatach.  

 

Monitoring losów absolwentów ma cykliczny charakter. Badania dotyczące losów 

absolwentów w chwili wejścia na rynek pracy realizowane były od 2 lat (rocznik 

2008/2009 oraz 2009/2010).  

A. Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Od 2005 roku widoczny jest wzrost liczby absolwentów na Uniwersytecie Medycznym 

w Lublinie. Tylko w 2011 roku liczba absolwentów nieznacznie zmalała – o 21 osób. Dane 

dotyczące liczby absolwentów w poszczególnych latach został przedstawiony na wykresie 

nr 1. 

 

Rysunek 1. Liczba absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Największa liczba absolwentów w 2011 roku ukończyła kierunek pielęgniarstwa -

339 osób, następnie kierunek lekarski – 254 osoby, fizjoterapię – 217 osób. Najmniej 

absolwentów jest z kierunku ratownictwo medyczne – 59 osób oraz analityka medyczna – 

61osób. W tabeli nr 1 przedstawiono liczbę absolwentów z poszczególnych kierunków 

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

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

Ogółem 1046 1131 1137 1161 1309 1448 1427 

Analityka medyczna 25 23 23 19 40 54 61 

Pielęgniarstwo 375 483 446 408 375 363 339 

Kierunek lekarski 208 181 219 236 213 267 254 

Farmacja 154 133 149 154 138 141 161 

Kierunek lekarsko-

dentystyczny 

84 102 78 87 101 100 98 

Położnictwo 131 109 91 124 147 131 110 

Fizjoterapia 44 51 58 46 149 214 217 

Zdrowie publiczne 
(dietetyka) 

25 49 73 67 127 132 128 

Ratownictwo 
Medyczne 

 0  0  0 20 19 46 59 

 

B. Poziom bezrobotnych absolwentów Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie 

Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mają najkorzystniejszą spośród 

absolwentów innych uczelni sytuację na lubelskim rynku pracy. W roku akademickim 

2009/2010 ukończyło uczelnię 1448 osób. Z tej liczby, w ewidencji rynku pracy, 

zarejestrowanych było 49 absolwentów.1 Wskaźnik bezrobocia w dniu 31 maja 2011 

wynosił 3,4% i był wyższy do wskaźnika w dniu 31 maja 2010 roku o 1,8 pkt. 

procentowego. W ewidencji nie odnotowano bezrobotnych absolwentów następujących 

kierunków: farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny.  Największy 

odsetek bezrobotnych absolwentów jest z kierunków: zdrowie publiczne, ratownictwo 

medyczne, fizjoterapia.  W tabeli nr 2 widoczna jest liczba bezrobotnych na dzień 

31 maja 2010 i analogicznie do tego okresu dane z 31 maja 2011 roku.  

Tabela 2. Ranking kierunków nauki na Uniwersytecie Medycznym według poziomu bezrobocia 
absolwentów 

 

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych absolwentów w 

dniu 31 maja 2010 roku 

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych absolwentów 
w dniu 31 maja 2011 roku 

Analityka medyczna 1 1 

Farmacja 0 0 

Fizjoterapia  6 18 

Pielęgniarstwo 1 6 

Położnictwo 2 4 

Ratownictwo medyczne 3 5 

Zdrowie publiczne  8 15 

Lekarski 0 0 

Lekarsko-dentystyczny 0 0 

 SUMA 21 49 

                                                           
1
 Zarejestrowanych w dniu 31 maja 2011 roku  
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Na wykresie nr 2 przedstawiono stosunek liczby absolwentów bezrobotnych do liczby 

absolwentów z podziałem na kierunek studiów. Po kierunku lekarskim, lekarsko-

dentystycznym i farmacji absolwenci nie mają problemów z zatrudnieniem. 

Mały odsetek osób bezrobotnych jest po kierunku analityka medyczna (spadek 

z 2,5% do 1,9%), pielęgniarstwie (nieznaczny wzrost z 1,3% do 1,7%) oraz na 

położnictwie (nieznaczny wzrost z 1,4% do 3,1%). Najwięcej osób bezrobotnych 

jest po kierunku fizjoterapia (wzrost z 4% do 8,4%), ratownictwa medycznego 

(spadek z 10,9% do 15,8%) oraz zdrowia publicznego (wzrost z 6,3% do 11,4%). 

Szczególną uwagę należy zwrócić na dwa kierunki, na których liczba bezrobotnych się 

znaczenie się powiększyła: fizjoterapia oraz zdrowie publiczne. Liczba absolwentów na 

tych kierunkach znaczenie wzrosła, chociażby poprzez pojawienie się absolwentów 

z innych uczelni. Tylko w 2010 roku Wyższa Szkoła Nauk Społecznych miała 

425 absolwentów z fizjoterapii (z czego 318 po studiach zaocznych). Wobec takiej 

konkurencji trudno jest wejść na rynek pracy. Należy zatem zwrócić uwagę na jakość 

nauczenia, aby absolwenci po tym kierunku byli bezkonkurencyjni na rynku pracy. 

Natomiast na kierunku zdrowie publiczne należy zwrócić uwagę na program kształcenia, 

aby miał wymiar bardziej praktyczny. Absolwenci powinni dostać specjalistyczną wiedzę, 

która im pomoże odnaleźć się na rynku pracy – np. większy nacisk na przedmioty 

obcojęzyczne, wprowadzenie specjalizacji potrzebnych na rynku pracy tj. związanych z 

ochroną zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych, zarządzenie danymi medycznymi, 

zdrowie i środowisko. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na zawody/specjalności 

potrzebne w przyszłości, na praktyczne przygotowanie do zawodu oraz wyposażenie 

absolwentów w odpowiednie kompetencje społeczne (np. elastyczne podejście do zmian, 

praca z zespołem). 

  

 

Rysunek 2. Odsetek liczny bezrobotnych do liczby absolwentów Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie z podziałem na 2008/2009 i 2009/2010 rok 
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C. Dane dotyczące frekwencji badania 

W 2011 roku liczba absolwentów zmalała do 1427 osób (rok wcześniej było ich 1448). 

Liczba wypełnionych ankiet znacznie zwiększyła się – 493 ankiety (rok wcześniej 247). 

Większa liczba wypełnionych ankiet miała wpływ na dwukrotny wzrost odsetka 

wypełnionych ankiet przez absolwentów. Co 3 absolwent wypełnił ankietę (34,5%). 

Wskaźnik ten podniósł się dzięki zaangażowaniu się w badanie osób odpowiedzialnych za 

przekazywanie ankiet absolwentów w poszczególnych dziekanatach.  Na rysunku 

nr 3 został przedstawiony odsetek wypełnionych ankiet w ciągu 3 lat.  

 

Rysunek 3. Odsetek wypełnionych ankiet w stosunku do liczby absolwentów 

 

KIERUNEK STUDIÓW 

Od 3 lat liczba wypełnionych ankiet z kierunku: farmacja, fizjoterapia oraz 

ratownictwo medyczne jest na bardzo niskim poziomie. O ile absolwenci farmacji 

mają duże szanse otrzymania zatrudnienia, to absolwenci po kierunku fizjoterapia oraz 

ratownictwo medyczne mogą mieć pewne trudności.  

Widoczny jest znaczny wzrost wypełnionych ankiet na kierunku lekarskim, 

w stosunku do lat poprzednich, oraz na kierunku zdrowie publiczne. Zauważalny jest 

również systematyczny wzrost wypełnionych ankiet na kierunku pielęgniarstwa 

i położnictwa oraz na analityce medycznej.  Liczba ankiet, wypełnionych przez 

absolwentów pielęgniarstwa, położnictwa oraz kierunku lekarsko-dentystycznego, 

utrzymują się na tym samym poziomie.  Liczba wypełnionych ankiet na poszczególnych 

kierunkach została przedstawiona w tabeli nr 3. 
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Tabela 3. Liczba wypełnionych ankiet z podziałem na poszczególne kierunki (3 edycje badań) 

 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Lekarski 26 23 180 

Lekarsko-dentystyczny 65 69 56 

Analityka medyczna 0 0 19 

Farmacja 0 0 0 

Pielęgniarstwo 100 110 129 

Położnictwo 39 44 45 

Fizjoterapia 10 0 4 

Ratownictwo medyczne 0 1 6 

Zdrowie publiczne 2 0 54 

SUMA 242 247 493 

  

Największy odsetek wypełnionych ankiet jest na kierunku lekarskim – 71% absolwentów, 

lekarsko-dentystycznym – 53%, zdrowiu publicznym – 42%, na położnictwie – 41% oraz 

na pielęgniarstwie – 38%. Najmniej ankiet wypełnili absolwenci z kierunku farmacji – 

0%, fizjoterapii - 2% oraz na kierunku ratownictwo medyczne – 10%.  

Tabela 4. Zestawienie wypełnionych ankiet na poszczególnych kierunkach w badaniu 2011 roku 

 

Ilość 
absolwentów 

Ilość 
wypełnionych 

ankiet 

Odsetek 
wypełnionych 

ankiet 

Lekarski 254 180 71 

Lekarsko-dentystyczny 98 52 53 

Analityka medyczna 61 19 31 

Farmacja 161 0 0 

Pielęgniarstwo* 339 129 38 

Położnictwo** 110 45 41 

Fizjoterapia 217 4 2 

Ratownictwo medyczne 59 6 10 

Zdrowie publiczne*** 128 54 42 

SUMA 1427 489 36,7 
*Z pielęgniarstwa ankietę wypełnili tylko absolwenci I stacjonarne (81% absolwentów z I) 

** Z Położnictwa ankietę wypełnili tylko absolwenci I stacjonarne (90% absolwentów z I) 

*** Z kierunku Zdrowie Publiczne wypełnili absolwenci głównie z I stacjonarnego (60% absolwentów z I) 

 

Do szczegółowych analiz, ze względu na niski odsetek odpowiedzi, nie będą brane dane 

z kierunku: ratownictwo medyczne, fizjoterapia oraz farmacja. Absolwenci kierunku 

farmacja wraz z analityką medyczną będą uczestniczyć w pilotażowym programie 

badania absolwentów, wraz z nowym narzędziem badawczym. Zatem analiza wyników 

z badań absolwentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej 

zaprezentowana będzie w innym raporcie.  
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Rekomendacje:  

W celu zwiększenia odsetka wypełnionych ankiet, należy zwrócić szczególną uwagę na 

kierunki, gdzie poziom wypełnianych ankiet jest najniższy. W szczególności należy 

zwrócić uwagę na kierunki II, ponieważ ich absolwenci wejdą na rynek pracy. 

Absolwenci I, najprawdopodobniej zaczną studia II, czyli wejdą na rynek pracy 

w późniejszym okresie.  

W szczególności należy zwrócić uwagę na wypełnianie ankiet z kierunku: farmacja, 

pielęgniarstwo (II), położnictwo (II), fizjoterapia (I i II), ratownictwo 

medyczne oraz zdrowie publiczne (II).  Należy przeprowadzić wywiady z osobami 

odpowiedzialnymi za rozprowadzenie ankiet w celu uzyskania informacji, dlaczego 

absolwenci nie wypełniają kwestionariuszy ankiet. Dodatkowo należy przeprowadzić 

akcję informacyjną wśród pracowników i studentów dotyczącą celów monitorowania 

losów absolwentów. 

 

FORMA STUDIÓW 

Kwestionariusz ankiety wypełniło 40,2% absolwentów ze studiów stacjonarnych, 

natomiast ze studiów niestacjonarnych tylko 12,6% (głownie z kierunku: lekarskiego, 

lekarsko-dentystycznego oraz zdrowia publicznego). Brakuje danych ze studiów 

niestacjonarnych: pielęgniarstwa II oraz studiów pomostowych, położnictwo II, 

fizjoterapii I i II i ratownictwa medycznego I.  

 

Tabela 5. Liczba absolwentów z podziałem na formę studiów 

  Absolwenci 

Liczba 
wypełnionych 

ankiet 

Odsetek wypełnionych 
ankiet do liczby 
absolwentów 

Stacjonarne 1252 503 40,2 

Niestacjonarne 175 22 12,6 

 

Rekomendacje:  

Należy zwrócić uwagę na zwiększenie liczby wypełnionych ankiet dla absolwentów ze 

studiów niestacjonarnych. 

 

RODZAJ STUDIÓW 

Kwestionariusz ankiety wypełniło 50,5% absolwentów ze studiów jednolitych 

magisterskich oraz 54,2% absolwentów studiów I stopnia. Niestety, brak jest 

wypełnionych ankiet absolwentów po studiach pomostowych oraz II (tylko 0,5% 

uprawnionych absolwentów wypełniło ankiet). 
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Tabela 6. Liczba wypełnionych ankiet z podziałem na rodzaj studiów 

 

Liczba 
absolwentów 

Liczba ankiet 
wypełnionych 

Odsetek ankiet 
wypełnionych 

Jednolite magisterskie 574 290 50,5 

I stopnia 437 237 54,2 

II stopnia 385 2 0,5 

Pomostowe 31 0 0 

 

Rekomendacje: Należy zwrócić szczególną uwagę na zwiększenie wypełnionych 

ankiet na studiach II stopnia oraz pomostowych.  

 

2. Wyniki badań  

A. Charakterystyka badanych 

W badaniu uczestniczyło 401 kobiet (81% ogółu badanych) oraz 93 mężczyzn (19%). Na 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie studiuje więcej kobiet niż mężczyzn.  

 

Rysunek 4. Rozkład płci [w %] 

Największa liczba badanych osób mieszka w Lublinie – 105 osób. Zatem co 10 absolwent 

pochodzi z Lublina i prawdopodobnie będzie poszukiwał pracy w tym mieście. Większość 

osób jest z miasta/małej miejscowości/wsi, gdzie zamieszkiwało mniej niż 

10 absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

 

Rysunek 5. Miejsce zamieszkania osób uczestniczących w badaniu  
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Pośród badanych absolwentów 64% osób jest zameldowanych w województwie 

lubelskim, następnie w województwie podkarpackim – 15,6%, województwie 

świętokrzyskim – 8,1%, województwie mazowieckim – 6,9%. Pośród 316 osób 

zamieszkujących województwo lubelskie w Lublinie mieszka 105 osób, co stanowi 33,2% 

osób z Lubelszczyzny.  

 

Na kierunku lekarsko-dentystycznym były głownie osoby z województwa 

lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego. Na kierunku lekarskim głównie 

z województwa lubelskiego oraz podkarpackiego, świętokrzyskiego. Na kierunku 

zdrowie publiczne były głównie osoby z województwa lubelskiego, podkarpackiego 

i świętokrzyskiego. Na kierunku położnictwo i pielęgniarstwo w badaniu  głównie 

uczestniczyły w badaniu osoby z województwa lubelskiego po 75%.   

Najwięcej absolwentów z województwa lubelskiego jest po kierunku położnictwo (75,56% 

ogółu osób z kierunku), pielęgniarstwo (75,19%) i zdrowie publiczne (72,22%).  

 

 

Rysunek 6. Miejsce zamieszkania absolwentów uczestniczących w badaniu 

B. Ocena uczelni/kierunków przez absolwentów 

Absolwenci są zadowoleni z wyboru kierunków/uczelni – 96,8% absolwentów. 

Tylko 3,2% (16 osób) absolwentów nie jest zadowolonych z wyboru kierunku/uczelni. 

Osoby niezadowolone z wyboru to absolwenci kierunku lekarskiego (5 osób), zdrowia 

publicznego (5 osób), analityki medycznej (2 osoby), położnictwa (3 osoby) 

i z pielęgniarstwa (1 osoba).  

Należy zwrócić uwagę na kierunek zdrowie publiczne, ponieważ prawie co 10 osoba 

(9% osób badanych z kierunku) nie jest zadowolona z wyboru kierunku/uczelni.  
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Rekomendacje: Pytanie powinno zostać rozdzielone na ocenę kierunków studiów oraz 

na ocenę uczelni. Proponowana jest także zmiana skali z nominalnej na porządkową 

w celu uzyskania informacji o stopniu zadowolenia bądź nie zadowolenia z wyboru 

uczelni i kierunku.   

 

 

 

Rysunek 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś zadowolony/a z wyboru kierunku studiów 
i uczelni, na której podjąłeś/podjęłaś studia?” w %.  

 

Profil ukończonych studiów jest zgodny z zainteresowaniami absolwentów - 

97,2% badanych. Tylko 2,8% ocenia profil ukończonych studiów jako niezgodny 

z zainteresowaniami (kierunek: Lekarski – 5 osób, Zdrowie Publiczne – 3 osoby, 

Analityka medyczna – 2 osoby, Położnictwo – 3 osoby, Pielęgniarstwo – 1 osoba). 

 

Rysunek 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy profil ukończonych studiów jest zgodny z Twoimi 
zainteresowaniami?” w %. 

 

 

96,8 

3,2 

tak 

nie 

97,2 

2,8 

tak 

nie 



 

St
ro

n
a1

2
 

Co drugiej osobie uczestniczącej w badaniu studia częściowo spełniły 

oczekiwania – 50,4%. Studia całkowicie spełniły oczekiwania 38,1% absolwentom. Co 

10 osobie studia spełniły oczekiwania w stopniu większym niż się spodziewał/a. Tylko 

0,6% badanych absolwentów uważa, że studia w ogóle nie spełniły oczekiwań.  

 

 

Rysunek 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „W jakim stopniu studia spełniły Twoje oczekiwania” 
w %.  

Oczekiwania wobec studiów zostały spełnione w stopniu większym, niż się spodziewali 

przede wszystkim absolwenci z kierunku pielęgniarstwa (17,1% badanych z tego 

kierunku), położnictwa (13,3%), zdrowia publicznego (13%) oraz lekarsko-

dentystycznego (9,6%). Studia całkowicie spełniły oczekiwania na kierunku 

Pielęgniarstwa (48,8%), Położnictwa (42,2%) oraz Lekarsko-dentystyczny (42,3%). 

Studia w ogóle nie spełniły oczekiwań dla 1,9% absolwentów z kierunku zdrowie 

publiczne. 

 

Rysunek 10. Rozkład odpowiedzi na pytania: „W jakim stopniu studia spełniły Twoje oczekiwania” 
z podziałem na kierunki w %. 
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Większość badanych osób, jeśli miałoby ponowną szansę wyboru kierunku i uczelni, 

ponowiłoby swój wybór – 84,3% badanych. Inną uczelnię wybrałoby 6,3% badanych, 

natomiast inny kierunek wybrałoby 5,3%.  

 

Rysunek 11. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy gdybyś miał/a ponowną szansę wyboru kierunku 
studiów i uczelni wybrałby/wybrałabyś naszą Uczelnię?  w %. 

Inny kierunek wybrałoby 22,2% badanych z analityki medycznej, 9,4% absolwentów 

ze zdrowia publicznego oraz 8,9% z położnictwa. Inną uczelnię wybrałoby 12,3% 

badanych z kierunku lekarskiego oraz 8,9% z kierunku lekarsko-dentystycznego.  

 

Rysunek 12. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy gdybyś miał/a ponowną szansę wyboru kierunku 
studiów i uczelni wybrałby/wybrałabyś naszą Uczelnię?  z podziałem na kierunek w %.  

 

Większość badanych absolwentów uważa, że wiedza i doświadczenie zdobyte 

podczas studiów umożliwi podjęcie satysfakcjonującej pracy - 91,6%. Jednak, aż 

8,4% badanych uważa, że studia nie umożliwiają podjęcia satysfakcjonującej pracy.  
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Rysunek 13. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy uważasz, że wiedza i doświadczenie zdobyte 
podczas studiów umożliwi podjęcie satysfakcjonującej pracy? w %. 

Najwięcej osób na kierunku zdrowie publiczne uważa, że wiedza i doświadczenie zdobyte 

podczas studiów nie umożliwi podjęcia satysfakcjonującej pracy - prawie co 5 osoba 

(20,8% badanych z kierunku Zdrowie Publiczne). 12,4% absolwentów z kierunku 

Lekarskiego uważa, że po studiach nie podejmie satysfakcjonującej pracy.  

 

 

Rysunek 14. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy uważasz, że wiedza i doświadczenie zdobyte 
podczas studiów umożliwi podjęcie satysfakcjonującej pracy? z podziałem na kierunku w % 

 

C. Plany absolwentów dotyczące dalszej edukacji 

Absolwenci są świadomi wagi dalszego doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania 

wiedzy. Absolwenci zamierzają podjąć studia II (dotyczy to studentów po I) – 47,2%. 

Co 3 osoba (34,3%) jest zainteresowana kursami językowymi. 29,2% absolwentów 

zamierza podnosić swoje kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia zawodowe. Co 

5 absolwent (18,7%) jest zainteresowany studiami doktoranckimi. Na studia 

podyplomowe zamierza się zapisać 10% absolwentów. W tym celu Uniwersytet Medyczny 
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w Lublinie powinien umożliwić swoim absolwentom dalsze dokształcenie się. Absolwent 

powinien otrzymać informacje dotyczącą kursów zawodowych/szkoleń, studiów 

podyplomowych oraz studiów doktoranckich, dostępnych na Uniwersytecie Medycznym 

w Lublinie.  

 

 

Rysunek 15. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy po uzyskaniu dyplomu będziesz podnosił/a 
kwalifikacje i umiejętności zawodowe? w %. 

Absolwenci z kierunku lekarskiego i lekarskiego-dentystycznego są zainteresowani 

kursami i szkoleniami (odpowiednio 48,2% oraz 54,7%) oraz kursami językowymi 

(59,5%, 54,7%). Co druga osoba z kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego 

zamierza uczestniczyć z kursach i szkoleniach oraz kursach językowych. Natomiast 

prawie co 3 absolwent zamierza podjąć studia doktoranckie (kierunek lekarski-36,9%, 

kierunek lekarsko-dentystyczny 37,7%). Na studiach podyplomowych zamierza 

studiować 17% absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego oraz 10% absolwentów 

z kierunku Lekarskiego.   

 

 

Rysunek 16. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy po uzyskaniu dyplomu będziesz podnosił/a 
kwalifikacje i umiejętności zawodowe?” z podziałem na kierunki: lekarski i lekarsko-
dentystyczny w %. 
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Osoby, które kończą studia I stopnia są zainteresowane studiami II stopnia; 

absolwenci/absolwentki z pielęgniarstwa (98,4%) oraz położnictwa (95,5%) oraz zdrowia 

publicznego (88,2%). Osoby z pielęgniarstwa zainteresowane są kursami/szkoleniami 

(11,9%) oraz kursami językowymi (12,7%). Natomiast osoby po zdrowiu publicznym 

zainteresowane są studiami podyplomowymi (27,5%). 

 

 

Rysunek 17. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy po uzyskaniu dyplomu będziesz podnosił/a 
kwalifikacje i umiejętności zawodowe?” z podziałem na kierunki: zdrowie publiczne, 
położnictwo i pielęgniarstwo w %. 

D. Obecna sytuacja zawodowa 

Większość absolwentów nie pracuje w chwili ukończenia studiów – 92,8% 

badanych. Pracuje 7% absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (23% badanych 

ze zdrowia publicznego, około 5% osób z kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa). Studia 

na kierunkach medycznych są trudne i czasochłonne, co uniemożliwia podjęcie pracy 

w trakcie studiów.  

 

Rysunek 18. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jak wygląda Twoja sytuacja zawodowa?” w %. 

 

Pośród 34 osób, które pracują w chwili ukończenia studiów tylko 29,4% pracuje zgodnie 

z ukończonym kierunkiem studiów. Większość osób wykonuje pracę niezwiązaną 
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z kierunkiem studiów (dotyczy to głownie kierunku pielęgniarstwa i lekarskiego). 

W poszukiwaniu pracy głównie pomógł ukończony kierunek studiów oraz znajomości. 

 

Rysunek 19. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jeśli pracujesz to czy wykonywana praca jest zgodna 
z ukończonym kierunkiem studiów” w %. 

 

Większość badanych zamierza podjąć pracę zgodnie z ukończonym kierunkiem 

studiów – 96,7% badanych. Tylko 3,3% nie zamierza podjąć pracy zgodnie 

z ukończonym kierunkiem studiów (15% badanych z kierunku zdrowia publicznego, 7% 

z kierunku położnictwa oraz 2,3% z kierunku pielęgniarstwa).  

 

Rysunek 20. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy planujesz podjęcie pracy zgodnie z ukończonym 

kierunkiem studiów” w %. 

Według absolwentów najbardziej pomocny poszukiwaniu pracy będzie 

ukończony kierunek studiów – 89,5%. Według badanych znaczenie mają również 

ukończone dodatkowe kursy oraz znajomości (odpowiednio 11,4%, 11,6%).  
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Rysunek 21 Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jeśli szukasz pracy, jak sądzisz co pomoże ci …” w %. 
Respondenci mieli możliwość wielokrotnej odpowiedzi.  

Ukończony kierunek studiów pomoże w znalezieniu pracy przede wszystkim absolwentom 

kierunku lekarskiego (98,2% badanych), lekarsko-dentystycznego (98%), analityki 

medycznej (87,5%) i pielęgniarstwa (87%). Wątpliwości, czy kierunek studiów pomoże 

w szukaniu pracy posiadają absolwenci kierunku zdrowia publicznego (75%) oraz 

położnictwa (70,3%). Dodatkowe kursy ważne są przy szukaniu pracy dla absolwentów 

kierunku lekarsko-dentystycznego (20%). Znajomości będą pomocne przy szukaniu 

pracy przede wszystkim dla absolwentów kierunku położnictwo (21,6%) oraz na kierunku 

zdrowie publiczne (16,7%).  

 

Rysunek 22. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jeśli szukasz pracy, jak sądzisz co pomoże ci …” w %. 
Podział na kierunki. 

Absolwenci uważają, że najczęściej będą w swojej pracy wykorzystywać wiedzę 

praktyczną – 67% badanych, wiedzę teoretyczną – 54,1%, umiejętności organizacyjne – 

15,8%.  Absolwent powinien posiadać zrównoważone proporcje efektów kształcenia: 
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wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Absolwenci zwracają jednak mniejszą 

uwagę na posiadanie umiejętności społecznych. Zdecydowanie umiejętności praktyczne, 

które będą wykorzystywać w swojej pracy, są najbardziej cenione przez absolwentów.    

 

Rysunek 23. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Które umiejętności zdobyte podczas studiów 
wykorzystujesz lub uważasz, że będzie wykorzystywał/a najczęściej w pracy?” w %. 

Respondenci mieli możliwość wielokrotnej odpowiedzi.  

Absolwenci z kierunku lekarskiego oraz analityki medycznej w pracy będą 

najczęściej wykorzystywać wiedzę teoretyczną –odpowiednio 76,7% badanych i 

77,8%. Wiedzę praktyczną w pracy będą przede wszystkim wykorzystywać absolwenci 

z kierunku pielęgniarstwa – 96,1%, lekarsko-dentystycznego – 94,3% oraz 

położnictwa 72,2%. Umiejętności organizacyjne będą wykorzystywać głównie 

absolwenci z kierunku zdrowie publiczne – 42%.  

Rysunek 24. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Które umiejętności zdobyte podczas studiów 
wykorzystujesz lub uważasz, że będzie wykorzystywał/a najczęściej w pracy?” z podziałem na 
kierunki w %. 
Według 62,5% ankietowanych absolwentów, podczas studiów wiedza teoretyczna nie 

została opanowana w dostatecznym stopniu. Umiejętności organizacyjne nie zostały 
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opanowane w trakcie studiów przez 22% badanych, natomiast wiedza praktyczna nie 

została opanowana przez 19,3% badanych.  

 

Rysunek 25. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Których umiejętności niezbędnych do wykonywania 
zawodu nie opanowałeś/opanowałaś w dostatecznym stopniu w czasie studiów?” w %. 
Respondenci mieli możliwość wielokrotnej odpowiedzi.  

 

Najwięcej absolwentów uważa, że w czasie studiów nie opanowało w dostatecznym 

stopniu wiedzy teoretycznej na kierunku lekarskim – 94,8% badanych, analityce 

medycznej 82,4%, lekarsko-dentystycznym – 64,1%, zdrowie publiczne 59,5%. Wiedza 

praktyczna została w niedostatecznym stopniu opanowana według absolwentów kierunku 

pielęgniarstwo – 47,9%. Umiejętności organizacyjne nie zostały opanowane 

w dostatecznym stopniu na kierunku położnictwa – 50%.  

 

Rysunek 26. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Których umiejętności niezbędnych do wykonywania 
zawodu nie opanowałeś/opanowałaś w dostatecznym stopniu w czasie studiów?” z podziałem 
na kierunki w %. 
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Prawie połowa absolwentów do tej pory nie szukała pracy – 47,2% badanych. Dopiero po 

otrzymaniu dyplomu zamierza szukać pracy 41,7% badanych. Tylko co 10 badany 

(11,1%) zaczął szukać pracy przed otrzymaniem dyplomu. 

 

Rysunek 27. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące momentu rozpoczęcia poszukiwań pracy w 
%. 

Absolwenci zamierzają podjąć pracę zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów 

– 94,8%. W sektorze prywatnym zamierzają szukać pracę absolwenci z kierunku 

lekarsko-dentystycznego, natomiast w sektorze publicznym w większości absolwenci 

z kierunku zdrowia publicznego.    

 

Rysunek 28. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące szukanej pracy w %. Odpowiedzi nie sumują 
się do 100, ponieważ respondenci mieli możliwość wielokrotnej odpowiedzi.  

Absolwenci i tak zamierzają zostać w Polsce jeśli plan związany z poszukiwaniem pracy 

zawiedzie – 40,4%  badanych (głównie z kierunku lekarskiego i lekarsko-

dentystycznego), natomiast wyjechać za granicę zamierza 27,2% badanych (głownie 

z kierunków lekarski, położnictwo). W razie problemów w poszukiwaniu pracy 19,2% 

absolwentów podejmie dalszą naukę (głównie z położnictwo, pielęgniarstwo) oraz 

rozejrzy się za pracą w innej branży – 17,4% badanych (głownie z kierunku zdrowie 

publiczne). 
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Rysunek 29. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące planów w trakcie niepowodzenia związanych 
z poszukiwaniem pracy. Odpowiedzi nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mieli 

możliwość wielokrotnej odpowiedzi. 

Połowa absolwentów uważa, że podjęcie pracy w branży medycznej wiąże się ze zmianą 

miejsca zamieszkania – 52% badanych.  

 

Rysunek 30. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy podjęcie pracy w branży medycznej wiąże się ze 
zmianą Twojego miejsca zamieszkania?” w %. 

3. Wnioski 

 Absolwent Uniwersytetu Medycznego bardzo dobrze radzi sobie na rynku pracy, co 

dowodzą zestawienia liczby bezrobotnych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

Corocznie WUP nie rejestruje bezrobotnych z kierunku farmacji, lekarskiego 

i lekarsko-dentystycznego. Na innych kierunkach tj. położnictwo, pielęgniarstwo 

i analityka medyczna liczba bezrobotnych jest minimalna. Natomiast większą 

uwagę należy zwrócić na kierunki fizjoterapia, ratownictwo medyczne oraz 

zdrowie publiczne. W 2011 roku zarejestrowanych bezrobotnych z kierunku 

fizjoterapia było 8,4%, ratownictwo medyczne 10,9% oraz zdrowie publiczne 

11,4%2. 

                                                           
2
 Absolwenci kierunków fizjoterapia i zdrowie publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM również posiadają problemy z zatrudnieniem wg 

raportu: „Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM rocznik 2009/2010”. 
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 Niestety, w badaniu nie uczestniczyli absolwenci kierunku fizjoterapia 

i ratownictwo medyczne oraz absolwenci studiów niestacjonarnych i II z innych 

kierunków, co uniemożliwia przeprowadzenie analizy o przyczynach bezrobocia 

absolwentów tych kierunków (szczególnie fizjoterapia i ratownictwo medyczne). 

Należy zbadać przyczyny niskiego odsetka wypełnianych ankiet na kierunkach – 

fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo II oraz położnictwo II. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na nowe kierunki, które w 2012 roku wypuszczą 

na rynek pracy nowych absolwentów tj. technik dentystycznych oraz kosmetologii, 

a w 2013 roku dietetyki.  

 Absolwenci są zadowoleni z wybranego kierunku studiów/uczelni – 96,8% 

badanych. Osoby, które nie są zadowolone w wyboru, to głównie absolwenci 

z kierunku zdrowie publiczne.  

 Absolwenci wybrali kierunek studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – 

97,2% badanych. Ten aspekt jest bardzo ważny, ponieważ ma wpływ na 

motywację wewnętrzną do studiowania. 

 Niestety oczekiwania absolwentów odnośnie studiów zostały spełniane tylko 

w stopniu częściowym dla co drugiego absolwenta – 50,4% badanych (głównie 

absolwentów z kierunku lekarskiego oraz analityki medycznej). Oczekiwania 

zostały spełniane w stopniu większym niż się spodziewali lub zostały spełnione 

całkowicie absolwentów z kierunku pielęgniarstwa, położnictwa i lekarsko-

dentystycznego. Należy przeprowadzić diagnozę potrzeb i oczekiwań studentów, 

aby wiedzieć jakie działania należy przeprowadzić w celu zwiększenia satysfakcji 

studiowania na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.  

 Większość absolwentów nie żałuje swojego wyboru ani uczelni, ani kierunku 

studiów – 84,3%. Inny kierunek wybrałyby osoby z kierunku analityka medyczna 

-22,2% badanych z tego kierunku oraz 9,4% absolwentów zdrowia publicznego. 

Inną uczelnię wybrałoby 12,3% badanych z kierunku lekarskiego oraz 

8,9% z kierunku lekarsko-dentystycznego.  

 Wiedza zdobyta na studiach umożliwi podjęcie satysfakcjonującej pracy – 

91,6% badanych. Co 5 absolwent kierunku zdrowie publiczne (20,8% badanych 

z tego kierunku) uważa, że wiedza i doświadczenie zdobyte podczas studiów nie 

umożliwi podjęcia satysfakcjonującej pracy. Tak samo uważa co 10 absolwent 

(12,4% badanych) kierunku lekarskiego.  

 Absolwenci są świadomi konieczności dalszego dokształcania, aby dalej rozwijać 

swoją wiedzę i umiejętności. Przede wszystkim osoby po studiach I zamierzają 

podjąć studia II. Studiami podyplomowymi oraz doktoranckimi zainteresowani są 

absolwenci z kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego.  
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 Większość absolwentów nie pracuje w momencie ukończenia studiów – 92,8% 

badanych. Osoby, które pracują wykonują pracę niezgodną z kierunkiem studiów. 

Praca i studia na kierunkach medycznych jest trudna do pogodzenia, dlatego 

większość studentów skupia się głównie na uzyskaniu odpowiedniego 

wykształcenia.  

 Absolwenci chcą znaleźć pracę zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów –

96,7% badanych. Aż 15% badanych z kierunku zdrowie publiczne, nie zamierza 

podjąć pracy zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów. 

 Osoby uczestniczące w badaniu uważają, że ukończony kierunek studiów jest 

najważniejszy przy znalezieniu pracy – 89,5% (szczególnie dla absolwentów 

kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz pielęgniarstwa). 

Wątpliwości, czy kierunek studiów pomoże w poszukiwaniu pracy, posiadają 

absolwenci z kierunku zdrowie publiczne oraz położnictwo.  

 Wiedza teoretyczna jest najważniejsza dla osób z kierunku lekarskiego oraz 

analityki medycznej. Osoby z tych kierunków jednak zaznaczają, że nie opanowały 

tej wiedzy w dostatecznym stopniu podczas studiów.  

 Wiedza praktyczna jest najważniejsza dla osób z kierunku lekarsko-

dentystycznego, położnictwa i pielęgniarstwa. Absolwenci kierunku lekarsko-

dentystycznego uważają, że opanowali wiedzę praktyczną w wysokim stopniu. 

Osoby po pielęgniarstwie uważają jednak, że nie opanowali wiedzy praktycznej 

w stopniu wystarczającym (warto zaznaczyć, że są to głównie osoby ze studiów 

I).   

 Umiejętności organizacyjne są najważniejsze dla osób z kierunku zdrowie 

publiczne. Absolwenci po kierunku pielęgniarstwo uważają, że nie opanowali 

w czasie studiów w dostatecznym stopniu umiejętności organizacyjnych. 

 

Rynek pracy kładzie większy nacisk na kompetencje i umiejętności, a nie tylko na samą 

wiedzę absolwentów. Program na studiach powinien uwzględniać uzyskanie przez 

studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji na studiach. Efekty kształcenia powinny 

odpowiadać kompetencjom wymaganym na rynku pracy lub do dalszego uczenia się.   

 Absolwenci z kierunku lekarskiego kładą większy nacisk na wiedzę teoretyczną, 

trochę mniej na aspekt praktyczny, natomiast w ogóle nie zwracają uwagi na 

kompetencje społeczne.  Absolwent uważa, że po studiach brakuje mu przede 

wszystkim wiedzy teoretycznej. Absolwenci uważają, że zawód lekarza opiera się 

głównie na wykorzystywaniu posiadanej wiedzy, traktując rozwój kompetencji 

społecznych marginalnie. Wiedzę praktyczną, według badanych, absolwent 

zdobędzie dopiero na stażu. 
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 Absolwenci po kierunku lekarsko-dentystycznym za najważniejsze uważają 

posiadanie umiejętności praktycznych, mniej ważna jest dla nich wiedza 

teoretyczna. Umiejętności społeczne nie są ważne w przyszłej pracy. Absolwent 

uważa, że opanował umiejętności praktyczne w wysokim stopniu, natomiast 

odczuwa braki odnośnie wiedzy teoretycznej. 

 Absolwenci zdrowia publicznego uważają, że wiedza teoretyczna, praktyczna 

i umiejętności organizacyjne są ważne w takim samym stopniu. Absolwenci nie 

posiadają jasno określonych kryteriów, jakie umiejętności będą im najbardziej 

potrzebne w ich pracy. Absolwentom brakuje rozeznania, jakie umiejętności są 

szczególnie ważne w jego zawodzie. Wiedza teoretyczna nie została opanowana 

przez badane osoby w dostatecznym stopniu.  

 Osoby z położnictwa I uważają, że umiejętności praktyczne są najważniejsze w 

wykonywanej pracy, ważna jest również wiedza teoretyczna. Absolwenci nie 

zwracają większej uwagi na wykorzystanie umiejętności społecznych w swojej 

pracy. Absolwenci uważają, że zdobyli umiejętności praktyczne oraz wiedzę 

teoretyczną w dostatecznym stopniu. Absolwenci kierunku położnictwo odczuwają 

największe braki w zakresie posiadania umiejętności organizacyjnych.   

 Osoby z kierunku pielęgniarstwa I uważają, że wiedza praktyczna będzie 

najważniejsza w wykonywanej pracy. Zdecydowanie mniej ważne w wykonywanej 

pracy będą wiedza teoretyczna oraz umiejętności organizacyjne. Połowa 

absolwentów uważa, że nie posiada wystarczających umiejętności praktycznych. 

Studenci tego kierunku mieli zdecydowanie mniej problemów z opanowaniem 

wiedzy teoretycznej w dostatecznym stopniu.  

 Absolwenci z kierunku analityka medyczna uważają, że wiedza teoretyczna jest 

najważniejsza w trakcie wykonywania pracy, trochę mniej ważne są umiejętności 

praktyczne.  Chociaż studenci przyswoili wiedzę teoretyczną, to jednak stopień 

opanowania umiejętności praktycznych ocenili zdecydowanie niżej.  
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