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Etapy przeprowadzania badania i wybór próby:
1. Okres realizacji projektu: luty - kwiecień 2020 r.
2. Osobami badanymi byli absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na
kierunku Dietetyka Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2018/2019.
3. Liczba absolwentów badanego rocznika kierunku Dietetyka to 24 osoby na studiach I stopnia oraz
34 osoby na studiach II stopnia.
4. Spośród absolwentów studiów I stopnia, 22 osoby (91,7%) wypełniły deklarację dotyczącą udziału
w badaniu. Z tej grupy 17 osób (77,3%) wyraziło gotowość na udział w badaniu, natomiast 5 osób
odmówiło udziału.
5. Spośród absolwentów studiów II stopnia, wszyscy (34 osoby) wypełnili deklarację dotyczącą
udziału w badaniu. Z tej grupy 26 osób (76,5%) wyraziło gotowość na udział w badaniu, natomiast 8
osób odmówiło udziału.
6. Dane z ankiet obejmowały 7 absolwentów studiów I stopnia oraz 6 absolwentów II stopnia.
Zwrotność wyniosła odpowiednio 41,2% (I stopień) oraz 23,1% (II stopień) w odniesieniu do
wszystkich ankiet przesłanych absolwentom poszczególnych stopni.
7. Powody braku kompletnego operatu do badania pełnego to niewypełnienie przez absolwenta
formularza zgody na udział w badaniu, odmowa udziału w badaniu lub niejednoznaczne określenie
swojej decyzji o zgodzie na udział w badaniu, a także problemy techniczne.

Wprowadzenie
Głównym celem prowadzenia badań losów zawodowych absolwentów jest analiza oraz spójny w
czasie monitoring zatrudnienia i sytuacji zawodowej osób, które ukończyły studia w UJ CM. Badanie
ma także na celu ocenę przydatności w pracy zawodowej kompetencji nabytych przez osoby badane
w trakcie studiów. Uzyskiwane dane wykorzystywane są również w procesie ewaluacji i podwyższania
jakości programu oraz oferty dydaktycznej UJ CM.
Podstawowym sposobem wykorzystania informacji zebranych w ramach badania losów zawodowych
absolwentów jest przygotowanie raportu zawierającego wyniki i wnioski badawcze. Raport ten jest
publikowany na stronie internetowej w sposób ogólnodostępny. Finalne raporty są ponadto
prezentowane Dziekanom Wydziałów UJ CM celem wyciągnięcia wniosków, które mogą wpłynąć na
doskonalenie jakości kształcenia.
Monitoring ścieżki zawodowej absolwentów Collegium Medicum był uprzednio prowadzony przez
Biuro Karier UJ CM, a od 2011 r. należy do zadań Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.
Prezentowaną edycję badania losów zawodowych absolwentów zrealizowano we współpracy z
Biurem Karier UJ w zakresie wykorzystania platformy badawczej SPSS Data Collection. Udział
jednostki UJ w prowadzeniu badania obejmował następujące elementy:





Udostępnienie infrastruktury informatycznej, tj. serwera oraz łącza internetowego
umożliwiającego zbieranie danych.
Dostosowanie bazy respondentów do wymogów badania.
Wprowadzenie oraz aktywację i wysyłkę kwestionariusza on-line do osób badanych.
Zgromadzenie danych i przekazanie danych do UJ CM celem opracowanie wyników.
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Metoda badania
Poniżej przedstawiono metodykę prowadzonego badania, w tym opis osób badanych oraz
harmonogram zbierania danych w ramach aktualnej edycji programu monitoringu sytuacji
zawodowej absolwentów Wydziału Lekarskiego UJ CM. Do badania zakwalifikowano wszystkich
absolwentów, którzy uprzednio wyrazili zgodę na wzięcie udziału w badaniu. Sondaż metodą CAWI z
wysyłką drogą elektroniczną zaproszenia wraz ze spersonalizowanym łączem do kwestionariusza
zaplanowano na okres od lutego do kwietnia 2020 roku. Zgodnie z planem, w tym czasie
kwestionariusz otrzymali absolwenci kierunku Dietetyka studiów I i II stopnia. W przypadku braku
podjęcia przez absolwentów aktywności w wypełnianiu kwestionariusza, w określonych odstępach
wysyłano do nich wiadomość z przypomnieniem o uczestnictwie w badaniu. Przy dalszym braku
reakcji, nawiązywano z osobami badanymi kontakt telefoniczny z prośbą o wypełnienie
kwestionariusza. Na Tabeli 1 podsumowano terminy działań związanych ze zbieraniem danych oraz
monitorowaniem zwrotów, począwszy od otwarcia dostępu do kwestionariusza i wysłania
zaproszenia do jego wypełnienia, a skończywszy na wysyłce podziękowania za uczestnictwo w
badaniu i zakończeniu zbierania danych.
Tabela 1. Harmonogram zbierania danych.
Lp
Zadanie
1.
Rozpoczęcie badania - zaproszenie
2.
Pierwsze przypomnienie
3.
Drugie przypomnienie
4.
Trzecie przypomnienie
5.
6.

Data
14.02.2020
28.02.2020
13.03.2020
27.03.2020

Zamknięcie badania - podziękowanie
Kontakt telefoniczny

14.04.2020
02.03 - 09.04.2020

Osoby badane
Niniejszy raport opisuje wyniki badania sytuacji zawodowej absolwentów studiów I oraz II stopnia
kierunku Dietetyka na Wydziale Lekarskim w 6 miesięcy po zakończeniu studiów. Ze względu na
konieczność dopełnienia wymogu formalno-prawnego wynikającego z rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w badaniu biorą udział
osoby, które uprzednio wyraziły zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie ich danych
osobowych. W tym celu absolwenci otrzymali odpowiedni formularz, umożliwiający złożenie
stosownego oświadczenia decyzji o zgodzie na udział w badaniu lub jej braku. Formularze były
dostarczane absolwentom, następnie zbierane i gromadzone przez pracowników dziekanatu
Wydziału Lekarskiego. W tabeli 2 ujęto podsumowanie decyzji o udziale w badaniu.
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Tabela 2. Zestawienie ilości poprawnych deklaracji zebranych od absolwentów; rozkład decyzji o
udziale w badaniu wśród poprawnych deklaracji; ilości ankiet przesłanych oraz wypełnionych, wraz ze
stopą zwrotu. Rozkłady sporządzono dla absolwentów I oraz II stopnia kierunku Dietetyka na
Wydziale Lekarskim dla rocznika 2017/2018.

Nazwa kierunku

Kierunek Dietetyka - 1
stopień
Kierunek Dietetyka - 2
stopień
Razem

Liczba
absolwentów

Liczba
Formularze Formularze
formularzy
NIE
TAK

Zebrane
formularz
e do
Formularz
y TAK (%)

Wypełnion
e ankiety

Wypełnion
e ankiety
(%)

24

22

5

17

77,27%

7

41,17%

34

34

8

26

76,47%

6

23,07%

58

56

13

43

76,79%

13

30,23%

Wyniki
Spośród absolwentów studiów I oraz II stopnia kierunku Dietetyka na Wydziale Lekarskim, którzy
wyrazili zgodę na udział w badaniu oraz udostępnili dane teleadresowe umożliwiające nawiązanie
kontaktu, uzyskane dane obejmowały 13 osób: 7 absolwentów I stopnia oraz absolwentów II stopnia.
Wszystkie te osoby studiowały w trybie stacjonarnym.
Analiza wyników zostanie przeprowadzona oddzielnie dla absolwentów Dietetyki I stopnia oraz dla
absolwentów Dietetyki II stopnia.

Podstawowe dane demograficzne badanych – I stopnień
Wszystkie badane osoby, które ukończyły I stopnień studiów, to kobiety. Większość z nich ma 23 lata
(7 osób), 3 osoby ma 24 lata, jedna osoba 25 lat (Wykres 1). Niemal wszystkie są osobami w wolnych
związkach (5 osób), jedna jest zamężna, jedna jest panną. Żadna z respondentek nie jest matką.
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Wykres 1. Wiek badanych absolwentów studiów I stopnia kierunku Dietetyka na Wydziale Lekarskim.

Wykres 2. Charakterystyka badanych absolwentów I stopnia Dietetyki pod względem stanu
cywilnego.
Struktura minionego i obecnego miejsca zamieszkania absolwentek kierunku Dietetyka (I stopień)
została przedstawiona na Wykresie 3. Największy odsetek badanych pochodził ze wsi (42,9%) oraz z
małych miast (28,6%). Rozkład obecnego miejsca zamieszkania uległ widocznej zmianie. Zmalała
liczba osób mieszkających na wsi lub w małym mieście (odpowiednio 14,3% i 14,3%), podczas gdy
wzrosła liczba osób mieszkających w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców (57,1%).
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Wykres 3. Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów oraz obecne miejsce zamieszkania
badanych absolwentów kierunku Dietetyka (I stopień).
Badani absolwenci I stopnia pochodzili w większości z rodzin, w których rodzice posiadali
wykształcenie wyższe (42,9% w przypadku ojców, 42,9% w przypadku matek). Wśród ojców 28,6%
miało wykształcenie średnie zawodowe, a 14,3% zasadnicze zawodowe. W przypadku matek, 28,6 %
miało wykształcenie zasadnicze zawodowe, a po jednej osobie policealne lub średnie ogólne.

Podstawowe dane demograficzne badanych – II stopnień
Grupę badanych 6 absolwentów II stopnia Dietetyki stanowiły w całości kobiety. Większość z nich ma
25 lat (4 osoby), reszta 26 lat (Wykres 4). Większość badanych to osoby stanu wolnego (4 osoby),
dwie są w wolnych związkach (Wykres 5). Nikt spośród ankietowanych nie posiada dzieci.

Wykres 4. Wiek badanych absolwentów studiów II stopnia kierunku Dietetyka na Wydziale
Lekarskim.
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Wykres 5. Charakterystyka badanych absolwentów II stopnia Dietetyki pod względem stanu
cywilnego.
Struktura minionego i obecnego miejsca zamieszkania absolwentów kierunku Dietetyka (II stopień)
została przedstawiona na Wykresie 6. Połowa badanych pochodzi ze wsi, druga zaś połowa są to
osoby z małego miasta poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Rozkład obecnego miejsca zamieszkania uległ
zmianie. Wszyscy mieszkają w wielkim mieście (powyżej 500 tys. mieszkańców).

Wykres 6. Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów oraz obecne miejsce zamieszkania
badanych absolwentów kierunku Dietetyka (II stopień).
Badani absolwenci pochodzili z rodzin, w których rodzice w większości posiadali wykształcenie co
najmniej średnie. Wśród ojców po 33,3% miało wykształcenie wyższe, policealne oraz zasadnicze
zawodowe. W przypadku matek 50% miało wykształcenie wyższe, 16,7% średnie zawodowe, a 33,3%
zasadnicze zawodowe.

Motywacja wyboru kierunku studiów – I stopień
Absolwenci I stopnia kierunku Dietetyka zostali poproszeni o podanie głównego powodu, którym
kierowali się przy wyborze ukończonego kierunku studiów. Tylko jedna osoba (14,3%) udzieliła
odpowiedzi na to pytanie wskazując jako motywacje chęć rozszerzenia swojej wiedzy o kolejny
kierunek.
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Motywacja wyboru kierunku studiów - II stopień
Głównymi motywami badanych absolwentów II stopnia, którymi kierowali się przy wyborze
ukończonego kierunku studiów były zainteresowania (16,7%) oraz chęć pomocy drugiej osobie
(16,7%), pozostała część nie udzieliła odpowiedzi.

Działalności dodatkowe w czasie studiów – I stopień
Żadna z 7 absolwentek I stopnia nie podjęła dodatkowej aktywności.

Działalności dodatkowe w czasie studiów – II stopień
Dwie spośród absolwentek II stopnia działało w kole naukowym lub należało do studenckiego
Towarzystwa Naukowego. jeden z nich działał w stowarzyszeniu studenckim Dwoje absolwentów
miało stałą pracę w czasie studiów. 4 absolwentki nie podjęły żadnej dodatkowej aktywności.

Ocena perspektyw zawodowych – I stopień
Badani zostali poproszeni o ocenę wybranych aspektów dotyczących perspektyw zawodowych w
odniesieniu do ukończonego kierunku studiów. Absolwenci nie byli zgodni w swoich ocenach. 14%
osób uważa, że ukończony przez nie kierunek zdecydowanie raczej nie daje szansy na podjęcie przez
nie własnej działalności gospodarczej, natomiast ponad połowa badanych twierdzi, że raczej lub
zdecydowanie daje taką szansę (odpowiednio 43%, 14%). 57% osób twierdzi, że ukończone przez nie
studia zdecydowanie dają szansę na realizację specjalistycznych zadań stawianych w pracy, 14%
uważa, że raczej dają taką szansę, a aż 29% stwierdza, że trudno powiedzieć. Podjęcie własnej
działalności gospodarczej to szansa, którą zdecydowanie daje ukończony kierunek studiów dla 43%
absolwentów. Podsumowanie ocen zostało zaprezentowane na Wykresie 9.

Wykres 7. Rozkład ocen wybranych pięciu aspektów perspektyw zawodowych – Dietetyka I stopień.
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Ocena perspektyw zawodowych – II stopień
Spośród absolwentów II stopnia 67% osób uważa, że ukończony przez nie kierunek raczej nie daje
szansy na satysfakcjonujące zarobki. Jedynie 17% badanych jest odmiennego zdania i uważa, że raczej
daje taką szansę. Absolwenci w większości (83%) widzą szanse w podjęciu własnej działalności
gospodarczej po ukończonych .17% ma trudności w ocenie, ale nikt nie stwierdził, że nie daje szans.
Jednakowo wygląda sytuacja dotycząca szans na realizację specjalistycznych zadań stawianych w
pracy. Podsumowanie ocen zostało zaprezentowane na Wykresie 10.

Wykres 8. Rozkład ocen wybranych pięciu aspektów perspektyw zawodowych – Dietetyka II stopień.

Kryteria wyboru miejsca pracy – I stopień
Najważniejsze kryteria wyboru pracy przez absolwentów I stopnia kierunku Dietetyka to praca
zgodna z zainteresowaniami, satysfakcjonujące zarobki, możliwość awansu, interesująca praca – jako
ważne oceniły je wszystkie badane osoby (Wykres 11). Ponadto możliwość pogodzenia życia
zawodowego z osobistym, stabilność/pewność pracy, elastyczny czas pracy, praca zgodna z
ukończonym kierunkiem studiów, dobra atmosfera w pracy były oceniane jako ważne przez niemal
wszystkich (po 86%). Po 71% uważa za ważne przy wyborze pracy to, by mieć samodzielne
stanowisko, korzystną lokalizację, prestiż/renoma firmy oraz możliwość awansu.
Dla 43% osób nie liczył się dodatkowy pakiet socjalny, 29% osób stwierdziło, że samodzielne
stanowisko nie jest ważnym kryterium wyboru miejsca pracy. Po 14% osób za nieistotne określiło
stabilność/pewność pracy, korzystną lokalizację oraz prestiż/renomę firmy.
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Wykres 9. Rozkład ocen ważności kryteriów branych pod uwagę przy wyborze miejsca pracy według
liczby osób – Dietetyka I stopień.

Kryteria wyboru miejsca pracy – II stopień
Za ważne kryterium wyboru pracy przez absolwentów II stopnia kierunku Dietetyka wszyscy uznali
możliwość pogodzenia życia zawodowego z życiem osobistym, stabilność/pewność pracy, pracę
zgodną z zainteresowaniami, dobrą atmosferę, satysfakcjonujące zarobki, możliwość podnoszenia
kwalifikacji oraz intersującą pracę (Wykres 12). 67% osób wskazało jako ważną korzystną lokalizację
pracy. Po 90% osób wskazało jako ważne samodzielne stanowisko i satysfakcjonujący zakres
obowiązków, a niewiele mniej (80%) zgodność z ukończonym kierunkiem studiów.
Dla 50% osób nie był ważny elastyczny czas pracy, prestiż/renoma firmy ani dodatkowy pakiet
socjalny. Po 33% badanych nie zwraca uwagi na korzystną lokalizację oraz możliwość awansu. Oprócz
tego, 17% uważa, że nie jest ważne samodzielne stanowisko.
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Wykres 10. Rozkład ocen ważności kryteriów branych pod uwagę przy wyborze miejsca pracy według
liczby osób – Dietetyka II stopień.

Dodatkowe formy kształcenia – I stopień
Część absolwentów I stopnia Dietetyki wskazała na korzystanie z dodatkowych form kształcenia.
Dwie osoby brały udział w kursach podnoszących kompetencje zawodowe, 2 w kursach
podnoszących kompetencje ogólne, 1 w kursach języka obcego. 3 osoby nie uczestniczyły w żadnym
kursie.

Dodatkowe formy kształcenia – II stopień
Połowa badanych absolwentów II stopnia Dietetyki (3 osoby) nie brała udziału w żadnych kursach. Po
2 osoby brały udział w kursach podnoszących kompetencje zawodowe oraz kursach podnoszących
kompetencje ogólne. W kursach języka obcego uczestniczyła tylko jedna osoba.

Sytuacja zawodowa – I stopień
Naukę kontynuuje 5 osób spośród wszystkich badanych absolwentów I stopnia kierunku Dietetyka.
Ponad połowa absolwentów pracuje (4 osoby) (Wykres 13). 2 osoby spośród nich równocześnie
kontynuuje naukę. Wśród osób pracujących, 1 pracuje na etacie, zaś 3 na umowę zlecenie. Wśród
tych osób dwie łączą umowę zlecenie z własną działalnością gospodarczą.
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Wykres 11. Sytuacja zawodowa absolwentów I stopnia kierunku Dietetyka.

Sytuacja zawodowa – II stopień
Wśród absolwentów II stopnia kierunku Dietetyka 4 osoby (66,7%) pracują, a 2 osoby (10% ogółu)
kontynuują naukę. Żaden z absolwentów nie łączy pracy z nauką. Spośród osób pracujących, 3
pracują na etacie (wszyscy na pełnym etacie), 1 na umowę zlecenie. Wśród tych osób jedna godzi
pracę na etacie z pracą na zlecenie. Żaden z absolwentów nie prowadzi własnej działalności
gospodarczej.
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Wykres 12. Sytuacja zawodowa absolwentów II stopnia kierunku Dietetyka.

Osoby wykonujące pracę najemną – I stopień
Wszyscy spośród zatrudnionych pracują w instytucji prywatnej w Polsce (2 osoby pracują w
województwie małopolskim, 1 w województwie śląskim, 1 w obu tych województwach). Zaledwie
jedna osoba uważa, że jej praca nie wiąże się z ukończonym przez nią kierunkiem studiów, a zdobyte
wykształcenie nie było wymogiem stawianym przez obecnego pracodawcę. Wszyscy pracują w
firmach mniejszych (do 49 osób). Połowa absolwentów znalazła swoją obecną pracę jeszcze w trakcie
studiów (Wykres 13).

Wykres 13. Czas poszukiwania pracy przez absolwentów I stopnia kierunku Dietetyka pracujących
najemnie.
Trzy osoby uważają, że są raczej bądź zdecydowanie zadowolone z wykonywanej pracy (Wykres 15), a
jako powody zadowolenia podają: elastyczny grafik i czas pracy, możliwość podnoszenia kwalifikacji,
pracę tylko kilka dni w miesiącu z jednoczesnymi dobrymi zarobkami, poczucie satysfakcji z
odnoszonych sukcesów, dobrą atmosferę i kierownicze stanowisko.
Branże, w których pracują absolwenci (w każdej po 1 osobie) to otwarte lecznictwo, edukacja
(szkolenia dla firm), organizacja wydarzeń kulturalnych/transport oraz SPA/Welness.
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Wykres 14. Zarobki pracujących absolwentów I stopnia Dietetyki.
Połowa pracujących absolwentów zarabia do 2 tysięcy złotych. Po jednej osobie pomiędzy 3 a 4
tysiące złotych oraz powyżej 5 tysięcy złotych (Wykres 14).

Wykres 15. Zadowolenie z obecnie wykonywanej pracy absolwentów I stopnia Dietetyki.
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Osoby wykonujące pracę najemną – II stopień
Pracujący absolwenci zatrudnieni są po równo w instytucjach publicznych i instytucjach prywatnych.
Wszyscy pracują w województwie małopolskim. Poszukiwania zatrudnienia przez pracujących
najemnie prezentuje Wykres 16. Absolwenci znaleźli pracę stosunkowo szybko – wszyscy poniżej 3
miesięcy.

Wykres 16. Czas poszukiwania pracy przez absolwentów II stopnia kierunku Dietetyka pracujących
najemnie.
Ponadto, 50% twierdzi, że ich praca jest zgodna z ukończonym kierunkiem studiów. Dla 1 absolwenta
ukończenie danego kierunku nie stanowiło wymogu stawianego przez obecnego pracodawcę. Branże,
w których pracują absolwenci (po 1 osobie) przedstawiają się następująco: lecznictwo zamknięte
(szpital), administracja publiczna lub samorządowa, hotele i gastronomia oraz poradnictwo
dietetyczne.
Dwóch respondentów zatrudnionych jest w mikrofirmach (do 9 pracowników), jeden w firmie do 49
osób, a 1 w dużej firmie (powyżej 1000 osób).
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Wykres 17. Zarobki pracujących absolwentów II stopnia Dietetyki.
Pracujące osoby mają zróżnicowane zarobki (Wykres 17). Jedna osoba nie przekracza 2 tysięcy
złotych, 50,0% osób zarabia między 2 a 3 tysiące złotych. 25,0% respondentów odmówiło
odpowiedzi.
Połowa absolwentów jest zadowolona ze swojej pracy (Wykres 18), podając jako główne powody
możliwość rozwoju zawodowego, pracę zgodną z zainteresowaniami, dużą samodzielność, miłą
atmosferę a także możliwość poszerzania kompetencji i umiejętności

Wykres 18. Zadowolenie z obecnie wykonywanej pracy absolwentów II stopnia Dietetyki.
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Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą – I stopień
Dwie osoby spośród badanych absolwentów I stopnia prowadzą własną działalność gospodarczą.
Jedna z firm została założona samodzielne, w okresie krótszym niż 1 miesiąc po ukończeniu studiów.
Druga zaś została założona ze wspólnikiem lub absolwent przystąpił do istniejącej nierodzinnej firmy,
w trakcie studiów. Respondenci nie są zgodni co do tego, że ich działalności są zgodne z ukończonym
kierunkiem studiów – jeden jest zdecydowanie za, drugi zdecydowanie przeciwko. Poproszeni o
podanie przedziału zarobków, wskazali na przedział między 3 a 4 tysiącami złotych oraz powyżej 5
tysięcy złotych. Obydwoje respondentów jest zdecydowanie zadowolonych z założonej przez siebie
działalności.

Osoby kontynuujące naukę – I stopień
Wśród badanych absolwentów I stopnia kierunku Dietetyka 5 osób kontynuuje naukę, co stanowi
71,4% ogółu badanych. Wszyscy podjęli studia II stopnia (magisterskie), dodatkowo jedna z tych osób
studiuje dodatkowy kierunek.
Wszyscy studiujący na II stopniu studiów wybrali dietetykę, z czego 1 osoba dietetykę kliniczną. 4
osoby z nich studiują w Collegium Medicum, jedna na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w
Katowicach. Dodatkowy kierunek studiowany przez jedną osobę to Edytorstwo na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
Niemalże wszyscy jako główny powód kontynuacji nauki wskazali chęć dalszego rozwoju i uzyskania
tytułu magistra. Jedna osoba zwróciła uwagę na możliwość dalszej kontynuacji nauki (studia
doktoranckie) po ukończonych studiach II stopnia.

Osoby kontynuujące naukę – II stopień
Spośród badanych absolwentów II stopnia studiów kierunku Dietetyka 4 osoby kontynuuje naukę.
Jedna z nich na studiach podyplomowych (Kosmetologia Praktyczna, UJCM), druga zaś na
dodatkowym kierunku (Psychologia Stosowana) uczestniczy również w kursach podnoszących
kwalifikacje zawodowe (konferencje, warsztaty, szkolenia). Jako powód dalszej kontynuacji nauki
absolwenci wskazali poszukiwanie swojego zawodu oraz chęć wyspecjalizowania się w odłamie
dietetyki-psychodietetyce.

Osoby niepracujące – I stopień
Wśród badanych są 3 osoby niepracujące. Powodem niepodejmowania pracy według wszystkich jest
brak czasu (poprzez studia w trybie dziennym, ograniczoną możliwość rezygnacji z godzin snu ze
względów zdrowotnych). Nikt z niepracujących nie jest, lecz jedna osoba była wcześniej
zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Urząd nie podjął się znalezienia dla niej pracy. Osoba ta nie jest
zadowolona z usług Urzędu Pracy.
Aktualnie żadna osoba spośród niepracujących absolwentów nie poszukuje aktywnie pracy. Jedna
osoba pracuje dorywczo, jedna przygotowuje się do podjęcia umówionej już pracy najemnej oraz
jedna przygotowuje się do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Innych zajęć podejmują się 2
osoby – wszyscy oni studiują.
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W kwestii planów zawodowych, jeden niepracujący absolwent jest zainteresowany pracą w Polsce, a
jeden podjęciem pracy za granicą zgodnej z wykształcenie. 2 osoby chcą podjąć dalszą edukację. Taka
sama sytuacja dotyczy osób planujących założyć własną działalność gospodarczą.

Osoby niepracujące – II stopień
Wśród badanych są 2 osoby niepracujące, z czego 1 osoba wykonywała wcześniej pracę najemną, ale
z niej zrezygnowała. Jako powód niepodejmowania pracy osoby te wskazały poszukiwanie pracy w
zawodzie oraz skomplikowane problemu zdrowotne. Nikt z niepracujących nie jest zarejestrowany w
Urzędzie Pracy.
W kwestii planów zawodowych, obie osoby niepracujące chciałyby podjąć się pracy w Polsce zgodnej
z uzyskanym wykształceniem.
Aktualnie jedna osoba spośród niepracujących absolwentów poszukuje aktywnie pracy od 2 miesięcy.
Jedna osoba przygotowuje się do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Ocena umiejętności uzyskanych na studiach – I stopień
Absolwenci I stopnia kierunku Dietetyka dokonali oceny posiadanych umiejętności, której wyniki
prezentuje Wykres 19. Najczęściej wysoko oceniali oni bierną znajomość języka obcego (29% osób
bardzo wysoko, 71% wysoko), umiejętność podstawowej obsługi komputera (29% bardzo wysoko,
71% wysoko), umiejętność samokształcenia (43% bardzo wysoko, 57% wysoko), samodzielność (57%
bardzo wysoko, 43% wysoko), umiejętność negocjacji (86% bardzo wysoki, 14% wysoki), umiejętność
pracy w zespole (57% bardzo wysoko, 43% wysoko) oraz skutecznego komunikowania się (57%
bardzo wysoko, 43% wysoko). Najsłabiej oceniana była umiejętność przeprowadzania analizy
statystycznej – 57% osób oceniło jej poziom jako niski.
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Wykres 19. Ocena stopnia wybranych umiejętności przez absolwentów I stopnia kierunku Dietetyka.
Pracujący absolwenci zostali zapytani o to, w jakim stopniu wykorzystują poszczególne umiejętności
w wykonywanej pracy. Odpowiadali najczęściej, że w bardzo dużym stopniu wykorzystują
umiejętność pracy w zespole (75% osób). Umiejętnościami, które nie są wykorzystywane przez co
najmniej połowę ankietowanych to umiejętność przeprowadzania analizy statystycznej (75%),
umiejętność planowania i prowadzenia chorego (50%), umiejętność zaplanowania leczenia, opieki
medycznej nad chorymi (50%) oraz umiejętność postawienia trafnej diagnozy (50%). Wyniki
przedstawia Wykres 22.
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Wykres 20. Ocena stopnia wykorzystania określonych umiejętności w wykonywanej pracy –
Dietetyka I stopień
Absolwenci zostali zapytani również o to, jakich umiejętności im brakuje, a które powinni byli zdobyć
w trakcie I stopnia studiów. Wśród wymienianych znalazły się umiejętności praktyczne, jak choćby
szybkie układanie diet na dobrym programie dietetycznym, a także umiejętność w zakresie
rozwinięcia działalności gospodarczej, zakładania firmy oraz zarządzania nią.
Na pytanie o jaką tematykę należałoby poszerzyć program studiów I stopnia, badani często
odpowiadają, że o tematykę związaną z marketingiem i prowadzeniem firmy, zajęć z dietetykami, a
przede wszystkim więcej zajęć praktycznych, pracy z indywidualnym pacjentem w gabinecie oraz
rozpisywania diet.
Za największą wartość ukończonych studiów absolwenci I stopnia uważają najczęściej zdobycie
wielokierunkowej, rzetelnej wiedzy oraz doniesień z badań naukowych.
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Na koniec absolwenci zostali zapytani o ocenę stopnia, w jakim posiadają umiejętności lub wiedzę
specjalistyczną w dziedzinie, którą studiowali. Wyniki przedstawia Wykres 23.
Umiejętnością, którą wskazywano najczęściej jako posiadaną w wysokim lub bardzo wysokim stopniu
była wiedza z zakresu podstawowych obszarów studiowanego kierunku (71% w bardzo wysokim
stopniu, 29% w wysokim) oraz umiejętność wykonywania podstawowych doświadczeń i obserwacji
(14% w bardzo wysokim, 71% w wysokim). Często wysoko oceniana była także umiejętność opisu z
obserwacji z wykorzystaniem metod numerycznych oraz umiejętność oceny potencjalnych
praktycznych zastosowań wyników badań.
Najgorzej wypadła umiejętność przeprowadzenia analizy statystycznej analizy danych jakościowych
(71% w niskim).

Wykres 23. Ocena stopnia posiadania umiejętności specyficznych dla studiowanego obszaru nauki –
Dietetyka I stopień.
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Ocena umiejętności uzyskanych na studiach – II stopień
Absolwenci II stopnia kierunku Dietetyka dokonali oceny posiadanych umiejętności, której wyniki
prezentuje Wykres 24. Najczęściej wysoko oceniali oni swoje umiejętności samokształcenia (33%
bardzo wysoko, 50% wysoko), podstawowej obsługi komputera (17% bardzo wysoko, 67% wysoko),
umiejętność pracy w zespole (17% bardzo wysoko, 67% wysoko) oraz skuteczne komunikowanie się
(33% bardzo wysoko, 50% wysoko). Najsłabiej oceniana była asertywność oraz zdolność zarządzania–
po 17% osób oceniło jej poziom jako niski i bardzo niski. Ponadto 17% uważa, że nie posiada
umiejętności przeprowadzania analizy statystycznej.

Wykres 24. Ocena stopnia wybranych umiejętności przez absolwentów II stopnia kierunku Dietetyka.
Pracujący absolwenci II stopnia zostali zapytani o to, w jakim stopniu wykorzystują poszczególne
umiejętności w wykonywanej pracy. Odpowiadali najczęściej, że w bardzo dużym stopniu
wykorzystują umiejętność pracy w zespole (75%), zaś w najmniejszym stopniu umiejętność
przeprowadzania analizy statystycznej, umiejętność planowania i prowadzenia chorego, umiejętność
negocjacji, umiejętność zaplanowania leczenia, opieki medycznej nad chorymi oraz umiejętność
postawienia trafnej diagnozy. Wyniki przedstawia Wykres 25.
22

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
Wydział Lekarski. Kierunek Dietetyka (I oraz II stopień, rocznik 2018/2019).

Wykres 25. Ocena stopnia wykorzystania określonych umiejętności w wykonywanej pracy.
Absolwenci zostali zapytani również o to, jakich umiejętności im brakuje, a które powinni byli zdobyć
w trakcie II stopnia studiów. Spośród wszystkich 6 badanych osób, 2 twierdzą, że brakuje im
umiejętność biznesowych oraz informacji z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Jedna osoba wspomniała o braku wiedzy z zakresu leczenia żywieniowego dzieci, a inna o zajęciach
praktycznych z zakresu dietetyki.
Na pytanie o jaką tematykę należałoby poszerzyć program studiów II stopnia, badani odpowiadają, że
o zajęcia z zakresu żywienia prowadzone przez dietetyków, a szczególnie te praktyczne, na oddziale
leczenia żywieniowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, dietetykę sportową, zajęcia na temat
wpływu diet na klimat, warsztaty z przygotowywania potraw, analizy składów produktów
spożywczych oraz grafiki komputerowej.
Za największą wartość ukończonych studiów absolwenci II stopnia uważają najczęściej umiejętność
samodzielnego uczenia się, oceny wiarygodności źródeł, umiejętność dedukcji i logicznego myślenia,
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specjalistyczne wykształcenie kliniczno-medyczne, znajomość wielu jednostek chorobowych,
szczegółową znajomość anatomii, fizjologii i biochemii człowieka oraz prestiż uczelni.
Na koniec absolwenci zostali zapytani o ocenę stopnia, w jakim posiadają umiejętności lub wiedzę
specjalistyczną w dziedzinie, którą studiowali. Wyniki przedstawia Wykres 26.
Umiejętnością, którą wskazywano najczęściej jako posiadaną w wysokim lub bardzo wysokim stopniu
była wiedza z zakresu podstawowych obszarów studiowanego kierunku (50% w bardzo wysokim
stopniu, 33% w wysokim). Często wysoko oceniana była także wiedza w zakresie podstawowych
koncepcji, zasad i teorii przyjętych w naukach ścisłych (33% w bardzo wysokim, 17% w wysokim).
Najgorzej wypadła umiejętność tworzenia specjalistycznego oprogramowania (17% osób w bardzo
niskim stopniu), przeprowadzania statystycznej analizy danych ilościowych (17% w niskim) oraz
interpretowania analiz tych wyników (17% w niskim).

Wykres 26. Ocena stopnia posiadania umiejętności specyficznych dla studiowanego obszaru nauki –
Dietetyka II stopień.
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Podsumowanie wyników badań – Dietetyka I stopień
1. Spośród absolwentów studiów I stopnia, 22 osoby (91,7%) wypełniły deklarację dotyczącą udziału
w badaniu. Z tej grupy 17 osób (77,3%) wyraziło gotowość na udział w badaniu, natomiast 5 osób
odmówiło udziału. Ostatecznie liczba absolwentów I stopnia, którzy przesłali ankietę wyniosła 7
osób.
2. Wszystkie badane osoby, które ukończyły I stopnień studiów, to kobiety. Większość z nich ma 23
lata (7 osób), 1 osoba ma 24 lata, dwie osoba 25 lat, jedna 27 lat (Wykres 1). Niemal wszystkie są
osobami w wolnych związkach (5 osób), jedna jest zamężna, jedna jest panną. Żadna z
respondentek nie jest matką.
3. Największy odsetek badanych pochodził ze wsi (42,9%) oraz z małych miast (28,6%). Rozkład
obecnego miejsca zamieszkania uległ widocznej zmianie. Zmalała liczba osób mieszkających na
wsi lub w małym mieście (odpowiednio 14,3% i 14,3%), podczas gdy wzrosła liczba osób
mieszkających w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców (57,1%).
4. Badani absolwenci I stopnia pochodzili w większości z rodzin, w których rodzice posiadali
wykształcenie wyższe (42,9% w przypadku ojców, 42,9% w przypadku matek). Wśród ojców
28,6% miało wykształcenie średnie zawodowe, a 14,3% zasadnicze zawodowe. W przypadku
matek, 28,6% miało wykształcenie zasadnicze zawodowe, a po jednej osobie policealne lub
średnie ogólne.
5. Tylko jedna osoba (14,3%) udzieliła odpowiedzi na to pytanie wskazując jako motywacje chęć
rozszerzenia swojej wiedzy o kolejny kierunek.
6. Żadna z 7 absolwentek I stopnia nie podjęła dodatkowej aktywności.
7. Część absolwentów I stopnia Dietetyki wskazała na korzystanie z dodatkowych form kształcenia.
Dwie osoby brały udział w kursach podnoszących kompetencje zawodowe, 2 w kursach
podnoszących kompetencje ogólne, 1 w kursach języka obcego. 3 osoby nie uczestniczyły w
żadnym kursie.
8. Naukę kontynuuje 5 osób spośród wszystkich badanych absolwentów I stopnia kierunku
Dietetyka. Ponad połowa absolwentów pracuje (4 osoby). 2 osoby spośród nich równocześnie
kontynuuje naukę. Wśród osób pracujących, 1 pracuje na etacie, zaś 3 na umowę zlecenie. Wśród
tych osób dwie łączą umowę zlecenie z własną działalnością gospodarczą. Wszyscy spośród
zatrudnionych pracują w instytucji prywatnej w Polsce (2 osoby pracują w województwie
małopolskim, 1 w województwie śląskim, 1 w obu tych województwach). Zaledwie jedna osoba
uważa, że jej praca nie wiąże się z ukończonym przez nią kierunkiem studiów, a zdobyte
wykształcenie nie było wymogiem stawianym przez obecnego pracodawcę. Wszyscy pracują w
firmach mniejszych (do 49 osób). Połowa absolwentów znalazła swoją obecną pracę jeszcze w
trakcie studiów. Branże, w których pracują absolwenci (w każdej po 1 osobie) to otwarte
lecznictwo, edukacja (szkolenia dla firm), organizacja wydarzeń kulturalnych/transport oraz
SPA/Welness.
9. Wśród badanych absolwentów I stopnia kierunku Dietetyka 5 osób kontynuuje naukę, co stanowi
71,4% ogółu badanych. Wszyscy podjęli studia II stopnia (magisterskie), dodatkowo jedna z tych
osób studiuje dodatkowy kierunek. Wszyscy studiujący na II stopniu studiów wybrali dietetykę, z
czego 1 osoba dietetykę kliniczną. 4 osoby z nich studiują w Collegium Medicum, jedna na
Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Dodatkowy kierunek studiowany przez jedną
osobę to Edytorstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
10. Aktualnie żadna osoba spośród niepracujących absolwentów nie poszukuje aktywnie pracy.
Jedna osoba pracuje dorywczo, jedna przygotowuje się do podjęcia umówionej już pracy
najemnej oraz jedna przygotowuje się do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Innych zajęć
podejmują się 2 osoby – wszyscy oni studiują. W kwestii planów zawodowych, jeden niepracujący
absolwent jest zainteresowany pracą w Polsce, a jeden podjęciem pracy za granicą zgodnej z
wykształcenie. 2 osoby chcą podjąć dalszą edukację. Taka sama sytuacja dotyczy osób
planujących założyć własną działalność gospodarczą.
25

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
Wydział Lekarski. Kierunek Dietetyka (I oraz II stopień, rocznik 2018/2019).

11. Absolwenci I stopnia kierunku Dietetyka dokonali oceny posiadanych umiejętności. Najczęściej
wysoko oceniali oni bierną znajomość języka obcego (29% osób bardzo wysoko, 71% wysoko),
umiejętność podstawowej obsługi komputera (29% bardzo wysoko, 71% wysoko), umiejętność
samokształcenia (43% bardzo wysoko, 57% wysoko), samodzielność (57% bardzo wysoko, 43%
wysoko), umiejętność negocjacji (86% bardzo wysoki, 14% wysoki), umiejętność pracy w zespole
(57% bardzo wysoko, 43% wysoko) oraz skutecznego komunikowania się (57% bardzo wysoko,
43% wysoko). Najsłabiej oceniana była umiejętność przeprowadzania analizy statystycznej – 57%
osób oceniło jej poziom jako niski.
12. Absolwenci zostali zapytani również o to, jakich umiejętności im brakuje, a które powinni byli
zdobyć w trakcie I stopnia studiów. Wśród wymienianych znalazły się umiejętności praktyczne,
jak choćby szybkie układanie diet na dobrym programie dietetycznym, a także umiejętność w
zakresie rozwinięcia działalności gospodarczej, zakładania firmy oraz zarządzania nią. Na pytanie
o jaką tematykę należałoby poszerzyć program studiów I stopnia, badani często odpowiadają, że
o tematykę związaną z marketingiem i prowadzeniem firmy, zajęć z dietetykami, a przede
wszystkim więcej zajęć praktycznych, pracy z indywidualnym pacjentem w gabinecie oraz
rozpisywania diet. Za największą wartość ukończonych studiów absolwenci I stopnia uważają
najczęściej zdobycie wielokierunkowej, rzetelnej wiedzy oraz doniesień z badań naukowych.

Podsumowanie wyników badań – Dietetyka II stopień
1. Spośród absolwentów studiów II stopnia, wszyscy (34 osoby) wypełnili deklarację dotyczącą
udziału w badaniu. Z tej grupy 26 osób (76,5%) wyraziło gotowość na udział w badaniu, natomiast
8 osób odmówiło udziału. Ostateczna liczba II stopnia, którzy przesłali ankietę to 6 osób.
2. Grupę badanych 6 absolwentów II stopnia Dietetyki stanowiły w całości kobiety. Większość z nich
ma 25 lat (4 osoby), reszta 26 lat (Wykres 4). Większość badanych to osoby stanu wolnego (4
osoby), dwie są w wolnych związkach (Wykres 5). Nikt spośród ankietowanych nie posiada dzieci.
3. Połowa badanych pochodzi ze wsi, druga zaś połowa są to osoby z małego miasta poniżej 50
tysięcy mieszkańców. Rozkład obecnego miejsca zamieszkania uległ zmianie. Wszyscy mieszkają
w wielkim mieście (powyżej 500 tys. mieszkańców).
4. Badani absolwenci pochodzili z rodzin, w których rodzice w większości posiadali wykształcenie co
najmniej średnie. Wśród ojców po 33,3% miało wykształcenie wyższe, policealne oraz zasadnicze
zawodowe. W przypadku matek 50% miało wykształcenie wyższe, 16,7% średnie zawodowe, a
33,3% zasadnicze zawodowe.
5. Głównymi motywami badanych absolwentów II stopnia, którymi kierowali się przy wyborze
ukończonego kierunku studiów były zainteresowania (16,7%) oraz chęć pomocy drugiej osobie
(16,7%), pozostała część nie udzieliła odpowiedzi.
6. Dwie spośród absolwentek II stopnia działało w kole naukowym lub należało do studenckiego
Towarzystwa Naukowego. Jedna z nich działał w stowarzyszeniu studenckim Dwoje absolwentów
miało stałą pracę w czasie studiów. 4 absolwentki nie podjęły żadnej dodatkowej aktywności.
7. Połowa badanych absolwentów II stopnia Dietetyki (3 osoby) nie brała udziału w żadnych
kursach. Po 2 osoby brały udział w kursach podnoszących kompetencje zawodowe oraz kursach
podnoszących kompetencje ogólne. W kursach języka obcego uczestniczyła tylko jedna osoba.
8. Wśród absolwentów II stopnia kierunku Dietetyka 4 osoby (66,7%) pracują, a 2 osoby (10%
ogółu) kontynuują naukę. Żaden z absolwentów nie łączy pracy z nauką. Spośród osób
pracujących, 3 pracują na etacie (wszyscy na pełnym etacie), 1 na umowę zlecenie. Wśród tych
osób jedna godzi pracę na etacie z pracą na zlecenie. Żaden z absolwentów nie prowadzi własnej
działalności gospodarczej. Pracujący absolwenci zatrudnieni są po równo w instytucjach
publicznych i instytucjach prywatnych. Wszyscy pracują w województwie małopolskim.
Absolwenci znaleźli pracę stosunkowo szybko – wszyscy poniżej 3 miesięcy. Dwóch
respondentów zatrudnionych jest w mikrofirmach (do 9 pracowników), jeden w firmie do 49
osób, a 1 w dużej firmie (powyżej 1000 osób).
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9. Pracujące osoby mają zróżnicowane zarobki. Jedna osoba nie przekracza 2 tysięcy złotych, 50,0%
osób zarabia między 2 a 3 tysiące złotych. 25,0% respondentów odmówiło odpowiedzi.
10. Spośród badanych absolwentów II stopnia studiów kierunku Dietetyka 4 osoby kontynuuje
naukę. Jedna z nich na studiach podyplomowych (Kosmetologia Praktyczna, CMUJ), druga zaś na
dodatkowym kierunku (Psychologia Stosowana) uczestniczy również w kursach podnoszących
kwalifikacje zawodowe (konferencje, warsztaty, szkolenia). Jako powód dalszej kontynuacji nauki
absolwenci wskazali poszukiwanie swojego zawodu oraz chęć wyspecjalizowania się w odłamie
dietetyki-psychodietetyce.
11. Wśród badanych są 2 osoby niepracujące, z czego 1 osoba wykonywała wcześniej pracę najemną,
ale z niej zrezygnowała. Jako powód niepodejmowania pracy osoby te wskazały poszukiwanie
pracy w zawodzie oraz skomplikowane problemu zdrowotne. Aktualnie jedna osoba spośród
niepracujących absolwentów poszukuje aktywnie pracy od 2 miesięcy. Jedna osoba przygotowuje
się do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
12. Absolwenci zostali zapytani również o to, jakich umiejętności im brakuje, a które powinni byli
zdobyć w trakcie II stopnia studiów. Spośród wszystkich 6 badanych osób, 2 twierdzą, że brakuje
im umiejętność biznesowych oraz informacji z zakresu prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Jedna osoba wspomniała o braku wiedzy z zakresu leczenia żywieniowego dzieci, a
inna o zajęciach praktycznych z zakresu dietetyki. Na pytanie o jaką tematykę należałoby
poszerzyć program studiów II stopnia, badani odpowiadają, że o zajęcia z zakresu żywienia
prowadzone przez dietetyków, a szczególnie te praktyczne, na oddziale leczenia żywieniowego
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, dietetykę sportową, zajęcia na temat wpływu diet na
klimat, warsztaty z przygotowywania potraw, analizy składów produktów spożywczych oraz
grafiki komputerowej.
13. Za największą wartość ukończonych studiów absolwenci II stopnia uważają najczęściej
umiejętność samodzielnego uczenia się, oceny wiarygodności źródeł, umiejętność dedukcji i
logicznego myślenia, specjalistyczne wykształcenie kliniczno-medyczne, znajomość wielu
jednostek chorobowych, szczegółową znajomość anatomii, fizjologii i biochemii człowieka oraz
prestiż uczelni.
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