Analiza wyników ankiety prowadzonej przez Akademickie Biuro Karier w dniach 22-24.10.2019 r.

W ankietyzacji wzięli udział studenci wszystkich kierunków, które są prowadzone przez Filię
UJK w Piotrkowie Trybunalskim: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Ekonomia, Filologia
angielska, Finanse i rachunkowość, Historia, Pedagogika, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
oraz Zarządzanie.
Ankieta była anonimowa, podawano wyłącznie rok oraz kierunek studiów. Studenci brali w
niej udział dobrowolnie, za wcześniejszą zgodą Prowadzących zajęcia. W akcji wzięło udział 272
studentów Filii. Badanie dotyczyło dodatkowych aktywności w trakcie studiów, a także służyło do
wyłonienia najbardziej pożądanych szkoleń oraz kursów, które mogą wzbogacić kwalifikacje
absolwentów oraz umożliwić im łatwiejsze poruszanie się po rynku pracy.
Wyniki przedstawiają się następująco:

1. Pierwsze pytanie dotyczyło:
Czy po ukończeniu studiów chciałby/chciałaby Pan/Pani posiadać dodatkowe kwalifikacje oraz
uprawnienia? (proszę podkreślić odpowiedź)
a) Tak – 256 studentów – 94%
b) Nie – 14 studentów – 5 %
1% studentów nie wypełnił tego pola
2. Jaki rodzaj szkoleń i kursów jest dla Pana/Pani interesujący? (proszę zaznaczyć odpowiedź,
możliwe jest wskazanie kilku)
a) Przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 125 osób – 46%
b) BHP – 70 osób – 26%
c) Survival (jak, np. Uniwersytet Polowy czy dodatkowe zajęcia na poszczególnych
kierunkach studiów) – 57 osób – 21%
d) Zajęcia w jednostce wojskowej – 39 osób – 14%
e) Couching/ poradnictwo zawodowe oraz pomoc w tworzeniu CV i innych dokumentów
niezbędnych podczas poszukiwania pracy – 122 osoby – 45%
f) Kursy i zajęcia dla animatorów dziecięcych – 83 osoby – 31%
g) Inne (proszę o podanie): 34 osoby – 12,5%. Wśród odpowiedzi pojawiały się:
- kurs sztuk walki,
- szkolenia i kursy językowe,
- kurs obsługi programu Excel, w tym w języku angielskim,
- kursy informatyczne,
- szkolenia z zakresu bezpieczeństwa,
- kursy pedagogiczne – logopedia,
- kursy tłumaczeń,
- zajęcia w jednostce policyjnej,
- kursy rachunkowości i księgowości,
- zajęcia dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
- kursy trenerskie/sportowe,
- kursy ekonomiczne,
- zajęcia dotyczące kryminalistyki.

Z powyższego wynika, że należy uruchomić szkolenie związane z pierwszą pomocą
przedmedyczną – certyfikowane, a także warsztaty couchingowe oraz związane z
przygotowaniem niezbędnych dokumentów, jak CV czy list motywacyjny. Dodatkowo, ze
względu na częste sugestie – warsztaty językowe dla chętnych.
3. Czy interesują Pana/Panią dodatkowe aktywności w trakcie studiów?
a) Tak – 208 osób – 76,5%
b) Nie – 64 osoby – 23,5%

4. Jakie dodatkowe aktywności są dla Pana/ Pani interesujące? (Możliwe jest wskazanie kilku
odpowiedzi)
a) Samorząd Studencki (organizacja Juwenaliów i innych dużych inicjatyw, opiniowanie
wniosków, uczestnictwo w komisjach – reprezentowanie studentów Filii) – 73 osoby –
27%
b) Teatr studencki Wyjście Ewakuacyjne (przygotowywanie spektakli, wystąpienia na scenie,
wyjazdy na konkursy i przeglądy) – 35 osób – 13%
c) Koła Naukowe (organizacja konferencji naukowych, wymiana poglądów, projekty
badawcze, wyjazdy na konferencje oraz do miejsc związanych z działalnością danej
jednostki) – proszę wpisać interesujący kierunek – 64 osoby – 23,5%. Pojawiające się
kierunki to: Media i literatura, Historia, Tematy wojskowe XVII w., Bezpieczeństwo
Narodowe, Pedagogika, Filologia angielska, Ekonomia, Kultura, Sztuka, Psychologia,
Finanse i marketing/biznes, Stosunki międzynarodowe.

d) Muzeum Marcepanów (pomoc i organizacja własnych wystaw, wykładów oraz nauka
dawnych receptur – uczestniczenie w wielu warsztatach i pokazach) – 29 osób – 11%
e) Uniwersytet Pierwszego Wieku (współpraca przy organizowaniu zajęć dla dzieci) – 65
osób – 24%
f)

Legia Akademicka (Swoim zakresem obejmuje przeszkolenie studentów szkół wyższych w
wymiarze jednego lub dwóch semestrów dla kandydatów na szeregowych oraz osób
funkcyjnych drużyny lub podoficerów rezerwy. Głównym celem przeszkolenia studentów
szkół wyższych jest przygotowanie słuchaczy w podstawowym zakresie teoretycznym i
praktycznym do wykonywania zadań w zakresie działań piechoty w korpusie szeregowych
oraz podoficerskich (równorzędnych), umożliwiając nabycie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania,
organizowania i prowadzenia szkolenia oraz dowodzenia drużyną piechoty podczas
realizacji działań taktycznych.) – 34 osoby – 12,5%

g) Dodatkowe zajęcia sportowe – 73 osoby – 27%
h) Warsztaty zgodne z zainteresowaniami – przygotowane we współpracy z lokalnymi
firmami, np. dziennikarskie, animatorskie, florystyczne, kosmetyczne, autoprezentacji,
gastronomiczne, z pierwszej pomocy. Proszę o zaznaczenie lub wpisanie interesujących
zajęć: 123 osoby – 45%. Najczęstsze wskazania:

- pierwsza pomoc,
- kosmetyczne,
- autoprezentacji,
- językowe,
- dziennikarskie,
- animatorskie,
- florystyczne,
- komputerowe,
- ekonomiczne,
- sportowe,
- muzyczne.

5. Własne inicjatywy i realizacja pasji: Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani realizować swoje
zainteresowania poprzez:
a) Własną wystawę - 21 osób – 8%
b) Prowadzenie wykładu – 31 osób – 11%
c) Zorganizowanie wydarzenia/imprezy – 91 osób – 33%
d) Prowadzenie zajęć dla dzieci – 74 osoby – 27%
e) Zorganizowanie warsztatów – 43 osoby – 16%
f)

Inne – 5 osób – 2%:
- kursy ekonomiczne,
- warsztaty dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
-zawody sportowe i akcje pomocy/charytatywne,
- organizacja przedstawień dla dzieci,
- treningi sztuk walki.

6. Jakie ma Pan/ Pani oczekiwania wobec studiów? (np. praca w zawodzie – 190 osób – 70%,
poszerzenia zainteresowań – 83 osoby – 30,5%) Inne: 23 osoby – 8%:
- więcej zajęć praktycznych,
- akcje charytatywne,
- możliwość zdobycia stypendium,
- dodatkowe wykłady związane z zainteresowaniami,
- zdobycie wyższego wykształcenia,
- odbycie dodatkowych kursów,
- samorozwój,

- zdobycie umiejętności przydatnych do rozpoczęcia własnej działalności,
- wejście w świat dorosłych,
- poszerzanie znajomości języka,
- nowe rodzaje kół zainteresowań,
- przygotowanie do zawodu,
- lepsza znajomość języków obcych.

7.Uwagi,pomysły – 14 osób – 5%:
- więcej praktyk,
- organizacja spotkań z instytucjami,
- spotkania integracyjne, imprezy oraz wycieczki,
- organizacja kół dyskusyjnych,
- warsztaty rozszerzające umiejętności dotyczące wybranego kierunku,
- organizacja wydarzeń zrzeszających studentów,
- dodatkowe kursy (podano pedagogiczne),
- większa ilość zajęć z języków obcych (podano niemiecki),
-na kierunku Bezpieczeństwo narodowe bardzo przydatne byłoby wprowadzenie przygotowania do
pracy w służbach mundurowych – w wymiarze praktycznym,
- zajęcia sportowe dla chętnych, ponieważ WF trwa jedynie dwa semestry,
- specjalne miejsce na korytarzach, gdzie studenci mogliby spędzać czas wolny między zajęciami.

