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Toruń, 20.10.2021 r. 
 
 
 

Raport z analizy wyników ankiet dotyczących monitoringu losów absolwentów 

Wydziału Teologicznego UMK rocznika 2019/2020 

 

 

 Analizie poddano dane przekazane przez Analityka Systemu Doskonałości 

Akademickiej UMK dotyczące monitoringu losów absolwentów rocznika 2019-2020, 

wykonane 6 miesięcy po zakończeniu studiów. Pomiar przeprowadzono wśród absolwentów 

dwóch kierunków: Teologia oraz Nauki o Rodzinie. Zbieranie danych miało miejsce w okresie 

od września 2020 roku do czerwca 2021 roku.  

W toku studiów studenci Wydziału Teologicznego przygotowywani są przede 

wszystkim do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela religii (kierunek Teologia) oraz  

nauczyciela wychowania do życia w rodzinie i etyki, asystenta i doradcy rodzinnego, mediatora 

rodzinnego (kierunek Nauki o Rodzinie). Analiza wyników pomiaru pozwala na sformułowanie 

kilku ogólnych wniosków. 

I. Kierunek Teologia, studia jednolite magisterskie, stacjonarne: 

• W badaniu wzięło udział 6 spośród 25 absolwentów, co daje zwrotność 24 %. 

• Wszyscy ankietowani są czynni zawodowo na podstawie umowy o pracę (83,33%) oraz 

umowy cywilno-prawnej (16,67%). 

• Najwyższa liczba respondentów (40 %) określiła swoje zarobki w grupie 1000-1999 zł, 

20 % ankietowanych wskazało na zarobki od 3000-3999 zł, tyle samo w grupie od 5000 

zł, a 20 % nie udzieliło żadnej odpowiedzi.  

• Absolwenci kierunku Teologia znajdują zatrudnienie w miejscach, które wymagają 

kwalifikacji zdobytych w czasie studiów, są nimi przede wszystkim szkoła (nauczyciel 

religii) oraz parafia (duszpasterz i nauczyciel religii). Tylko jeden respondent  wskazał 

na podstawowy obowiązek służbowy, jakim jest „rozwiązywanie problemów 

technicznych” oraz kategorię pracy oznaczoną w ankiecie jako 

„Technika/Technologia/Inżynieria/Telekomunikacja/Astronomia”. 

II. Kierunek Nauki o Rodzinie, studia pierwszego stopnia, stacjonarne: 
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• W badaniu wzięło udział 2 spośród 9 absolwentów, co daje zwrotność 22,22 %. 

• Spośród ankietowanych 1 osoba pracuje zawodowo oraz 1 nadal się kształci.  

• Miejscem pracy absolwenta biorącego udział w badaniu jest klub fitness 

(recepcjonista/recepcjonistka), co wskazuje, iż nie wykonuje zawodu, do którego 

przygotowuje kierunek Nauki o Rodzinie.  

III. Kierunek Nauki o Rodzinie, studia drugiego stopnia, stacjonarne: 

• W badaniu wzięł udział 1 spośród 2 absolwentów, co daje zwrotność 50 %. 

• Ankietowany nie jest czynny zawodowo. 

 

Trudno na podstawie tak małej liczby respondentów podać szczegółowe wnioski. Bez 

wątpienia można powiedzieć, iż studenci kierunku Teologia znajdują zatrudnienie w zawodzie, 

do którego są przygotowywani na studiach jednolitych magisterskich. Potwierdza to także 

nieformalny monitoring, przede wszystkim rozmowa z absolwentami oraz ich wypowiedzi na 

portalach społecznościowych (głównie Facebook). 
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