Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki jest wydziałem stosunkowo młodym, powstał w 2008
roku, a pierwsi absolwenci kierunku Informatyki opuścili Uczelnię w 2012 roku. Z tego tez powodu
odzew na ankietę był niewielki, a absolwentów kierunku jest jeszcze niewielu. Z roku na rok przybywa
studentów na kierunku Informatyka i z każdym rokiem spodziewamy się większej ilości informacji
zwrotnych na temat jakości kształcenia na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki.
Na ankietę odpowiedziały 2 osoby: 2 mężczyzn pochodzących z województwa mazowieckiego – jeden
z miasta powiatowego, drugi mieszkający na wsi, obaj przed studiami ukończyli liceum
ogólnokształcące.
Pierwszy z nich (Absolwent 1) ukończył w roku 2012 studia pierwszego stopnia na kierunku
Informatyka, drugi (Absolwent 2) od 2012 roku jest absolwentem studiów magisterskich na tym
kierunku. Obaj zadeklarowali chęć udzielenia odpowiedzi na pytania szczegółowej ankiety
wydziałowej, jeśli taką otrzymają. Obaj też zadeklarowali, że gdyby mieli ponownie wybierać uczelnię
i kierunek studiów, to pozostaliby przy swoim poprzednim wyborze (SGGW/ kier. Informatyka).
Obaj podczas studiów lub po ich skończeniu podejmowali staże/praktyki zawodowe, jednak ani w
czasie studiów ani po ich ukończeniu nie uczęszczali na studia doktoranckie ani na kursy językowe, ale
poszerzali swoją wiedzę poprzez kursy/szkolenia zawodowe, kolejne studia I lub II stopnia (w
przypadku Absolwenta 1), oraz studia podyplomowe (Absolwent 2). Żaden nie korzystał z wyjazdów w
ramach stypendium Erasmus.
Pierwszy z absolwentów obecnie pracuje na umowę o dzieło/zlecenie w firmie prywatnej
zatrudniającej 10-49 osób i jednocześnie uczy się, a drugi jest na stażu w administracji publicznej (w
jednostce zatrudniającej 50 - 249 osób). Obaj po studiach już pracowali, a swoje obecne zatrudnienie
zawdzięczają prywatnym kontaktom z pracodawcami (Absolwent 1) oraz biurom pośrednictwa i
urzędom pracy (Absolwent 2). Od czasu ukończenia studiów nie pozostawali bez pracy, z obecnej pracy
są bardzo zadowoleni (ocena 5 w skali 1-5). Pierwszy z nich określa swoje zarobki netto na rękę w
przedziale 2501-3500 zł, drugi do 1500zł.
Aktualne miejsce ich pracy ma związek z ukończona specjalnością, przy czym Absolwent 1 uważa, że
był słabo przygotowany do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu studiów, a absolwent studiów
magisterskich uważa, że był dobrze przygotowany.
Z perspektywy czasu obaj dobrze oceniają studia na SGGW (Absolwent 1 wystawił ocenę 4 w skali 1-5,
a Absolwent 2 ocenę 5 – opisaną jako zdecydowanie satysfakcjonująca).
Pozostałe oceny wystawione przez obu absolwentów na temat nabytych podczas studiów kompetencji
(skala 1-5):
Rodzaj nabytych kompetencji

Absolwent 1 –
studia I stopnia
Wiedza z przedmiotów podstawowych
4
Wiedza z przedmiotów zawodowych/specjalizacyjnych
2
Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce
2
Praktyczne umiejętności zawodowe związane z kierunkiem 1
studiów
Znajomość języków obcych
1
Umiejętność zaawansowanej obsługi komputera
5
Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
5
Umiejętność zarządzania czasem
3
Umiejętność projektowania i planowania działań
3
Umiejętność pracy zespołowej
1

Absolwent 2 –
studia II stopnia
3
4
5
5
3
5
5
4
5
5

Obaj absolwenci najwyżej ocenili nabycie podczas studiów umiejętności zaawansowanej obsługi
komputera oraz samodzielnego rozwiazywania problemów. Studia w dość dobrym stopniu rozwinęły
także umiejętność projektowania i planowania działań. Skrajne oceny otrzymały: umiejętność pracy w
zespole oraz umiejętności zawodowe związane z kierunkiem studiów. Najgorzej absolwenci ocenili
znajomość języków obcych.

