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1. Imię i nazwisko:  Sabina JAROSZ 

 

2. Rok ukończenia TG w ZSKU:   2013 

 

3. Uczelnia, kierunek, rok, tryb:  

Państwowa Wyższa Uczelnia Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu , tryb 

dzienny 

 

3a) Rok ukończenia uczelni:  2017 

4. Czym kierowałaś/eś się przy wyborze uczelni?  

 

Bliskim dojazdem oraz kosztami związanymi z utrzymaniem  

5. W jaki sposób dostałaś/eś się na studia? (Sposób rekrutacji) 

• wyniki matury   (tak oraz formularze dostępne na stronie szkoły) 

• laureat olimpiady 

• egzamin wstępny (na czym polegał?)   (brak egzaminu wstępnego) 

6. Czy studia odpowiadają twoim wyobrażeniom o nich? (zadowolenie czy 

rozczarowanie?)    zadowolenie 

7. Wskaż zasadnicze różnice w sposobie uczenia się (przygotowania do lekcji) 

między technikum , a studiami:  przerwy między zajęciami, dni wolne, na 

studiach w dużo większym stopniu korzysta się z komputera, 

oprogramowani itp. Nie ma konieczności prowadzenia zeszytu, 

odpowiedzialność oraz to czy chcę się uczyć zależy tylko i wyłącznie od 

mojej osoby i moich chęci. 
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8. Jakie przedmioty sprawiają ci największą trudność?  

Przedmioty gdzie pracuje się na programach geodezyjnych oraz 

programowanie 

9. Jak radzisz sobie z kłopotami w uczeniu się?  

Nie mam kłopotów w uczeniu się, co najwyżej lenia ale czasem trzeba coś 

zrobić i nie ma uproś  

10. Z jakimi przedmiotami absolwenci TG mają większe problemy niż 

absolwenci LO?  

Z przedmiotami humanistycznymi 

11. Na ile wiedza z przedmiotów zawodowych geodezyjnych zdobyta w TG jest 

ci przydatna na studiach?     w 85% 

12. Który rok studiów jest najbardziej „obciążony” przedmiotami 

kierunkowymi?    II oraz III 

13. Jak przebiegają egzaminy w sesji i jak się do nich przygotowujesz?  

Podawane są terminy zaliczeń oraz  zagadnienia,  sami opracowujemy 

pytania.  

14. Gdzie mieszkasz podczas studiów?  

 

• dom rodzinny 

• akademik 

• stancja 

15. Co zamierzasz robić po ukończeniu studiów?  

Chciałbym pracować w zawodzie i zdobyć uprawnienia geodezyjne. 

16. Czy poleciłbyś/łabyś swój kierunek studiów młodszym kolegom z TG? 

Uzasadnij odpowiedź.  

Tak ponieważ prowadzący wykładowcy są z Krakowa, są kompetentni i 

dobrze wykształceni 

 

17. E-mail:  sabinajarosz14@wp.pl 

Dziękuję za wypełnienie ankiety. Życzę sukcesów na studiach, w pracy 

zawodowej  i w życiu osobistym. 

mailto:sabinajarosz14@wp.pl
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1. Imię i nazwisko:  Jarosław JURECZKO 

 

2. Rok ukończenia TG w ZSKU:   2013 

 

3. Uczelnia, kierunek, rok, tryb:  Państwowa Wyższa Uczelnia Techniczno-

Ekonomiczna w Jarosławiu , tryb dzienny 

 

3a) Rok ukończenia uczelni:   2017 

4. Czym kierowałaś/eś się przy wyborze uczelni? 

Wybrałem uczenie PWSTE z kilku powodów : 

- Lokalizacja blisko mojego zamieszkania  

-Wysokie stypendia naukowe  

-To że po skończonych studiach mogłem udać się na kontynuację studiów 

do Krakowa na AGH gdyż PWSTE jest połączona umową a kadra 

naukowa w większości pokrywa się z kadrą z AGH  

-Koszty studiów są dużo niższe aniżeli studiów w Krakowie czy Warszawie 

 5. W jaki sposób dostałaś/eś się na studia? (Sposób rekrutacji) 

• wyniki matury 

6. Czy studia odpowiadają twoim wyobrażeniom o nich? (zadowolenie czy 

rozczarowanie?) 

Częściowo jestem zadowolony a częściowo rozczarowany. Zadowolony 

jestem z faktu że przez studia trafiłem na odpowiednich ludzi i miałem 
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sporo czasu wolnego by rozwijać swoje zainteresowania oraz pogłębiać to w 

czym jestem dobry. Rozczarowany jestem z powodu iż, na studiach 30% 

wiedzy jest kompletnie nieprzydatna a pozostała część w małym stopniu 

odpowiada realiom pracy geodety. Za mało jest praktyki za dużo teorii , za 

mało przedmiotów typu geodezja inżynieryjna , kataster  czy nowoczesne 

metody geodezyjne. Najważniejsze rzeczy z którymi spotyka się geodeta są 

zrealizowane ale w bardzo okrojony sposób ponieważ materiał do 

przerobienia jest bardzo szeroki i trzeba go zrealizować. Mówię tutaj z 

perspektywy osoby która przez studia pracowała w firmach geodezyjnych 

zarówno w dni wolne od nauki jak i wakacyjnie. Moim zdaniem nauka w 

technikum lepiej przygotowuje od strony praktycznej do pracy w geodezji 

aniżeli studia . 

7. Wskaż zasadnicze różnice w sposobie uczenia się (przygotowania do lekcji) 

między technikum , a studiami: 

Na studiach można spokojnie przygotowywać się na kolokwia i egzaminy 

odbywające się w sesji natomiast ucząc się w technikum trzeba 

przygotowywać się do zajęć na bieżąco. Czasem przerwa na studiach w 

odbywaniu się przedmiotu trwa 2 tygodnie przez ten czasem spora część 

materiału ucieka z głowy i trzeba przerabiać ją na nowo. 

8. Jakie przedmioty sprawiają ci największą trudność?  

Przedmioty które nie leża w kręgu mojego zainteresowania : SIG, Geodezja 

Wyższa i astronomia geodezyjna   

 

9. Jak radzisz sobie z kłopotami w uczeniu się?  

Pomagają mi różnego rodzaju techniki nauki wypracowane jeszcze w 

czasach szkoły średniej  

10. Z jakimi przedmiotami absolwenci TG mają większe problemy niż 

absolwenci LO?  

Moim zdaniem nie mają większych problemów aniżeli absolwenci LO 

11. Na ile wiedza z przedmiotów zawodowych geodezyjnych zdobyta w TG jest 

ci przydatna na studiach?  

W bardzo dużym stopniu wiedza zdobyta w technikum przydaje się na 

studiach i nie tylko. Wiedza z przedmiotów zawodowych na studiach jest 



5 

 

elementem powtórki z technikum wzbogacona o szczegóły i szerszy zakres 

materiału. 

12. Który rok studiów jest najbardziej „obciążony” przedmiotami 

kierunkowymi?  

Na 3 roku studiów jest najwięcej przedmiotów kierunkowych  

13. Jak przebiegają egzaminy w sesji i jak się do nich przygotowujesz?  

W sesji zdarza się że egzaminy następują po sobie dzień za dniem dlatego 

ważne jest by troszkę szybciej się o nich przygotować i nie odkładać 

wszystkiego na ostatni wieczór . 

14. Gdzie mieszkasz podczas studiów? 

• dom rodzinny 

• akademik 

• stancja 

15. Co zamierzasz robić po ukończeniu studiów? Chciałbym pracować w 

zawodzie i zdobyć uprawnienia geodezyjne. 

Aktualnie ukończyłem studia geodezyjne i pracuję w firmie geodezyjnej. W 

międzyczasie zajmuję się tez innymi rzeczami min; zarobkowo fotografią i 

sprzedażą sprzętu fotograficznego. Na razie zastanawiam się nad moja 

zawodową drogą prawdopodobnie po przepracowaniu w zawodzie 

odpowiedniego czasu będę starał się o uprawnienia zawodowe. 

16. Czy poleciłbyś swój kierunek studiów młodszym kolegom z TG? Uzasadnij 

odpowiedź. 

Jeżeli ktoś zawodowo interesuje się geodezją oczywiście. Przyszły geodeta 

powinien  ukończyć studia ale przede wszystkim polecam by nie skupiać się 

tylko i wyłącznie na studiowaniu bo to nie jest najważniejsze  ale myśleć w 

jaki sposób można się rozwijać w tym kierunku w czasie wolnym  np: praca 

dorywcza w geodezji i inne ciekawe inicjatywy które pozwala wypełnić 

lepiej wolny czas ale i pozwolą rozwinąć się wielokierunkowo. 

 

17. E-mail:  jarekjureczko@wp.pl  

 

mailto:jarekjureczko@wp.pl
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Dziękuję za wypełnienie ankiety. Życzę sukcesów na studiach, w pracy 

zawodowej  i w życiu osobistym. 
 

 

 

 

 


