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1. Imię i nazwisko: Mateusz  GOLEC 

 

2. Rok ukończenia TG w ZSKU:  2015 r 

 

3. Uczelnia, kierunek, rok, tryb:   Politechnika Warszawska, Geodezja  

i Kartografia, II rok, dzienne 

 

4. Czym kierowałaś/eś się przy wyborze uczelni? 

Na wybór uczelni wpłynęła jej renoma oraz lokalizacja. 

5. W jaki sposób dostałaś/eś się na studia?  

• finalista olimpiady 

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

rozczarowanie?) 

Tak , odpowiadają moim wyobrażeniom o nich. 

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

między technikum , a studiami: 

Zasadnicza różnica polega na tym że na studiach większość pracy jaką 

należy włożyć aby zaliczyć egzamin to praca własna a nie jak miało to 

miejsce w technikum gdzie większość materiału była podana przez 

prowadzącego zajęcia. 

8. Jakie przedmioty sprawiają ci największą trudność?  

Przede wszystkim to analiza matematyczna  
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9. Jak radzisz sobie z kłopotami w uczeniu się? 

Próbuję je rozwiązywać problemy samodzielnie według swoich możliwości 

oraz przy pomocy kolegów z uczelni. 

10. Z jakimi przedmiotami absolwenci TG mają większe problemy niż 

absolwenci LO? 

Są to przede wszystkim przedmioty matematyczne oraz język obcy. 

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

ci przydatna na studiach?  

Jest to wiedza którą absolwenci liceum ogólnokształcącego poznają przez 

cały pierwszy rok natomiast technicy ją tylko sobie przypominają i mają 

więcej czasu na poszerzanie wiedzy z pozostałych przedmiotów , które 

sprawiają problem.  

12. Który rok studiów jest najbardziej „obciążony” przedmiotami 

kierunkowymi? 

Nie mam zdania. 

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

Najlepszym sposobem na przygotowanie się do sesji to systematyczna 

nauka, a w razie niepowodzeń  staram się sukcesywnie poprawiać  

i uzupełniać braki w wiedzy. 

14. Gdzie mieszkasz podczas studiów? 

• akademik 

15. Co zamierzasz robić po ukończeniu studiów? 

Po skończeniu studiów zamierzam znaleźć pracę w celu nabrania praktyki 

a później zdobyć uprawnienia zawodowe.  

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

Uzasadnij odpowiedź. 

 

Tak, polecam jak najbardziej. Zarówno uczelnie jak i kierunek. Jest ona 

najlepszą uczelnią techniczną w Polsce, co stwarza możliwości rozwoju  
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i poznawania nowych technik stosowanych w geodezji.  

 

17. E-mail:  902wm1@wp.pl 

 

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

zawodowej  i w życiu osobistym. 
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