
1 

 

 

1. Imię i nazwisko:  Jakub  BOŻEK 

 

2. Rok ukończenia TG w ZSKU:  2015 

 

3. Uczelnia, kierunek, rok, tryb:  WSIE w Rzeszowie, Geodezja i kartografa, 

rok II,  tryb niestacjonarny. 

 

4. Czym kierowałaś/eś się przy wyborze uczelni?  

Łatwością dostania się na studia, kierunkiem studiów którym jest geodezja 

oraz lokalizacją którą jest Rzeszów, gdzie mieszkam i pracuję. 

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

• wyniki matury 

• laureat olimpiady 

• egzamin wstępny (na czym polegał?) 

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

rozczarowanie?) 

Według mnie poziom i sposób kształcenia powinien być dużo lepszy, ogólnie 

jestem zadowolony z uczelni lecz są kwestie, które powinny zostać 

zmienione, tj. dużo lepsze przygotowanie praktyczne studentów do pracy po 

tych studiach. 

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

między technikum , a studiami: 

Technikum dawało nam dużo większą możliwość poznania pracy ze 

sprzętem, szczególnie podczas przygotowania się do egzaminu zawodowego 

i na praktykach, na studiach w trybie niestacjonarnym często brakuje na to 
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czasu ,a także jest zbyt mała liczba godzin przygotowania w kwestii 

praktycznej do zawodu. 

8. Jakie przedmioty sprawiają ci największą trudność?  

Ciężko powiedzieć, głównie te z którymi nie mam do czynienia na co dzień 

w pracy, szczególnie wydaje mi się ze fotogrametria i teledetekcja a także 

podstawy rolnictwa, które zupełnie mnie nie interesują i nie przykładam do 

nich szczególnej wagi.  

9. Jak radzisz sobie z kłopotami w uczeniu się?  

Największy problem w nauce to lenistwo, dlatego czasem na upartego 

trzeba przysiąść do tematu i wtedy jest dobrze . 

10. Z jakimi przedmiotami absolwenci TG mają większe problemy niż 

absolwenci LO?  

Wydaje mi się, że jest to matematyka, w LO przykładają do tego dużo 

większą wagę, chociaż nie można tego porównywać bo w technikum ze 

względu na przedmioty zawodowe jest dużo mniej godzin matematyki niż w 

LO. 

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

ci przydatna na studiach?  

Pozwala na radzenie sobie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z 

geodezją, przy tradycyjnych metodach liczenia i opracowywania różnych 

tematów. 

12. Który rok studiów jest najbardziej „obciążony” przedmiotami 

kierunkowymi?  

Jeszcze tego nie wiem ale wydaje mi się, ze jest to rok III.  

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

Egzaminy w sesji to zazwyczaj 2 weekendy w sesji zasadniczej i 2 weekendy 

w sesji poprawkowej. Przygotowuje się do niej robiąc szereg notatek z 

danych przedmiotów i następnie się tego na bieżąco uczę. 

14. Gdzie mieszkasz podczas studiów? 

• dom rodzinny 
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• 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. 

Kierunek studiów, którym jest geodezja mogę polecić każdemu z czystym 

sumieniem. Zawód ten jest potrzebny w wielu dziedzinach, tj. budownictwo, 

drogownictwo itd. Geodeta będzie zawsze potrzebny przy sprawach rolnych.  

 

17. E-mail:  jakub.bozek3@gmail.com 

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

zawodowej  i w życiu osobistym. 
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