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Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Biologia (dane zebrane od 21 osób)
→
→
→
→
→
→
→

Ochrona zdrowia i opieka społeczna (referent, rejestracja medyczna, asystentka stomatologiczna, laborant)
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo (urzędnik, laborant, pracownik biurowy)
Edukacja (student – doktorant, nauczyciel, wykonawca projektu, inżynier zootechnik)
Pośrednictwo finansowe (doradca klienta, asystent kierownika, pracownik administracyjny)
Administracja publiczna i obrona narodowa (technik w sekcji ds. kadrowo-organizacyjnych, asystent)
Pozostała działalność usług., komunalna, społ. i indywid. (laborant, sekretarz projektu)
Przetwórstwo przemysłowe (specjalista ds. kontroli jakości)

Biotechnologia (dane zebrane od 4 osób)
→ Ochrona zdrowia i opieka społeczna (przedstawiciel medyczny, młodszy asystent w laboratorium)
→ Transport, gospodarka magazynowa i łączność (stock controller)
→ Pozostała działalność usług., komunalna, społ. i indywid. (tłumacz freelancer)

Geografia (dane zebrane od 22 osób)
→ Administracja publiczna i obrona narodowa (stażysta, statystyk, członek zespołu, referent)
→ Pozostała działalność usług., komunalna, społ. i indywid. (dziennikarka, asystent geodety, inkasent, obsługa
widza, specjalista ds. turystyki)
→ Handel hurtowy i detaliczny (magazynier – sprzedawca, kierownik sklepów, referent ds. ekonomicznych,
sprzedawca)
→ Budownictwo (pomocnik geodety, stażysta, pracownik budowlany)
→ Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
(Asystent koordynatora projektu, Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń projektu)
→ Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo (specjalista ds. ochrony środowiska)
→ Edukacja (sekretarka )
→ Hotele, restauracje (kelner)

Ochrona środowiska (dane zebrane od 20 osób)
→ Handel hurtowy i detaliczny (pracownik nadzoru kasowego, asystent ds. sprzedaży/handlowiec, specjalista
ds. cen)
→ Administracja publiczna i obrona narodowa (stażysta, asystentka)
→ Edukacja (nauczyciel, opiekun zwierząt)
→ Pozostała działalność usług., komunalna, społ. i indywid. (sprzedawca, stażysta, asystent biurowy)
→ Hotele, restauracje (sprzedawca , pomoc kelnerska, barman)
→ Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo (stażysta)
→ Ochrona zdrowia i opieka społeczna (stażysta)
→ Transport, gospodarka magazynowa i łączność (magazynier)
→ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (operator Instalacji Wyparnej)

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów

2

Badanie Losów Absolwentów UMK 2009

Wydział Chemii
Chemia (dane zebrane od 14 osób)
→ Przetwórstwo przemysłowe (referent ds. technicznych, technik weterynarii, specjalista analityk, inspektor
jakości)
→ Handel hurtowy i detaliczny (technik laboratoryjny, telemarketer)
→ Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (laborant, referent
produkcji/laborant)
→ Edukacja (nauczyciel świetlicy, opiekunka dziecięca)
→ Ochrona zdrowia i opieka społeczna (laborant, stażysta)
→ Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (madeworker)
→ Budownictwo (pracownik biurowy)

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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Wydział Filologiczny
Filologia polska (dane zebrane od 24 osób)
→ Edukacja (nauczyciel j. polskiego, nauczyciel pomocniczy, młodszy bibliotekarz, sekretarka/nauczyciel,
nauczyciel/bibliotekarz, nauczyciel historii i WOS)
→ Media (dziennikarz)
→ Muzeum (asystent muzealny, animator kulturalno-muzealny)
→ Administracja (podinspektor ds. obsługi burmistrza)
→ Pośrednictwo finansowe (asystent zarządu)
→ Ochrona zdrowia (recepcjonistka)
→ Firmy produkcyjno-usługowe (kierownik działu administracji)

Filologia angielska (dane zebrane od 24 osób)
→ Edukacja (nauczyciel j. angielskiego, lektor j. angielskiego, opiekunka/nauczycielka, nauczyciel j. polskiego
za granicą)
→ Wydawnictwo (młodszy redaktor)
→ Centrum kultury (tłumacz, obsługa kas, obsługa klienta)
→ Firmy produkcyjno-usługowe (asystentka dyrektora handlowego, referent ds. eksportu, marketing,
referent ds. księgowo-handlowych)

Filologia rosyjska (dane zebrane od 13 osób)
→
→
→
→
→
→
→
→

Firmy produkcyjno-usługowe (specjalista ds.marketingu, asystentka działu sprzedaży, pracownik biurowy)
Pośrednictwo finansowe (analityk danych, dział sprzedaży)
Edukacja (Lektor j. rosyjskiego)
Transport (referent ds. logistyki, Cabin Crew)
Przetwórstwo przemysłowe (referent ds. rozliczeń)
Administracja publiczna (stażysta)
Handel (sprzedawca)
Hotele/Restauracje (kelnerka)

Filologia bałkańska (dane zebrane od 5 osób)
→
→
→
→

Nieruchomości (asystentka dyrektora centrum handlowego)
Obrona narodowa (Tłumacz)
Rozrywka (obsługa widza, event manager)
Handel (manager sklepu)

Filologia romańska (dane zebrane od 6 osób)
→
→
→
→

Turystyka (Recepcjonistka)
Budownictwo (sekretarka)
Edukacja (nauczyciel j.francuskiego, lektor j. francuskiego)
Transport (Call Center Consultant)

Filologia włoska (dane zebrane od 2 osób)
→ Firma produkcyjno-usługowa (pracownik administracyjny, przedstawiciel handlowy)

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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Filologia germańska (dane zebrane od 6 osób)
→
→
→
→
→

Edukacja (nauczyciel j. niemieckiego)
Firma produkcyjno-usługowa (redaktor dokumentacji technicznej)
Handel (specjalista ds. obsługi klienta niemieckojęzycznego)
Administracja publiczna (stażysta)
Hotele/Restauracje (kelnerka)

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
stosowanej
Fizyka techniczna (dane zebrane od 5 osób)
→ Firmy produkcyjno-usługowe (Operator service desk, Inżynier automatyk, Informatyk)
→ Edukacja (Fizyk – projektowanie urządzeń elektronicznych)
→ Handel hurtowy i detaliczny (Doradca techniczny/handlowiec)

Fizyka (dane zebrane od 6 osób)
→ Firmy produkcyjno-usługowe (Tester aplikacji)
→ Ochrona zdrowia (Inspektor Ochrony Radiologicznej)
→ Edukacja (Nauczyciel fizyki, Specjalista informatyk/nauczyciel technologii informatycznych)

Astronomia (dane zebrane od 2 osób)
→ Edukacja (Doktorant)
→ Handel hurtowy i detaliczny (Doradca handlowy)

Informatyka stosowana (dane zebrane od 1 osoby)
→

Transport (praktykant ruchu lotniczego)

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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Wydział Humanistyczny
Filozofia
→ przetwórstwo przemysłowe (brygadzista)
→ pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (pracownik biurowy, Project
manager)
→ edukacja (instruktor sportu)
→ obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (pracownik biurowy)
Firmy, w których pracują absolwenci filozofii:
→ P.W. Łuczniczka ZPChZakład Wyrobów Czekoladowych
→ Polska Akcja Humanitarna Biuro w Toruniu
→ PZU S.A. Filia Centrum Likwidacji Szkód - Toruń, Szosa Lubicka 26/34
→ ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o.

Politologia
→ Administracja publiczna i obrona narodowa (Inspektor, Asystent, stażystka, podinspektor, Praca biurowa,
Z-ca kierownika Referatu GK i SO, Inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia, stażysta)
→ Edukacja (pracownik naukowy – wykładowca, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, Redaktor techniczny)
→ Handel hurtowy i detaliczny (sekretarka/asystentka, sprzedawca, księgarz, Asystent ds. Wdrożeń)
→ Hotele i restauracje (Roznosiciel ulotek)
→ Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
(agent nieruchomości)
→ Pośrednictwo finansowe (referent ds. Kredytów)
→ Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (Asystent ds. Marketingu, reporter,
Specjalista ds. Zamówień publicznych, wydawca online, reporter, doradca wsparcia technicznego/mentor)
→ Przetwórstwo przemysłowe (Specjalista)
Firmy, w których pracują absolwenci politologii:
→ Lewiatan Holding S.A. ,
→ Dobra Praktyka Żeglarska – czasopismo,
→ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,
→ Firma Handlowo-Usługowa "Maciuś„,
→ Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli,
→ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile,
→ Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim oddział w Wolborzu,
→ Punkt Informacyjny Unii Europejskiej w Polsce przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce,
→ Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni,
→ Axel Springer Polska,
→ Telewizja Polska S.A. Oddział w Bydgoszczy,
→ ZS UMK "Gimnazjum i Liceum Akademickie„,
→ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, F
→ aber Consulting sp. z o.o.,
→ Świat Książki Sp z.o.o,
→ Wydawnictwo Adam Marszałek,
→ Gazeta Pomorska oddział w Toruniu,
→ Starostwo Powiatowe w Brodnicy,
→ Pizzeria Ognista,
→ Urząd Miasta i Gminy,
→ Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie,
→ Urząd Miejski,
Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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→ Telewizja Polska S.A.,
→ Stream Global Services,
→ Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu

Socjologia
→ Administracja publiczna i obrona narodowa (starszy statystyk, Refernt d/s komunikacji, podinspektor,
starszy inspektor, Asystent Marszałka, pracownik socjalny)
→ Budownictwo (pracownik biurowy, Inżynier)
→ Edukacja (nauczyciel, referent w dziale organizacyjnym)
→ Handel hurtowy i detaliczny (pracownik administracyjny, Key Account Manager)
→ Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
(referent ds.marketingu)
→ Ochrona zdrowia i opieka społeczna (teleankieterka)
→ Pośrednictwo finansowe (przedstawiciel, Koordynator ds administracji i organizacji szkoleń - starszy
konsultant)
→ Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (specjalista ds. Badań i analiz,
Koordynator Regionu. Kierownik projektów, kosmetyczka, ankieter, Research Assistant/obsługa
sekretariatu, pracownik biurowy)
→ Przetwórstwo przemysłowe (referent ds.księgowości)
FIRMY, w których pracują absolwenci socjologii:
→ Przedszkole Niepubliczne Bim Bam Bino
→ Pałac Młodzieży
→ Skanska - NDI Biuro Budowy A1 Lisewo
→ Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
→ Starostwo powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
→ Wojewódzki Urząd Pracy
→ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
→ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
→ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale\
→ Drukarnia, Sklep paierniczy Budzyński
→ Grupa Neuca
→ Provident Polska S.A.
→ Kredyt Bank S.A.
→ Faber Consulting. Współpracowałem również z poznańskim Pentorem również na umowę zlecenie.
→ Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personelnego PROGRES HR
→ Salon Kosmetyczny Beata Watorowska
→ Firma Pactor
→ Hudson Global Resources Sp. z o.o.
→ Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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Wydział Matematyki i Informatyki
Informatyka (dane zebrane od 10 osób)
→
→
→
→

Edukacja (nauczyciel, prowadzenie strony www, programista)
Firmy produkcyjno-usługowe (Software Developer, Pracownik administracyjny – informatyk)
Handel (Software Developer)
Administracja publiczna (aspirant pracy socjalnej – administracja serwerami)

Firmy/instytucje, w których pracują absolwenci informatyki:
→ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku
→ Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego,Uniwersytet
Warszawski
→ MOPR Toruń
→ BTG Business Training Group
→ Amazis.net sp z o.o.
→ Softomasz s. c.

Matematyka
→ Edukacja (nauczyciel)
→ Administracja publiczna i obrona narodowa (Stażysta)
→ Bankowość (Doradca klienta, Specjalista ds. sprzedaży)
Firmy/instytucje, w których pracują absolwenci:
→ ZS Nr 3 w Rypinie
→ Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
→ Bank Zachodni WBK
→ Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Świeckiej
→ Sygma Bank
→ XXII Liceum Ogólnokształcąceim. Jose Marti w Warszawie
→ Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie
→ Zespół Szkół im "Dzieci Potulic" Szkoła Podstawowa
→ Szkoła Podstawowa Nr 15
→ Urząd Skarbowy w Rypinie

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Ekonomia (dane zebrane od 71 osób)
→ Pośrednictwo finansowe (Asystent, Doradca, Młodszy Specjalista, Specjalista ds. sprzedaży, Starszy specja
lista, Referent, Starszy referent, Księgowa, Analityk, Koordynator HR)
→ Administracja (kierownik działu, Referent, Księgowa, Stażysta w dziale podatku dochodowego,
Podinspektor)
→ Transport (Specjalista ds. kadr, Specjalista ds. administracji logistyki, Referent)
→ Nieruchomości (Inspektor ds. księgowości, Księgowa)
→ Edukacja (Specjalista ds. rozliczeń finansowo-księgowych, Referent)
→ Handel (Obsługa klienta, Specjalista ds. kontaktów z klientami, sales assistant, Sprzedawca, Pomoc w dziale
księgowości, Asystent kierownika kategorii)
→ Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna (Specjalista ds. należności, Referent
ds. księgowości, Asystent/asystentka, Procurement Reporting Analyst, Pracownik biurowy, Administrator,
Kierownik Działu Funduszy Europejskich)
→ Przetwórstwo przemysłowe (Młodszy specjalista ds. księgowości, Księgowa, Uczestnik programu
rozwojowego "Start-up”, Operator linii wtrysku, Młodszy asystent)
→ Budownictwo (Specjalista ds.rozliczeń i controllingu, Księgowa)
→ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Asystent ds. pracowniczych, pracownik
działu finansowego, Specjalista ds. Kontaktów z Klientami)
→ Ochrona zdrowia i opieka społeczna (Przedstawiciel medyczny)

Finanse i rachunkowość (dane zebrane od 53 osób)
→ Administracja publiczna i obrona narodowa (Księgowy, Podinspektor, Inspektor, Kierownik Referatu
Oświaty, Starszy Referent)
→ Pośrednictwo finansowe (Specjalista ds. sprzedaży, Starszy Asystent, Doradca, Starszy Inspektor, Asystent,
Główny Kasjer, Główna księgowa)
→ Nieruchomości (Referent ds. administracyjno-księgowych, Księgowa, Specjalista d/s rachunkowości)
→ Przetwórstwo przemysłowe (Specjalista ds. Controllingu Sprzedaży, St. specjalista ds. rozliczeń płac, Starszy
referent, Księgowy)
→ Handel hurtowy i detaliczny (Księgowa, Specjalista ds. księgowości)
→ Budownictwo (Młodsza księgowa, Księgowa, Sekretarka, Starszy referent administracyjny)
→ Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (Samodzielna księgowa, Księgowa,
Referent, Koordynator projektu)
→ Transport (Inspektor)
→ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Inspektor)
→ Edukacja (Księgowa, Kwestor)
→ Ochrona zdrowia i opieka społeczna (Starsza księgowa)

Zarządzanie (dane zebrane od 169 osób)
→ Pośrednictwo finansowe (Referent, Inspektor, Doradca, Kierownik, Specjalista, Broker ubezpieczeniowy,
Podinspektor, Asystentka/Asystent, Specjalista ds. Sprzedaży, Księgowy)
→ Administracja publiczna i obrona narodowa (Stażysta, Dyrektor, Pracownik administracyjny, Podinspektor,
Asystent, Analityk baz danych, Posterunkowy, Stażysta-pracownik biurowy, Referent, Podinspektor,
Inspektor w Sekcji Zamówień Publicznych)
→ Transport, gospodarka magazynowa i łączność (Specjalista do spraw logistyki, Specjalista ds.wsparcia
procesów, Spedytor, Kierownik)
→ Handel hurtowy i detaliczny (Handlowiec, IT Hardware Administrator, Asystent Zarządu, Manager,
Specjalista ds. sprzedaży, Sprzedawca, Manager sprzedaży on-line, II zastępca kierownika, Inspektor

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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→
→
→
→
→
→
→

kontroli wewnętrznej, Główny księgowy, Referent do spraw księgowości, Kierownik magazynu, Doradca,
Specjalista ds. Logistyki, Pracownik do spraw handlu, Referent, Account Manager)
Przetwórstwo przemysłowe (Referent, Specjalista ds. marketingu, Logistyk, Planista, Ekonomista,
Samodzielna księgowa, Pracownik administracyjno-biurowy)
Nieruchomości (Pracownik biurowy; administrator budynku, księgowa/kadrowa)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Specjalista ds. obsługi, Referent ds.
personalnych)
Edukacja (Nauczyciel, Pracownik administracyjny, Specjalista ds. finansów, Specjalista ds. marketingu,
Asystentka Sprzedaży i HR, Kierownik administracyjny, Specjalista ds. szkoleń i marketingu, Referent
administracyjny)
Ochrona zdrowia i opieka społeczna (Księgowa, Specjalista, Starszy specjalista ds. zatrudnienia i płac,
Training Officer)
Budownictwo (Specjalista ds. sprzedaży, Asystent ds. analiz, Księgowa, Przedstawiciel Handlowy,
Specjalista, HR)
Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (Programista, Księgowa, Asystent,
Specjalista, Analityk, Referent, Informatyk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Przedstawiciel ds. promocji,
Pracownik gospodarczy, Kierownik wytwórni, Pomocnik introligatora, Animator kultury, Referent ds.
dokumentacji, Sprzedawca)

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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Wydział Nauk Historycznych
Archeologia (dane zebrane od 8 osób)
→ Administracja publiczna rządowa i samorządowa (Stażysta w Powiatowym Urzędzie Pracy, Asystent
muzealny, Restaurator zabytków, Dokumentalista (dokumentacja rysunkowa, opracowywanie materiału),
Koordynator projektów)
→ Handel (sprzedawca)
→ Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (obsługa solarium)

Etnologia (dane zebrane od 1 osoby)
→ Handel (Doradca klienta)

Historia (dane zebrane od 17 osób)
→ Edukacja (Operator tekstu w wydawnictwie, Nauczyciel, Au pair, teaching assistant, Inwentaryzator
(inwentaryzacja dzieł sztuki, dokumentacja fotograficzna), Asystentka w muzeum)
→ Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (Referent ds. PR)
→ Administracja publiczna (Archiwista IPN, Stażysta – Woj. Urząd Ochrony Zabytków)
→ Transport, gospodarka magazynowa i łączność (Pracownik administracyjno-biurowy)
→ Pośrednictwo finansowe (Specjalista ds. obsługi klienta)
→ Handel hurtowy i detaliczny (Sprzedawca, Manager kultury -sprzedaż dzieł sztuki)
→ Ochrona zdrowia i opieka społeczna (Archiwista – szpital)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (dane zebrane od 2 osób)
→ Handel (Zastępca kierownika)
→ Przetwórstwo przemysłowe (General operator)

Stosunki międzynarodowe (dane zebrane od 20 osób)
→ Administracja (Specjalista w muzeum, Młodszy specjalista ds. pomocy technicznej, Starszy referent,
Pracownik biurowy)
→ Handel (Kierownik sklepu, Pracownik biurowy, Specjalista ds. eksportu, Handlowiec, Sprzedawca)
→ Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (Specjalista ds. kongresów i
turystyki, Konsultant ds. sprzedaży – call center, Referent – fundacja (księgowość, promocja), Konsultant
EFS, Obsługa kas)
→ Transport, gospodarka magazynowa i łączność (Młodszy specjalista ds. zaopatrzenia)
→ Hotele i restauracje (Pracownik biura)

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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Wydział Nauk Pedagogicznych
Pedagogika (dane zebrane od 79 osób)
→ Edukacja (nauczyciel/nauczyciel – wychowawca, animator osiedlowy, pomoc nauczyciela do dzieci,
nauczyciel rewalidant, pracownik biurowy, asystentka zarządu, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy,
samodzielny referent)
→ Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (konsultant telefoniczny, nauczyciel,
instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness - nowoczesne formy gimnastyki, pomoc domowa,
animator zabaw, Key Person - pracownik kluczowy w restauracji, redaktor, dziennikarz, pracownik działu
"obsługa widza", grafik komputerowy, specjalista ds. turystyki)
→ Ochrona zdrowia i opieka społeczna (opiekun/wychowawca, instruktor terapii zajęciowej, instruktor terapii
uzależnień, pracownik socjalny oraz referent)
→ Handel hurtowy i detaliczny (młodszy specjalista ds. rozwoju rynku, konsutant do spraw handlu,
sprzedawca, pomocnica w salonie, p.o.zastępcy kierownika sklepu)
→ Administracja publiczna i obrona narodowa (stażysta, st. Referent, pracownik administracyjny)
→ Budownictwo (stażystka)
→ Przetwórstwo przemysłowe (operator, pośrednictwo finansowe, asystent d/s windykacji telefonicznej,
inspektor kredytowy)
→ Hotele i restauracje (asystent Kierownika Sklepu, obsługa klienta)

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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Wydział Prawa i Administracji
Administracja (dane zebrane od 153 osób)
→ Administracja publiczna (Młodszy referent, Referent 17, Starszy referent, Starszy referent ds.
pracowniczych, Koordynator świadczeń prywatnych, Referendarz, Inspektor, Starszy inspektor,
Podinspektor, Pracownik administracyjny, Pracownik biurowy, Pomoc techniczna przy ocenie wniosków
EFS, Kierownik działu wdrażania EFS, Księgowa, Główna księgowa)
→ Firmy produkcyjno-usługowe (Specjalista ds. sprzedaży, Specjalista ds. marketingu, Przedstawiciel
handlowy, Z-ca kierownika działu handlowego, Pracownik działu logistyki, Specjalista ds. zaopatrzenia,
Pracownik biurowy, Asystent, Referent, Horeca Chanel Developmnet Manager, Pracownik ds. osobowych,
Księgowa)
→ Edukacja (Referent administracyjny, Sekretarz szkoły, Kierownik działu administracyjno – gospodarczego,
Asystent, Referent księgowy, Nauczyciel j. Włoskiego)
→ Bankowość (Starszy asystent (sprzedaż produktów bankowych), Konsultant (sprzedaż produktów
bankowych), Inspektor, Referent, Kontroler rozliczeń)
→ Ubezpieczenia - ZUS (Kierownik referatu, Urzędnik ds. ubezpieczeń społ., Referent, Starszy referent)
→ Pośrednictwo finansowe (Doradca klienta, Specjalista ds. produktów bankowych)
→ Nieruchomości (Asystent pośrednika w obrocie nieruchomości, Agent nieruchomości, Administrator)
→ Ochrona zdrowia (Starszy referent ds. zatrudnienia i płac, Inspektor ds. płac)
→ Konsulting (Doradca klienta)
→ Policja (Policjant, Sekretarka)
→ Wojsko (Dowódca drużyny transportowej)
→ Prokuratura (Pracownik biurowy)
→ Sąd (Inspektor, Stażysta)
→ Izba Celna (Młodszy inspektor celny)
→ Kancelarie (Asystent ds. adm.-prawnych)
→ Handel (Sprzedawca)
→ Call Center (Konsultant telefoniczny)
→ Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (Prowadzenie magazynu, Monter
aparatury elektronicznej, Operator (drukarnia), Ochroniarz, Projektant szaf wnękowych, Sprzątaczka)

Europeistyka (dane zebrane od 26 osób)
→ Administracja publiczna (specjalista ds. programów UE, stażysta (prace administracyjne), podinspektor
(obsługa projektów UE), sekretarz/ asystent koordynatora projektu, księgowa/kadry/płace, pracownik
biurowy, pośrednik pracy, koordynator świadczeń prywatnych)
→ Firmy (przedstawiciel handlowy, kierownik działu zaopatrzenia, obsługa sekretariatu/przygotowywanie
wniosku o dofinansowanie, konsultant ds. sprzedaży, asystent w dziale marketing, księgowa, asystentka
dyrektora)
→ Pośrednictwo finansowe (Asystent ds. administracji, Specjalista (doradztwo, analiza danych), Specjalista ds.
leasingu)
→ Konsulting (Doradca (koordynacja, rozliczanie funduszy UE), Referent ds. rozliczania projektów UE,
Specjalista ds. funduszy)
→ Nieruchomości (Asystent, Pośrednik nieruchomości)
→ Edukacja (Pedagog, Sekretarka)
→ Handel (Obsługa klienta)

Prawo (dane zebrane od 69 osób)
→ Kancelarie adwokackie (Aplikant adwokacki, Młodszy prawnik, Prawnik, Asystent prawnika)
→ Kancelarie radcowskie (Aplikant radcowski, Asystent prawny, Prawnik, Prawnik-stażysta)
→ Kancelarie notarialne (Aplikant notarialny, Pracownik kancelarii notarialnej)
Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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→ Kancelarie komornicze (Aplikant)
→ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
→ Administracja publiczna (Specjalista (porady, analiza prawna), Podinspektor (ochrona danych osobowych,
org. Spotkań radnych), Inspektor ds. prawnych, Prawnik, Referent, Stażysta, Sekretarka/pomoc prawna,
Inspektor planowania przestrzennego)
→ Firmy produkcyjno-usługowe (Prawnik, Asystent prawnika, Specjalista ds. prawnych, Referent prawny,
Samodzielny pracownik (opiniowanie umów), Starszy referent - obsługa Biura Zarządu)
→ Ubezpieczenia (broker, Asystent brokera, inspektor)
→ Konsulting (Konsultant (opinie i komentarze podatkowe), Kierownik projektu, Specjalista ds. marketingu)
→ Nieruchomości (Asystent pośrednika)
→ Pośrednictwo finansowe (Specjalista ds. prawnych)
→ Windykacja (młodszy specjalista)
→ Sąd (Stażysta - przyg. projektów postanowień)
→ Wydawnictwo prawnicze (Redaktor elektronicznej bazy orzeczeń)
→ Handel (sprzedawca)

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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Wydział Sztuk Pięknych
B/d o branżach i stanowiskach pracy

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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Wydział Teologiczny
Teologia (dane zebrane od 6 osób)
→ Edukacja (nauczyciel/nauczyciel katecheta)
→ Administracja publiczna i obrona narodowa (starszy referent, sekretarz stażysta)
→ Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna (pracownik biurowy)

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie?
Zestawienie wg kierunków studiów
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