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Wymusza swoje zasady w każdych okolicznościach
Przestrzega zasad, z którymi się utożsamia
Tworzy i przestrzega zasady
Podporządkowuje się zasadom
W pełni podporzadkowuje się zasadom

Problematyczna - należy wybrać dokładnie jeden kierunek
Zmniejszona - potrzebuje motywacji do uczenia
Normalna - radzi sobie sam w szkole bez większych problemów
Zwiększona - możliwe jest rozwijanie w wielu kierunkach
Bardzo silna - może mieć zastosowanie do równoczesnej nauki wielu dziedzin

Uczę się najlepiej w oparciu o powtarzanie nowej wiedzy i działań.
Podczas procesu uczenia potrzebuję klarownego porządku i
adekwatnych informacji.

Jestem niezależny/-a, nie wymagam zbyt wiele, aby zmotywować
mnie do wykonania zadania. Niezbędne jest jednak ciągłe
monitorowanie procesu wykonania przyporządkowanych mi zadań, w
przeciwnym razie istnieje ryzyko ich nie zrobienia.

Wymagam ustrukturyzowanych, jasnych i ściśle powiązanych działań,
które prowadzą do osiągnięcia nowych celów.
Wykorzystuję swoje pomysły i bardzo mi odpowiadają
uporządkowane warunki pracy.
Swoimi działaniami próbuję zmienić formy współpracy w otoczeniu.

Adwokat, Autorytet, Buduję, Bóg, Chemia, Cudzoziemcy, Cytaty, Czas, Drzewa,
Dystans / Odległość, Estetyka, Etyka, Filmy, Filozofia, Gleba, Głaszczę się,
Handluję, Historia, Inżynieria, Ja, Jestem cierpliwy / -a,, Jestem na stażu, Jestem
sam / -a, Języki obce, Kazanie, Komputery, Ksiądz, Księgowość, Kształcę,
Laboratorium, Leczę, Leki, Maluję, Maszyny, Matematyka, Media, Modlitwa, Moja
choroba, Muzyka, Mój strach, Mówię, Narody, Nauczyciel, Nie umiem,
Nowoczesna komunikacja, Operuję, Paragrafy, Partner, Pomagam ludziom,
Porządek, Potrafię, Prawa człowieka, Przekazuję, Przepisy prawne, Rozłąka,
Rośliny, Ryzyko, Sporty indywidualne, Sprawiedliwość, Studiuję, Szkoła, Sztuka,
Sędzia, Słyszę, Teatr, Technologia, Uczę, Uzdrawiam, Walka, Wiadomość, Wiara,
Widzę, Wierzący/-a, Współzawodniczę, Wstydzę się, Zagranica, Zajęcia grupowe,
Zasady, Zdrowie, Ziemia, Zmniejszam ból, Środowisko, Świątynia

Kościół / Związek wyznaniowy, Programuję

Dyscyplina, Jestem agresywny / -a, Jestem ukarany /-a, Moja wina, Mój ból, Nie
chcę, Nie mogę, Policjant, Przedsiębiorstwo państwowe, Zemsta, Zwierzęta,
Żołnierz

Automatycznie używa konstruktywnych zachowań
Wykorzystuje swoje konstruktywne zachowanie w odpowiednich warunkach
Używa konstruktywnego zachowania do blokowania i unikania działań
Najlepsze proporcje to 60 : 30 : 10

Chcę, Czuję się, Czytam książki, Doradca, Duże wyzwanie, Dzieci, Ekonomia,
Fakt, Firma prywatna, Jestem aktywny / -a, Jestem mocny / -a, Jestem
odpowiedzialny / -a, Jestem zrozumiały / -a, Ludzie, Mam firmę, Mogę, Moja
psychika, Moje ciało, Myślę, Mój wygląd, Nauka, Odnoszę sukces, Pieniądze,
Podróżuję, Pomysły, Pracuję, Prestiż, Ruszam się, Sporty drużynowe, Trenuję,
Tworzę, Uprawiam sport, Wszechświat, Zamówienie, Zmiana

Biorę narkotyki, Gram na automatach, Kradnę, Mundur, Palę papierosy, Piję
alkohol, Terroryści, Zbrodnie

Filozofia i Historia 98.6
Pedagogika 98.5
Nauki przyrodnicze 95.0
Studia zagraniczne 94.9
Sztuka 93.9
Teologia 90.4
Prawo 90.2
Zdrowie 88.8
Inżynieria i Technologia 85.4

Niska - głównie spontaniczność
Obniżona - przewaga spontaniczności
Normalna - zbalansowana spontaniczność i pragmatyzm
Podwyższona - przewaga pragmatyzmu
Bardzo wysoka - głównie pragmatyzm

Sport 78.9
Policja i Wojsko 60.2
Biznes i Ekonomia 54.9

FILOZOFIA I HISTORIA

BIZNES I EKONOMIA

PEDAGOGIKA

POLICJA I WOJSKO

NAUKI PRZYRODNICZE

SPORT

Więcej informacji o konkretnych kierunkach związanych z tego
typu uczelniami znajdziesz w pkt.16 "Opis znaczenia
parametrów raportu"

Niniejszy punkt zawiera krótki opis znaczenia poszczególnych parametrów raportu „Wybór uczelni”. Czytając
ten rozdział jak i całe wyniki raportu bierz pod uwagę, że to, co opisuje ten raport nie zawsze musi być jeszcze
uświadomione sobie przez Ciebie.
Raport pokazuje rzeczywistą reakcję Twojego ciała i sfery emocjonalnej na Twoją przyszłą zawodową
rzeczywistość opisywaną za pomocą słów. Potraktuj te wyniki jako wskazówkę i dodatkową informację do
wyboru lepszej uczelni i swojego przyszłego otoczenia. Dzięki temu łatwiej odniesiesz sukces oraz będziesz
czuł przy tym spełnienienie i zadowolenie z samego siebie.
Kierunki studiów wymienione na raporcie mogą nie obejmować wszystkich dostępnych kierunków w Polsce.
Coraz więcej pojawia się interdyscyplinarnych kierunków studiów obejmujących wiele różnych dziedzin i
dlatego potraktuj wyniki tego raportu jako inspirację do poszukiwania najlepszego kierunku studiów dla siebie.

1. Korzystanie z reguł
Parametr "Korzystanie z reguł" pokazuje na ile jesteś skłonny dopasowywać się do ustalonych zasad i
reguł.

Twój wynik: 47.64
Stosuję się tylko do akceptowalnych zasad - jestem gotowy/-a zaakceptować tylko te zasady, które sam
uważam za uczciwe. Z trudnością akceptuję reguły stworzone przez innych, czy nowe zasady i reguły
których jeszcze nie wypróbowałem/-am. Jestem odpowiednią osobą do tworzenia i wdrażania nowych
zasad.

2. Zdolność do uczenia się
Uczenie się jest naturalnym ludzkim procesem przyswajania informacji i późniejszym ich
wykorzystywaniem. Równolegle jest wykorzystywana część wrodzona (spontaniczne uczenie się) i część
uzyskana w trakcie życia (kształcenie formalne). Wynika to z mechanizmu rozwoju: INFORMACJA ->
WIEDZA -> UMIEJĘTNOŚCI = EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ
Aby lepiej zrozumieć, jaki rodzaj uczelni wyższej jest dla ciebie odpowiedni, przydatne będzie krótkie
zdefiniowanie podstawowych pojęć "uczenie się" i "zdolność uczenia się".
Uczenie się jest zdolnością do przyswajania informacji i potem do jej wykorzystania.
Zdolność do uczenia się składa się z dwóch filarów:
1. z założeń wewnętrznych, aby móc nauczyć się czegoś nowego (skuteczność uczenia się)
2. na zdolności koncentracji lub zdolności skupienia się na wybranym celu
Aby pomyślnie ukończyć uczelnię, należy skutecznie łączyć zarówno skuteczność uczenia się jak i
zdolność do skupienia się na nauce. Jeśli jesteś w stanie połączyć te dwie umiejętności, to zdolność do
uczenia się znacznie wzrośnie a studiowanie zakończy się sukcesem. To jest naprawdę ważne aby
zrozumieć i zaakceptować, że te dwa pojęcia są połączone i mają bezpośredni wpływ na to na ile twoje
studiowanie będzie pomyślne.
Przykłady:
A) Osoba, która ma niską zdolność uczenia się, nie ma optymalnych warunków do studiowania na uczelni
lub szkole wyższej, ale jeśli wybierze odpowiednią szkołę i naprawdę skupi się na nauce - to pomyślnie
ukończy uczelnię lub szkołę wyższą.
B) Osoba, która ma bardzo dużą zdolność uczenia się ma doskonałe warunki do studiowania na uczelni
lub szkole wyższej, ale jeśli nie skupi się na studiowaniu, to z powodu wielu innych zainteresowań jej
uwaga rozproszy się i będzie bliska niepowodzenia na studiach łącznie z możliwością ich nieukończenia. I
mimo tego, że miała lepszą pozycję i potencjał niż osoba A.
W ogólności, sukces twojego studiowania opiera się na trzech głównych filarach:
1. Jakie są Twoje wewnętrzne założenia lub skuteczność uczenia się.
2. Jaka jest twoja zdolność do skupienia się na jednym celu.
3. Czy wybierzesz odpowiednią uczelnię lub szkołę wyższą.
Twój wynik: 48.9
Twoja zdolność uczenia się jest normalna W trakcie studiowania nie powinieneś mieć jakichkolwiek
większych problemów. Studiowanie możesz ukończyć ze średnim skupianiem się na nim. Oznacza to, że
jeśli wybierzesz odpowiednią uczelnię lub szkołę wyższą, to twoje studiowanie w przyszłości będzie fajne.
W twoim przypadku nie jest konieczne, aby korzystać z usług eksperta w zakresie doradztwa
zawodowego.

3. W jakich sytuacjach czuję się najlepiej
Parameter "W jakich sytuacjach czuję się najlepiej" pokazuje w jakich rolach najlepiej funkcjonujesz i jakie
zachowania będą naturalnie przejawiane przez ciebie w twoim środowisku. Opisane są trzy najsilniej i
najchętniej prezentowane przez ciebie role. Optymalne dla ciebie środowisko to takie, które umożliwia
przejawianie się tych trzech, opisanych na diagramie ról naraz.

4. Odpowiedni model uczenia się
Parametr "Odpowiedni model uczenia się" pokazuje Twój najbardziej efektywny sposób uczenia się. Im
więcej wykorzystujesz tego rodzaju uczenia się, tym nauka jest dla Ciebie bardziej przyjemna i efektywna.

5. W jaki sposób najlepiej wykonam zadanie?

Parametr "W jaki sposób najlepiej wykonam zadanie?" pokazuje Twój naturalny obecnie sposób podejścia
do realizacji zleconych ci zadań. Wiedząc o tym możesz zadbać o to aby stworzyć wokół siebie
środowisko, które pozwoli Ci je lepiej i szybciej realizować.

6. Zastosowanie
Parametr "Zastosowanie" pokazuje jak osoba zachowuje się w różnych sytuacjach. Różne sytuacje mogą
wymagać różnych zachowań. Najlepsze proporcje to 60 (Solidność): 30 (Zależność od warunków): 10
(Blokowanie).
Solidność
Twój wynik: 84.23
Część "Solidność" nazywana niezawodnością pokazuje, jak wysoki odsetek konstruktywnych zachowań
jest wiarygodny, tj. faktycznie i konstruktywnie wykorzystany przez Ciebie z korzyścią zarówno w pracy,
jak i w działaniach osobistych, oraz przy pokonywaniu przeszkód. W tym obszarze zachowań znajdują się
także wkład i wsparcie dla innych ludzi.
Zależność od warunków
Twój wynik: 15.77
Część "Zależność od warunków" pokazuje, jak wysoki odsetek Twoich konstruktywnych zachowań zależy
od zewnętrznych warunków. Są używane w pracy i w działaniach osobistych tylko wtedy, gdy jesteś
zadowolony/-a z tych warunków. Te zachowania nie pokonują przeszkód, starają się tylko zapobiec
osobistym stratom. W tym obszarze nieco trudniej jest być zaakceptowanym przez innych.
Blokowanie
Twój wynik: 0
Część "Blokowanie" pokazuje odsetek normalnie niewykorzystywanych zachowań. Służy jedynie do
blokowania, niszczenia i całkowitego zatrzymywania Twojej komunikacji lub działań z innymi. Takie
zachowania mogą być przydatne w sytuacjach kryzysowych w pracy.

7. Co Ciebie motywuje
Parametr "Co Ciebie motywuje" pokazuje jakie aspekty Twojego świata sprawiają że ożywasz, że pobudza
Twoją energię i ciekawość.

8. Czego unikasz
Parametr "Czego unikasz" pokazuje jakie aspekty Twojego świata stresują Ciebie i obniżają Twoją
energię.

9. Co jest Ci obojętne
Parametr "Co jest ci obojętne" pokazuje jakie aspekty Twojego świata są dla Ciebie obojętne: ani nie
pobudzają, ani nie stresują.

10. O czym marzę
Parametr "Co chciałbyś a jest Ci niedostępne" pokazuje jakie aspekty Twojego świata są dla Ciebie
ważne, a jednocześnie obecnie z jakiś powodów nie są dla Ciebie dostępne.

11. O czym nawet nie chcę myśleć
Parametr "O czym nawet nie chcesz myśleć" pokazuje jakie aspekty Twojego świata są tak destrukcyjne
dla Ciebie, że unikasz ich jak możesz, bo ogromnie obniżają Twoją energię.

12. Realność
Parametr "Realność" pokazuje na ile swoje decyzje podejmujesz spontanicznie (wartości niskie) a na ile w
oparciu o fakty i rzeczywistość (wartości wysokie)
Twój wynik: 42.8
Twoja decyzja jest zrównoważona: bazuje na zdrowym poczuciu rzeczywistości oraz pragmatyzmie a
także jest jednocześnie odpowiednio spontaniczna. Nie musisz się martwić że twój wybór będzie zbyt
rzeczowy, lub zbyt spontaniczny.

13. Stosowność typu uczelni
Parametr "Stosowność typu uczelni" pokazuje ranking różnych typów uczelni, które są
najodpowiedniejsze dla Ciebie, po których praca dla Ciebie będzie miała największą wartość i która
będzie Ciebie w naturalny sposób ciekawiła i motywowała.

14. Najbardziej pasujące do studiowania
FILOZOFIA I HISTORIA
Archeologia, Etnologia, Filozofia, Historia, Historia sztuki, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, Muzeologia, Ochrona dóbr kultury, Politologia, Socjologia, Studia
nad wojną i wojskowością, Środkowoeuropejskie studia historyczne, Turystyka historyczna i kulturowa.
Powiązane z filozofia i historia:
Europeistyka, Międzynarodowe studia kulturowe, Militarioznawstwo, Przewodnictwo i pilotaż turystyczny,
Religioznawstwo, Wojskoznawstwo.
PEDAGOGIKA
Amerykanistyka, Anglistyka, Animacja społeczno-kulturalna, Dialog i doradztwo społeczne, Doradztwo
kariery i doradztwo zawodowe, Dwujęzyczne studia dla tłumaczy, Edukacja artystyczna, Filologia
(dowolny język obcy), Filologia polska, Geografia, Lingwistyka, Logopedia, Nauczanie fizyki, Nauczanie
matematyki i informatyki, Nauki o rodzinie, Pedagogika, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika specjalna, Polityka
społeczna, Polonistyka, Praca socjalna.
Powiązane z Pedagogika:
Arteterapia, Edukacja techniczno-informatyczna, Lingwistyka praktyczna, Nauki o rodzinie, Psychologia,
Terapia zajęciowa.
NAUKI PRZYRODNICZE
Agroleśnictwo, Analityka chemiczna, Analityka kryminalistyczna i sądowa, Analityka weterynaryjna,
Behawiorystyka zwierząt, Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych, Biochemia, Biofizyka , Bioinżynieria,
Bioinżynieria zwierząt, Biokosmetologia, Biologia, Biologia i zdrowie człowieka, Biotechnologia,
Browarnictwo i słodownictwo, Chemia, Chemia i analityka przemysłowa, Chemia i toksykologia medyczna,
Chemia kosmetyczna, Chemia medyczna, Dietetyka, Doradztwo ogrodnicze, Ekologia, Enologia i
cydrowinictwo, Fizyka medyczna, Florystyka, Genetyka i biologia eksperymentalna, Geologia, Gospodarka
wodna, Hipologia i jeździectwo, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, Inspekcja
weterynaryjna, Inżynieria farmaceutyczna, Kognitywistyka, Kynologia, Leśnictwo, Medycyna roślin,
Mikrobiologia, Mleczarstwo, Neurobiologia, Neuroinformatyka - zastosowanie fizyki w biologii i medycynie,
Oceanografia, Ochrona środowiska, Ochrona zdrowia roślin, Odnowa biologiczna, Ogrodnictwo,
Pszczelarstwo, Rewitalizacja terenów zielonych, Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Rybactwo, Studia
matematyczno-przyrodnicze, Technologia kosmetyków, Technologia roślin leczniczych, Technologia
żywności i żywienie człowieka, Uprawa winorośli i winiarstwo, Zielarstwo, Zoofizjoterapia, Zootechnika,
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii, Żywienie człowieka i dietetyka.
Powiązane z Nauki przyrodnicze
Analityka medyczna, Archeologia, Architektura krajobrazu, Bioinformatyka, Chemia budowlana,
Ekobiznes, Nanotechnologia, Odnawialne źródła energii, Technologia chemiczna.

15. Kierunki nieodpowiednie do studiowania
SPORT
Animacja osób 50+, Diagnostyka sportowa, Sport, Wychowanie fizyczne.
Powiązane ze Sport:
Taniec, Terapia zajęciowa, Zarządzanie w sporcie, Zarządzanie w turystyce i sporcie.
POLICJA I WOJSKO
Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dyplomacja, Kryminalistyka, Kryptologia i
cyberbezpieczeństwo, Lotnictwo i kosmonautyka, Militarioznawstwo, Nauka o policji, Nawigacja,
Obronność państwa, Studia wojskowe, Wojskoznawstwo.
Powiązane z Policja i Wojsko
Analityka kryminalistyczna i sądowa, Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, Elektronika i
telekomunikacja, Informatyka, Kryminologia, Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika.
BIZNES I EKONOMIA
Agrobiznes, Bankowość i finanse cyfrowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, Cyfryzacja i
zarządzanie danymi w biznesie, Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze, Ekobiznes, Ekonometria i analityka
danych, Ekonomia, Europeistyka, Finanse i rachunkowość, Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia,
Finanse, bankowość, ubezpieczenia, Gastronomia i hotelarstwo, Gospodarka nieruchomościami,
Gospodarka turystyczna, Handel międzynarodowy, Informatyczne techniki zarządzania, Informatyka i
ekonometria, Ekonomiczno-prawny, Komunikacja i psychologia w biznesie, Logistyka, Marketing i
sprzedaż, Matematyka, Podatki i doradztwo podatkowe, Przewodnictwo i pilotaż turystyczny, Public
relations, Stosunki międzynarodowe, Studia menedżersko-prawne, Towaroznawstwo, Transport,
Turystyka i rekreacja, Turystyka i zarządzanie, Zarządzanie, Zarządzanie w sporcie, Zarządzanie w
turystyce i sporcie, Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Powiązane z Biznes i Ekonomia:
Administracja, Analiza danych, Doradztwo podatkowe, Hipologia i jeździectwo, Zarządzanie i inżynieria
produkcji.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

