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Przeszłość
1. W jakim zawodzie pracują/pracowali Twoi rodzice lub inni najbliżsi członkowie
rodziny? Ilu braci/Ile sióstr posiadasz? Są starsi/młodsi od Ciebie?
Mój ojciec pracuje w firmie zajmującej się produkcją okien, matka od dłuższego czasu
jest bezrobotna i zajmuje się prowadzeniem domu. Wcześniej pracowała w firmie
produkującej buty w Rzeszowie. Mam dwie młodsze siostry i młodszego brata.
2. Gdzie spędziłaś większość okresu
dorastania? Na jakim obszarze –
miejskim, wiejskim, itd.?
Większość okresu dorastania spędziłam w
rodzinnej miejscowości przy granicy
z Niemcami, po ukończeniu szkoły średniej
przyjechałam do Rzeszowa na studia.
3. Jak spędzałaś swój wolny czas?
Większość czasu poświęcałam na naukę,
poza tym były to spotkania ze znajomymi, ale mała miejscowość nie miała zbyt wiele
do zaoferowania.
4. Czy Twoi rodzice lub inni bliscy członkowie rodziny wyrażali opinię o tym, jaka
powinna być dobra/idealna dziewczyna (mądra, miła, szalona, ładna, nieśmiała,
itd.)?
Moim rodzicom bardzo zależało na tym, żebym była wykształcona. Poza tym mówili,
że idealna dziewczyna to taka, która jest odpowiedzialna, rozsądna, pracowita,
trzymająca się zasad w życiu.
5. Czy Twoim najbliższym przyjacielem w okresie dorastania był chłopak czy
dziewczyna? Czy ta osoba/te osoby wyrażały opinie o tym, jaka powinna być
idealna dziewczyna?
Nie miałam jednego najbliższego przyjaciela, ale należałam do różnych stowarzyszeń
katolickich. Osoby, które w nich były wyrażały opinie podobne do moich rodziców.
6. Jakie ścieżki kariery zawodowej obrali Twoi przyjaciele?
Przyjaciele z okresu dorastania wybrali bardzo różne drogi, natomiast z okresu studiów
w Rzeszowie wybrali zawody związane z chemią lub informatyką.
7. Czy miałaś wzory do naśladowania? Jeśli tak, to kim były te osoby i jakie cechy
charakterystyczne chciałaś naśladować?
Wzorem do naśladowania w życiu była dla mnie moja mama, natomiast w życiu
zawodowym nie miałam takich autorytetów.
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Rzeczywista sytuacja zawodowa
1. Jakie są Twoje najwcześniejsze wspomnienia związane z wyborem pracy, którą
masz obecnie?
Od dawna interesowałam się chemią, natomiast uznałam, że studiowanie informatyki
pomoże mi w życiu zawodowym.
2. Kto lub co przyczyniło się do tego wyboru?
Mam umysł ścisły,
humanistycznym.

dlatego
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rozwoju

w
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3. Jak doszło do podjęcia decyzji?
Dostałam się do Instytutu Ochrony Roślin na praktyki studenckie i bardzo mi się
spodobało to, co mogłam tam robić.
4.
Które aspekty ICT
szczególnie interesujące?

uważasz

za

Możliwość tworzenia baz danych i prowadzenia
obliczeń.
5.
Pracujesz
samodzielnie?

w

zespole

czy

W zespole, ale moje stanowisko jest
samodzielne, tzn. nie dzielę obowiązków z kimś
innym.
6. Czym zajmujesz się w pracy?
Komputerowym badaniem próbek analitycznych i tworzeniem baz danych.
7. Jak wygląda jeden z Twoich typowych dni pracy?
W zależności od tego, czym musi zajmować się danego dnia Instytut, prowadzę
badania lub tworzę bazy danych próbek analitycznych.
8. Które z aspektów swojej pracy lubisz najbardziej, a które najmniej?
Praca ta umożliwia mi realizację mojej pasji, jaką jest chemia, a poza tym podoba mi
się to, że mogę wykorzystywać umiejętności w zakresie informatyki.
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Czynniki wspierające/wstrzymujące
1. Czy mogłabyś opisać swoją karierę zawodową?
W trakcie studiów odbyłam praktyki w instytucie, a po ich ukończeniu starałam się
o przyjęcie do niego. To była moja pierwsza praca.
2. Jakie czynniki pomagały i jacy ludzie wspierali Ciebie w wyborze i rozwoju
Twojej kariery?
Motywowali mnie rodzice i niektórzy wykładowcy. Ponadto sama byłam silnie
zmotywowana i to pomogło mi ukończyć dość ciężkie studia.
3. Jakie czynniki i ludzie wstrzymywali wybór i rozwój Twojej kariery? Jak je
przezwyciężyłaś?
Byli to ludzie, którzy uważali, że jako dziewczyna z małej miejscowości nie mogę
osiągnąć nic większego, ale ich negatywne opinie tylko motywowały mnie do
udowodnienia im tego, że mogę.
4. Dlaczego wybrałaś tą pracę/te prace?
To moja pasja, praca ta umożliwiła mi wykorzystanie wiedzy zdobytej na obu
kierunkach studiów.
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Osoba prywatnie
1. Jak spędzasz dni wolne od pracy?
Spędzam je z chłopakiem.
2. Czy masz dzieci? Jeśli tak, to jakiej płci/ w jakim
wieku?
Nie mam.
3. Czy praca ma wpływ na Twój czas wolny? Jeśli tak,
to jaki?
Po skończeniu pracy w danym dniu nie zajmuję się już
tematami związanymi z nią, a więc nie wpływa.
4. Jakie są Twoje główne zainteresowania poza Twoją
pracą? Czy masz jakieś hobby?
Interesuję się muzyką, filmami i religią.
5. W skrócie, jak opisałabyś siebie jako osobę?
Poważną, troskliwą, przyjacielską, pomocną...?
Spokojna, odpowiedzialna, rozsądna, niekonfliktowa.

5

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

Rady dla innych
1. Czy zachęciłabyś inne kobiety do pracy jako specjalista IT? W jaki sposób byś je

zachęciła?
Uważam, że kobiety tak samo jak mężczyźni mogą próbować realizować się w tym
zawodzie. Zachęciłabym je poprzez pokazanie przykładów kobiet, które dały sobie
radę w tym zawodzie.
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