Załącznik 2.1 do Zarządzenia Nr 51/2013
z dnia 31 maja 2013 roku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
http://www.uwm.edu.pl
BADANIE ANKIETOWE
STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE
Szanowna Pani,
Szanowny Panie,
Uprzejmie proszę o wypełnienie załączonego anonimowego kwestionariusza ankiety.
Prowadzone badanie ma na celu zebranie informacji, które zostaną wykorzystane w procesie
doskonalenia jakości i warunków kształcenia w Uniwersytecie.
Dziękuję za pomoc,
Prorektor ds. kształcenia
UWM w Olsztynie
KWESTIONARIUSZ ANKIETY
1. Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytej wiedzy?

bardzo wysoko
wysoko
przeciętnie
nisko
bardzo nisko

2. Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji?

bardzo wysoko
wysoko
przeciętnie
nisko
bardzo nisko

3. Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca
dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do
samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania,
poszanowania praw autorskich, itp.?

bardzo wysoko
wysoko
przeciętnie
nisko
bardzo nisko

4. Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. bardzo wysoko
zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, wysoko
dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.?
przeciętnie
nisko
bardzo nisko
5. Jak Pani/Pan ocenia współpracę z opiekunem podczas realizacji pracy bardzo wysoko
dyplomowej?
wysoko
przeciętnie
nisko
bardzo nisko

6 a-d. Jak Pani/Pan ocenia techniczne warunki studiowania? (wyposażenie sal bardzo wysoko
wykładowych, wyposażenie laboratoriów i pracowni komputerowych, wysoko
zasoby biblioteczne, obiekty sportowe)
przeciętnie
nisko
bardzo nisko
7. Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu?

bardzo wysoko
wysoko
przeciętnie
nisko
bardzo nisko

8.Jaki jest Pani/Pana aktualny status
zawodowy?
Można wybrać kilka odpowiedzi; w
przypadku odpowiedzi pierwszej lub
ostatniej proszę przejść do pytania
ostatniego

kontynuuję naukę
pracuję na umowę o pracę
mam własną firmę
pracuję na podstawie umowy cywilno-prawnej
jestem bezrobotna/bezrobotny

9. Jaki charakter ma praca wykonywana przez praca ściśle związana ze specjalnością
Panią/Pana aktualnie lub wykonywana praca ściśle związana z kierunkiem studiów
poprzednio?
praca częściowo związana z kierunkiem
studiów
praca nie związana z kierunkiem studiów
10.Ilu
pracowników
instytucja/przedsiębiorstwo,
Pani/Pan pracuje?

zatrudnia do 10 osób
w której od 10 do 50 osób
od 50 do 250 osób
powyżej 250 osób

11.Jaki
zasięg
działalności
instytucja/przedsiębiorstwo, w
Pani/Pan pracuje?

12. W jakiej branży Pani/Pan pracuje?

ma lokalny
której regionalny
krajowy
międzynarodowy
trudno określić
administracja publiczna
budownictwo
działalność prawnicza i sądowa
edukacja
energetyka
finanse, bankowość i ubezpieczenia
gastronomia
handel
kultura i sztuka
medycyna oraz ochrona zdrowia i dietetyka
motoryzacja
nieruchomości
opieka socjalna
produkcja żywności
przemysł ciężki
rolnictwo i leśnictwo
rozrywka i sport
rybactwo

transport
turystyka i hotelarstwo
usługi drobne
usługi informatyczne i komputerowe
inna
13. Jeśli Pani/Pan pracuje lub pracował(a), to
w jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan
wiedzę, umiejętności i kompetencje
zdobyte podczas studiów?

bardzo dużym
dużym
umiarkowanym
małym
bardzo małym

14. W jakim stopniu Pani/Pana wykształcenie bardzo dużym
odpowiada
aktualnym
wymaganiom dużym
rynku pracy?
umiarkowanym
małym
bardzo małym
15. W jakim stopniu studia przygotowały
Panią/Pana
do
samokształcenia
i
kreatywnego rozwiązywania problemów
w pracy?

bardzo dużym
dużym
umiarkowanym
małym
bardzo małym

16.

wiedza i umiejętności specjalistyczne
znajomość języków obcych
umiejętność obsługi programów
komputerowych/systemów informatycznych
znajomość podstaw księgowości i finansów
znajomość podstaw prawa krajowego
/międzynarodowego
znajomość zasad i znormalizowanych
systemów zarządzania
umiejętność podejmowania ryzyka,
kreatywność i przedsiębiorczość
umiejętność kierowania zespołem ludzi
umiejętność pracy zespołowej
inne

Które Pani/Pana zdaniem obszary
kształcenia
powinny
być
rozszerzone/pogłębione, aby absolwent
UWM miał większe szanse na rynku
pracy?

17. Czy gdyby mogła Pani/ mógł Pan ten sam kierunek studiów i uczelnia
ponownie wybrać uczelnię oraz kierunek ten sam kierunek studiów w innej uczelni
studiów wówczas byłby to:
inny kierunek studiów w tej samej uczelni
inny kierunek studiów w innej uczelni

METRYCZKA
Proszę wypełnić metryczkę równie dokładnie, jak poprzednią część kwestionariusza. Umożliwi nam
to przeprowadzenie koniecznych analiz statystycznych.
Płeć

Kobieta
Mężczyzna

Rok ukończenia studiów

Forma kształcenia

studia I stopnia
studia II stopnia
jednolite studia magisterskie
studia III stopnia
studia
podyplomowe/kurs
dokształcający

Forma studiów

stacjonarne
niestacjonarne

Wydział i kierunek studiów
(lista rozwijana - proszę
wszystkie ukończone kierunki)

zaznaczyć

Specjalność
(lista rozwijana - proszę wpisać
nazwę/nazwy ukończonych specjalności)
Ocena na dyplomie ukończenia studiów

dostateczny
dostateczny plus
dobry
dobry plus
bardzo dobry

Nazwa instytucji/przedsiębiorstwa w której
Pani/Pan pracuje

Dziękuję za poświęcony czas!

Własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dokonywanie zmian, powielanie
i upowszechnianie powyższych materiałów możliwe jest tylko za zgodą właściciela.

