Załącznik 2.2 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
LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE
(3 LATA I 5 LAT PO UKOŃCZENIU STUDIÓW)
Szanowna Pani,
Szanowny Panie,
Uprzejmie proszę o wypełnienie załączonego anonimowego kwestionariusza. 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
I. JAKI JEST AKTUALNIE PANI/PANA STATUS ZAWODOWY
(można wybrać kilka odpowiedzi)
pracuję (umowa o pracę)
mam własną firmę
pracuję na podstawie umowy cywilno-prawnej
jestem na stażu
jestem bezrobotny
nie pracuję z wyboru
nie pracuję – jestem na urlopie wychowawczym, zdrowotnym, rencie, itp.
pracuję za granicą w zawodzie związanym z kierunkiem studiów
inna odpowiedź
Pole do wpisu
II. KIEDY PODJĘŁA PANI/ PODJĄŁ PAN PIERWSZĄ PRACĘ?
przed lub w trakcie studiów
bezpośrednio po studiach (przed upływem 6 miesięcy)
6 - 12 miesięcy od ukończenia studiów
1 - 2 lata od ukończenia studiów
po 2 latach od ukończenia studiów
III. NA ILE WYKONYWANA PRZEZ PANIĄ/PANA PRACA MA ZWIĄZEK
Z KIERUNKIEM UKOŃCZONYCH STUDIÓW?
praca ściśle związana ze specjalnością
praca ściśle związana z kierunkiem studiów
praca częściowo związana z kierunkiem studiów
praca zupełnie nie związana z kierunkiem studiów

IV. JAKI JEST ŁĄCZNY STAŻ PPANI/PANA PRACY ZAWODOWEJ?

powyżej 3 lat
2-3 lata
1-2 lata
0-1 rok
jeszcze nie pracowałam/-em
V. JAKI CHARAKTER MA ZAJMOWANE PRZEZ PANIĄ/PANA STANOWISKO?
kierownicze
wykonawcze
wolny zawód
inny
Pole do wpisu
VI. W JAKIEJ BRANŻY PANI/PAN PRACUJE?
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

Pole do wpisu

VII. KTÓRE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE SĄ PANI/PANA ZDANIEM
SZCZEGÓLNIE CENIONE NA RYNKU PRACY?
(proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
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
umiejętności komunikacyjne
inne
Pole do wpisu

VIII. W JAKI SPOSÓB ZNALAZŁA PANI/ ZNALAZŁ PAN PRACĘ?
(można wybrać kilka odpowiedzi)
oferta pracy w prasie
oferta pracy w Internecie
oferta z ośrodka doradztwa zawodowego
oferta uzyskana za pośrednictwem biura karier uczelni
oferta uzyskana za pośrednictwem kontaktu z pracodawcą na
praktyce
oferta uzyskana za pośrednictwem kontaktu z pracodawcą na stażu
oferta uzyskana za pośrednictwem kontaktu z pracodawcą podczas
wolontariatu
oferta wskazana przez urząd pracy
pomoc rodziny
pomoc znajomych
inne
Pole do wpisu
IX. JAKI ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI MA INSTYTUCJA/PRZEDSIĘBIORSTWO,
W KTÓREJ PANI/PAN AKTUALNIE PRACUJE?
lokalny
regionalny
krajowy
międzynarodowy
trudno określić
X. ILU PRACOWNIKÓW ZATRUDNIA INSTYTUCJA/PRZEDSIĘBIORSTWO,
W KTÓREJ PANI/PAN AKTUALNE PRACUJE?
do 10 osób
od 10 do 50 osób
od 50 do 250 osób
powyżej 250 osób
XI. JAKIE FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO UKOŃCZYŁA PANI/
UKOŃCZYŁ PAN CHCĄC SPROSTAĆ WYMOGOM AKTUALNIE WYKONYWANEJ
PRACY?
kursy
staże
studia podyplomowe
wolontariat
inne formy przygotowania do zawodu
Pole do wpisu
XII. CZY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PRZYSTĄPIŁA PANI / PRZYSTĄPIŁ PAN DO
ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH?
(w przypadku wyboru opcji „tak” proszę o odpowiedź na pytanie XIII)
tak
nie
nie dotyczy
XIII. CZY ZDOBYŁA PANI / ZDOBYŁ PAN UPRAWNIENIA ZAWODOWE?
tak
nie
nie, ale będę próbować ponownie
XIV. JEŚLI POZOSTAJE PANI/PAN BEZ PRACY LUB PRACUJE „DORYWCZO”
PROSZĘ OKREŚLIĆ CO JEST PRZYCZYNĄ TAKIEGO STANU RZECZY?

wysokie bezrobocie w regionie
likwidacja lub upadłość zakładu pracy
brak środków finansowych na zmianę miejsca
zamieszkania w miejscowości, w której jest
więcej ofert pracy
łatwo się zniechęcam odmową potencjalnych
pracodawców
uważam, że wybrałam/-em nieodpowiedni
kierunek studiów
uważam, że na studiach nie zdobyłam/-em tzw.
miękkich kompetencji
uważam, że nie reprezentuję odpowiedniego
poziomu:

wiedzy i umiejętności specjalistycznych
znajomości języka/języków obcych
umiejętności obsługi programów
komputerowych/systemów informatycznych
znajomości podstaw księgowości, finansów
i przedsiębiorczości
znajomości podstaw prawa krajowego
/międzynarodowego
znajomość zasad i znormalizowanych systemów
zarządzania
umiejętności podejmowania ryzyka, kreatywność i
przedsiębiorczości
umiejętności kierowania zespołem ludzi
umiejętności pracy zespołowej
umiejętności komunikacyjnych
inne przyczyny

XV.

CZY JEST PANI ZAINTERESOWANA/ PAN ZAINTERESOWANY UTRZYMANIEM
LUB NAWIĄZANIEM KONTAKTU Z MACIERZYSTYM WYDZIAŁEM?
chcę uczestniczyć w życiu wydziału jako jego doradca lub konsultant
programowy
chcę otrzymywać tylko bieżące informacje o wydziale
nie jestem zainteresowana/-y
XVI. W SYTUACJI GDYBY KTOŚ Z RODZINY LUB PANI/PANA BLISKICH PROSIŁ
O RADĘ W WYBORZE STUDIÓW, WÓWCZAS SUGEROWAŁABY PANI/
SUGEROWAŁBY PAN WYBÓR:
tego samego kierunku studiów i uczelni
tego samego kierunku studiów w innej uczelni
innego kierunku studiów w tej samej uczelni
innego kierunku studiów w innej uczelni
METRYCZKA
Proszę wypełnić metryczkę równie dokładnie, jak poprzednią część kwestionariusza. Umożliwi nam
to przeprowadzenie koniecznych analiz statystycznych.

Płeć

Kobieta
Mężczyzna

Forma kształcenia

Rok ukończenia
studiów
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 zaznaczyć
wszystkie ukończone kierunki)
Specjalność
(lista rozwijana - proszę wpisać
nazwę/nazwy ukończonych specjalności)
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.

