BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW OSW – ANKIETA
Szanowna(y) Absolwentko/ Absolwencie,
Biuro Karier OSW prowadzi badania dotyczące losów zawodowych swoich absolwentów. Badanie ma za zadanie
śledzenie losów zawodowych absolwentów, z uwzględnieniem tego, czy podejmują oni pracę zgodną z profilem
i poziomem wykształcenia oraz jak przydatna jest im wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w czasie
studiów. Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, opinie i stwierdzenia będą dla nas bardzo ważne.

Imię i nazwisko
……………………………….

adres e-mail
…………………………………..

nr telefonu
………………………

1. Rok ukończenia studiów
………………………………………….

2. Wydział
………………………………
□ stacjonarne
□ niestacjonarne
5. Pracuję

3. Kierunek i specjalność
……………………………
……………………………

4. Stopień
□ I (licencjackie)
□ II (magisterskie)

Jeśli tak, to:

□ tak

w pełnym wymiarze czasu pracy

□ nie

w niepełnym wymiarze czasu pracy
jestem na stażu
mam własną działalność
inne ………………………………………….

6. Aktualne miejsce pracy
Nazwa zakładu pracy

Miejscowość
Zajmowane stanowisko
Data rozpoczęcia pracy
7. Czy jest / byłaby to:

praca zgodna z profilem wykształcenia
praca niezgodna z profilem wykształcenia

8. Jak długo szukał lub szuka
nadal Pan(i) pracy po
ukończeniu studiów?

pracowałem/am już podczas studiów
mniej niż 2 miesiące
2-6 miesięcy
6-12 miesięcy
powyżej roku
nie szukam pracy

9. Poprzez jakie źródła szuka
lub znalazł Pan(i) pracę?

Biuro Karier
miejsce praktyki
ogłoszenia w Internecie
Urząd Pracy
sieć kontaktów/znajomych
ogłoszenia w prasie
Targi Pracy
inne ……………………………………………………

10. Czy po ukończeniu studiów
wróciła Pan(i) do swojej
rodzinnej miejscowości?

tak

11. Czy wiedza, umiejętności
i kompetencje zdobyte w
trakcie studiów pomogły
Panu(i) zdobyć pracę?

tak

12. Jeśli nie to jakie
zagadnienia według Pana(i)
należałoby ująć
w programach nauczania?

nie

nie

……………………………………………………..........
…………………………………………………………...

13. Gdyby wybierał(a) Pan(i)
ponownie studia, dokonał(a)by
Pan(i) wyboru:

tego samego wyboru
innego kierunku
tego samego kierunku w innej uczelni
innego kierunku w innej uczelni
nie studiował(a)bym w ogóle
innego (jakiego?) ……………………………………………

14. Czy po studiach
uczestniczył(a) Pan(i) w jakiś
formach kształcenia?

Tak
w jakich……………………………………………………………
Nie

Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez uczelnię moich danych osobowych oraz na umieszczenie ich w informatycznej bazie danych,
stworzonej na potrzeby realizacji badania pt.: „Badanie losów absolwentów”, polegającego na poznaniu losów zawodowych absolwentów
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, z uwzględnieniem tego, czy podejmują oni pracę zgodną z profilem i poziomem
wykształcenia oraz jak przydatna jest im wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w czasie studiów. Przyjmuję do wiadomości, że moje
dane osobowe przetwarzane są ww. instytucji, a także, że uprawniony(-a) jestem do wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane
osobowe podaję dobrowolnie, zgodnie z art. 7, pkt. 5 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997,nr 133,
poz. 883 z późn. zm.)

…………………………………………….
/miejsce, data/

……………………………………….
/czytelny podpis/

