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1. Cel procedury
Zapoznanie się z opinią absolwentów uczelni na temat funkcjonowania elementów
organizacyjnych uczelni, cech wyróżniających ukończony kierunek studiów oraz opinii
w zakresie oceny studiów oraz zapoznanie się z ich losami zawodowymi po ukończeniu
studiów.
2. Zakres procedury
Procedura dotyczy absolwentów wszystkich kierunków, poziomów i form studiów I i II
stopnia realizowanych w jednostkach organizacyjnych uniwersytetu.
3. Kompetencje i odpowiedzialności
a) Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia jest odpowiedzialny za:
− nadzór nad realizacją niniejszej procedury
b) Dział Informatyki odpowiada za:
− opracowanie kwestionariusza ankietowego w wersji elektronicznej
− zorganizowanie i przeprowadzenie ankietyzacji on-line między 6 a 12 miesiącem
(od połowy stycznia do połowy lutego) oraz po 3 latach od ukończenia studiów
wśród absolwentów, którzy wyrazili zgodę na kontakt z uczelnią,
− administrowanie Systemem Ankieter (on-line),
− przekazanie wyników przeprowadzonych badań do Biura Karier w podziale na
kierunki studiów.
4. Tryb postępowania
a) Badanie opinii absolwentów odbywa się on-line między 6 a 12 miesiącem oraz po 3
latach od ukończenia studiów.
b) Wzór kwestionariusza ankiety losów zawodowych absolwentów stanowi załącznik nr 1
do niniejszej procedury.
c) Absolwenci dobrowolnie i anonimowo wypełniają kwestionariusz ankiety on-line.
d) Dział Informatyki przekazuje wyniki przeprowadzonych badań do Biura Karier w
podziale na kierunki studiów do końca marca każdego roku kalendarzowego.
e) Biuro Karier przekazuje syntetyczne raporty wyników badań losów zawodowych
absolwentów Pełnomocnikowi ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, który następnie
przekazuje dalej Przewodniczącemu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz
Przewodniczącym Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia najpóźniej do końca
sierpnia każdego roku.
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5. Metodyka badania
1. Badanie absolwentów przez Biuro Karier należy prowadzić metodą ankietową:
techniką elektroniczną – obowiązujący kwestionariusz losów zawodowych absolwentów
należy wprowadzić do systemu informatycznego obsługującego tok studiów i udostępnić
absolwentom. Bezpośredni dostęp do kwestionariuszy losów zawodowych ma Dział
Informatyki i Biuro Karier.
6. Opracowanie wyników badania
1. Biuro Karier opracowuje syntetyczne raporty z podziałem na kierunki studiów najpóźniej
do końca sierpnia każdego roku i przesyła raporty do końca stycznia do Przewodniczących
Wydziałowych Zespołów ds. Jakości i Pełnomocnika ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia.
2. Przewodniczący Wydziałowych Zespołów ds. Jakości proponują kierunki usprawnień w
zakresie procesu kształcenia przygotowując program naprawczy, który przyjmuje
Kolegium Wydziałowe do końca marca.
7. Zapisy
Wszystkie dokumenty przeprowadzonej oceny kształcenia na uniwersytecie uznaje się za
poufne i przechowuje się w Biurze Karier oraz w jednostkach uczelni.
8.

9.

Załącznik
Kwestionariusz ankietowy badania losów zawodowych absolwentów UTP.
Dokumenty związane
Uchwała nr 5/436 Senatu UTP z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie doskonalenia
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UTP.
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BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO w Bydgoszczy
Załącznik
KWESTIONARIUSZ BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UTP
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

między 6 a 12 miesiącem oraz po 3 latach od ukończeniu studiów
Kwestionariusz wypełniany on-line
Część 1: OGÓLNA SKIEROWANA DO WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW
1.Płeć:

 kobieta
 mężczyzna
2. Obywatelstwo
 wybieramy z listy
3.1 Miejsce zamieszkania
 Polska
 poza Polską
3.2 Województwo z listy (dla udzielonej odpowiedzi Polska)
Wybieram z listy
4.1 Ukończony wydział
 wydział(y): wybieram z listy
4.2 Ukończony kierunek (dla udzielonej odpowiedzi
ukończony wydział)
 kierunek(i)studiów:………………………………………

5. Forma studiów:
 stacjonarna
 niestacjonarna
6. Uzyskany tytuł/stopień:
 licencjat
 inżynier
 magister
 magister inżynier
 doktor
7. Czy pracujesz?
 tak, jestem zatrudniona/y (system automatycznie
przechodzi do części 2a)
 tak, prowadzę własną działalność
gospodarczą/gospodarstwo rolne (system automatycznie
przechodzi do części 2b)
 nie, nie pracuję (system automatycznie przechodzi do
części 3)

Część 2: PYTANIA SKIEROWANE DO PRACUJĄCYCH ABSOLWENTÓW
Część 2a: INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA PRACY (część 2a skierowana tylko do osób zatrudnionych)
1. W jakim czasie podjęłaś/łeś pierwszą pracę po
zakończeniu studiów?
 krócej niż 1 m-c
 między 1 a 3 m-ce
 między 3 a 6 m-cy
 powyżej 6 m-cy
2. Czy wykonywana praca jest zgodna z ukończonym
kierunkiem studiów/wyuczonym zawodem?

 tak
 nie
 częściowo
3. W jakim stopniu ukończone studia przygotowały
Ciebie do wykonywanej pracy?
 bardzo wysokim
 wysokim
 średnim
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 niskim
 nie przygotowały
4. Jakiego zakresu wiedzy i umiejętności brakuje Twoim
zdaniem na ukończonym kierunku, by lepiej radzić sobie
na rynku pracy?

………………………………………………

8. Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo
(instytucja) w którym pracujesz ?:
 do 10
 między 11-50
 między 51-250
 pow. 250

5. Na jaki okres jesteś zatrudniona/y?:
 próbny
 na czas określony
 na czas nieokreślony
 na zastępstwo
 na czas wykonania określonej pracy

9. Stanowisko pracy, jakie zajmujesz to:
 pracownik szeregowy
 specjalista
 kierownicze średniego szczebla
 kierownicze wyższego szczebla

6. Przedsiębiorstwo (instytucja), w którym pracujesz
należy do:
 sektora państwowego
 sektora prywatnego

10. Czy podczas studiów pracowałaś/eś?
 nie pracowałam/em
 tak, pracowałam/em na etacie
 tak, pracowałam/em na umowę o dzieło/zlecenie
 tak, odbyłam/em staż (skierowany z Urzędu Pracy)
 tak, prowadziłam/em własną działalność gospodarczą

7. W jakim sektorze działa przedsiębiorstwo (instytucja),
w którym pracujesz ?
 rolnictwo
 leśnictwo
 handel
 przemysł
 usługi
 urzędy (instytucje) państwowe
 wojsko, policja, straż pożarna
 budownictwo
 inne jakie?........................................

11. Czy rozważasz w przyszłości założenie własnej
działalności gospodarczej?
 tak
 nie
 nie wiem
12. Miejsce zatrudnienia (z listy województwa)
 województwo (wybór z listy)
 zagranica

Część 2b: INFORMACJE DOTYCZĄCE SAMOZATRUDNIENIA
(część 2b skierowana tylko do osób prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne).
1.Czy pracowałaś/eś kiedykolwiek na etacie?
 tak
 nie
2. Co wpłynęło na decyzję o założeniu własnej działalności
gospodarczej?
 nie mogłam/em znaleźć odpowiedniej pracy
 zawsze chciałam/em poprowadzić własną działalność
gospodarczą
 kontynuuję tradycje rodzinne
 inne, (jakie) ?…………………………………….
3. Kiedy założyłaś/eś własną działalność gospodarczą?

 już na studiach
 krócej niż 1 m-c po ukończeniu studiów
 między 1 a 3 m-ce po ukończeniu studiów
 między 3 a 6 m-cy po ukończeniu studiów
 powyżej 6 m-cy
4. Czy profil Twojej działalności gospodarczej jest zgodny
z ukończonym kierunkiem studiów?
 tak
 nie
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5. W jakim stopniu ukończone studia przygotowały Ciebie
do wykonywanej pracy?
 bardzo wysokim
 wysokim
 średnim
 niskim
 nie przygotowały

8. Ilu pracowników zatrudniasz:
 nie zatrudniam
 do 5
 między 6-10
 między 11-50
 pow. 50

6. Jakiego zakresu wiedzy i umiejętności brakuje Twoim
zdaniem na ukończonym kierunku, by lepiej radzić sobie
na rynku pracy?
………………………………………………

 rolnictwo,
 leśnictwo
 handel
 przemysł
 usługi
 inne jakie?........................................

9. W jakim sektorze prowadzisz działalność gospodarczą?

7. Miejsce zarejestrowania działalność gospodarczej
 województwo (wybór z listy)
 zagranica
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Część 3: SKIEROWANA DO ABSOLWENTÓW POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY (część 3 skierowana tylko
do osób niepracujących)
1.Czy pracowałaś/eś w trakcie studiów?
 nie pracowałam/em
 tak, pracowałam/em na etacie
 tak, pracowałam/em na umowę o dzieło/zlecenie
 tak, odbyłam/em staż (skierowany z Urzędu Pracy)
 tak, prowadziłam/em własną działalność gospodarczą

2.Jaka jest przyczyna pozostawania bez pracy ?
 nie znalazłam/em oferty, która spełniłaby moje
oczekiwania
 nie przeszłam/przeszedłem przez proces rekrutacji
 odrzuciłam/em ofertę ze względu na dojazdy
 odrzuciłam/em ofertę ze względu na zmianowość
 odrzuciłam/em ofertę ze względu na niskie
wynagrodzenie
 urlop macierzyński/tacierzyński, urlop wychowawczy
 nadal się uczę/ kontynuuję studia
 inna przyczyna, podaj jaka? ……………………………..
3. W jakim stopniu studia przygotowały Ciebie do
podjęcia pracy?
 bardzo wysokim
 wysokim
 średnim
 niskim
 nie przygotowały

4. Jakiego zakresu wiedzy i umiejętności brakuje Twoim
zdaniem na ukończonym kierunku, by lepiej radzić sobie
na rynku pracy?
……………………………………………
5. Jak długo poszukujesz pracy?
 nie szukam pracy
 krócej niż 1 m-c
 między 1 a 3 m-ce
 między 3 a 6 m-cy
 powyżej 6 m-cy
6. Czy jesteś skłonna/y na zmianę miejsca zamieszkania w
celu podjęcia pracy?
 tak
 nie
7. Czy rozważasz możliwość pracy zagranicą?
 tak
 nie
8. Czy rozważasz w przyszłości założenie własnej
działalności gospodarczej?
 tak
 nie
 nie wiem

Dziękujemy za udział w badaniu 😊

