
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2012 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE  

z dnia 6 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów                         
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
 

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt 2 i § 6 uchwały Nr 47/V/III/2012 Senatu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie monitorowania karier 
zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
zarządza  się, co następuje: 

§ 1 

1. Określa się wzór deklaracji uczestnictwa w monitorowaniu karier zawodowych 
absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiący załącznik 
nr 1 do zarządzenia. 

 

2. Określa się wzór ankiety dotyczącej kariery zawodowej absolwenta Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie, w tym:   
1) stosowanej niezwłocznie po zakończeniu studiów, stanowiący załącznik nr 2                   

do zarządzenia, 
2) stosowanej po pierwszym roku od ukończenia studiów, stanowiący załącznik nr 3                

do zarządzenia.  
 

§ 2 

1. Ankietę, o której mowa § 1 ust. 2 pkt 1, przeprowadza się w formie papierowej wśród 
absolwentów, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2011/2012 i zadeklarowali 
chęć uczestnictwa w badaniu. 

2. Ankietę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie elektronicznej 
wśród absolwentów, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2010/2011                           
i zadeklarowali chęć uczestnictwa w badaniu. 

 
§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi i Prorektorowi ds. Kształcenia.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
        REKTOR 
      /-/ prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ Alicja Łukowska       
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Załącznik nr 1 

 
Biuro Karier Pa ństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, tel. 63 249 72 37(07), e-mail: biurokarier@konin.edu.pl 
 

Deklaracja uczestnictwa w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

Szanowni Państwo,  
Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie prowadzi monitorowanie karier 

zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, zgodnie z uchwałą Nr 
47/V/III/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 marca 2012 r.w 
sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Koninie. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na udział w 
niniejszym badaniu. Jego celem jest poznanie w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa 
absolwentów naszej Uczelni, a Państwa odpowiedzi będą miały duże znaczenie dla planowania 
kierunków dalszego rozwoju Uczelni, ułatwią dostosowanie studiów i programów kształcenia do potrzeb 
rynku pracy, a także przyczynią się do promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w 
środowisku działania. Wyniki badania są w całości anonimowe i posłużą do zbiorczych opracowań 
statystycznych.  

Będziemy bardzo wdzięczni za rzetelne uzupełnienie danych zawartych w poniższej tabeli, 
podpisanie deklaracji oraz wypełnienie ankiety absolwenta (załączonej na drugiej stronie).  

Dziękujemy i życzymy wielu sukcesów! 
 

Imi ę i nazwisko  

Wydział  

Kierunek  

licencjackie   Rodzaj studiów 
(Proszę zaznaczyć znakiem  
x odpowiednią rubrykę) inżynierskie   

stacjonarne   Forma studiów  
(Proszę zaznaczyć znakiem  
x odpowiednią rubrykę) niestacjonarne   

Rok ukończenia studiów   

Adres do korespondencji   

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail 
(drukowane litery) 

 

Proszę zaznaczyć znakiem x jedną z poniższych opcji: 
 
� Wyrażam zgodę na: 
1) uczestnictwo w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie, które będzie prowadzone drogą elektroniczną lub pocztową bądź telefoniczną, niezwłocznie po 
zakończeniu studiów oraz po roku, 3 i 5 latach od ukończenia studiów i polegać będzie na udzieleniu przeze 
mnie odpowiedzi na kilka pytań. 
2) gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Karier Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koninie wyłącznie w celach badawczych (art. 23 ust. 1  pkt 1 i 2 oraz ust. 2  
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926                     
z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo 
zmiany lub usunięcia moich danych osobowych. W takim wypadku poinformuję o tym fakcie Biuro 
Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie e-mailem na adres: 
biurokarier@konin.edu.pl   
� Nie wyrażam zgody na udział w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.  
 

 
 

Data: …………………………….          Podpis: ………………………… 
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Załącznik nr 2 
  

 
ANKIETA ABSOLWENTA PWSZ W KONINIE 

 
Ankieta zostanie wykorzystana w celu monitorowania  

karier zawodowych absolwentów  
oraz dostosowania kierunków studiów  

i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 
Ankieta jest anonimowa. 

 
 
 

 
1. Co skłoniło Panią/Pana do podjęcia nauki w PWSZ w Koninie?  

� Ciekawa oferta edukacyjna 
� Dobra opinia uczelni     
� Odległość od miejsca zamieszkania 
� Miejsce PWSZ w Koninie w rankingach szkół wyższych 
� Inne motywy (jakie?) 

......................................................................................................................... 
 

2. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem poniższe określenia charakteryzują PWSZ? 
 (1– najmniej, 5 - najbardziej) 

 
Skala ocen 1 2 3 4 5 
Daje perspektywy zdobycia dobrej pracy      
Umożliwia działanie w organizacjach i kołach naukowych      
Stwarza  dobrą atmosferę studiowania      
Zapewnia stypendia i warunki socjalno- bytowe       
Jest dobrze zlokalizowana w mieście      
 

3. Czy uważa Pani/Pan, że PWSZ w Koninie powinna poszerzyć swoją ofertę edukacyjną   
o dodatkowe kierunki? 

� Tak (jakie kierunki?) 
......................................................................................................................... 

� Nie 
� Trudno powiedzieć 

 
4. Jak ocenia Pani/Pan przydatność wiedzy, umiejętności i kompetencji wyniesionych  

z PWSZ w Koninie? 
� Bardzo przydatne 
� Przydatne 
� Mało przydatne 
� Nieprzydatne 
� Trudno powiedzieć 
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5. Jak ocenia Pani/Pan pracę wykładowców w PWSZ w Koninie?  
(1 – zupełnie się nie zgadzam, 5 – w pełni się zgadzam) 

   
Skala ocen 1 2 3 4 5 
Przedmioty wykładane są w sposób zrozumiały      
Przekazywana wiedza jest aktualna      
Wykładowcy są przygotowani do zajęć      
Wykładowcy są dostępni w czasie dyżurów, 
konsultacji 

     

          
6. Jak ocenia Pani/Pan pracę jednostek organizacyjnych PWSZ w Koninie? 
(1 – bardzo źle, 5 – bardzo dobrze) 

    
Skala ocen 1 2 3 4 5 
Biuro Rekrutacji      
Dziekanat      
Instytut   ......................................................................../ 
Katedra   .......................................................................∗ 

     

Kwestura      
Biblioteka, czytelnia      
Biuro Karier      
          

7. Czy należał/a Pani/Pan do organizacji działających na terenie uczelni? 
� Tak (jakie?) 

......................................................................................................................... 
� Nie 

 
8. Czy korzystała Pani/Pan z programu wymiany studentów ERASMUS?  

� Tak (uczelnia, kraj) 
......................................................................................................................... 

� Nie 
 

9. Jakie było Pani/Pana podstawowe źródło utrzymania podczas studiów? 
� Dochody własne 
� Pomoc finansowa rodziny 
� Stypendia 
� Kredyt studencki 
� Inne (jakie?)..................................................................................................... 

 
10. Czy zamierza Pani/Pan kontynuować naukę po ukończeniu PWSZ w Koninie?   

� Tak (jaka uczelnia, kierunek i forma studiów?) 
......................................................................................................................... 

� Nie 
  

11. Czy zamierza Pani/Pan podjąć pracę po ukończeniu studiów w PWSZ w Koninie 
� Tak 
� Nie (proszę przejść do pytania nr 14) 
� Trudno powiedzieć  

                                                 
∗ proszę wpisać nazwę 
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12.Gdzie zamierza Pani/Pan szukać pracy? 

� Miejsce zamieszkania 
� Konin 
� Powiat koniński 
� Poza powiatem konińskim 
� Województwo wielkopolskie 
� Poza województwem wielkopolskim 
� Kraj 
� Zagranica 

 
13.W jaki sposób zamierza Pani/Pan szukać pracy? 

� Agencje Zatrudnienia 
� Biuro Rekrutacji i Karier  
� Internet 
� Ogłoszenia prasowe 
� Ogłoszenia w witrynach sklepowych 
� Powiatowy Urząd Pracy 
� Praktyki 
� Staże 
� Targi pracy 
� Telewizja, telegazeta, radio 
� Wolontariat 
� Wysyłanie aplikacji bezpośrednio do firm 
� Znajomi 

 
14. Jak ocenia Pani/Pan umiejętności, które mogą być pomocne przy poszukiwaniu pracy? 
(1 – najmniej pomocne, 5 – najbardziej pomocne) 
 

Skala ocen 1 2 3 4 5 
wiedza merytoryczna zdobyta w trakcie studiów      
doświadczenie zdobyte podczas studiów  
(np. wolontariat, praktyki, praca na umowę zlecenie, itp.) 

     

znajomość języka obcego      
umiejętność napisania dokumentów aplikacyjnych (CV, 
listu motywacyjnego) 

     

umiejętność odbycia rozmowy kwalifikacyjnej w tym 
autoprezentacji 

     

umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych      
umiejętność pracy w zespole      
umiejętność podejmowania decyzji      
umiejętność samokształcenia      
umiejętność pracy pod presją czasu      
asertywność      
kreatywność      
samodzielność      
negocjacje      
 

15. Czy uważa Pani/Pan, że powinno istnieć Stowarzyszenie Absolwentów PWSZ 
w Koninie? 

� Tak (proszę uzasadnić swoją odpowiedź) 
......................................................................................................................... 

� Nie (proszę uzasadnić swoją odpowiedź) 
......................................................................................................................... 



 6 

 
 
 
 
 

16. Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana/y członkostwem w powyższym Stowarzyszeniu? 
� Tak 
� Nie 

 
17. Płeć: 

� Kobieta 
� Mężczyzna 

 
18. Wiek: 

� Do 25 lat 
� 26-35 
� 36-45 
� Powyżej 45 

 
19. Miejsce zamieszkania: 

� Miasto pow. 50 tys.  
� Miasto do 50 tys. 
� Wieś 

      
20. Absolwent kierunku:......................................................................................................... 

 
21. Forma studiów:................................................................................................................. 

 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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Załącznik nr 3 

 
 

ANKIETA PO I ROKU OD UKOŃCZENIA STUDIÓW         
W PWSZ W KONINIE 

 
Ankieta zostanie wykorzystana w celu monitorowania  

karier zawodowych absolwentów  
oraz dostosowania kierunków studiów  

i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 
Ankieta jest anonimowa. 

 
1. Jak ocenia Pani/Pan przydatność wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

wyniesionych z PWSZ w Koninie? 
� Bardzo przydatne 
� Przydatne 
� Mało przydatne 
� Nieprzydatne 
� Trudno powiedzieć 

 
2. Jak ocenia Pani/Pan swoje przygotowanie zawodowe zdobyte podczas studiów  

w PWSZ w Koninie? 
� Bardzo dobrze 
� Dobrze 
� Źle 
� Trudno powiedzieć 
 

3. Czy podejmowała/podejmował Pani/Pan pracę podczas studiowania w PWSZ w Koninie? 
� Tak (proszę podać firmę, rodzaj wykonywanej pracy) 

......................................................................................................................... 
� Nie 
 

4. Czy brała/brał Pani/Pan udział w kursach, szkoleniach podczas studiów? 
� Tak (proszę podać rodzaj wybranego szkolenia, i miejsce jego odbycia) 

......................................................................................................................... 
� Nie 

 
5. Czy uzupełnia Pani/Pan swoje wykształcenie po ukończeniu PWSZ w Koninie? 

� Studia magisterskie (jeśli tak, proszę podać uczelnię, kierunek i formę 
studiów) 
........................................................................................... 

� Studia podyplomowe (jeśli tak, proszę podać uczelnię, kierunek i formę 
studiów) 
............................................................................................ 

 
6. Czy po ukończeniu studiów w PWSZ w Koninie podjęła/podjął Pani/Pan pracę? 

� Tak 
� Nie ( proszę przejść do pytania nr 11) 
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7. Czy podjęta praca jest zgodna z ukończonym przez Panią/Pana kierunkiem studiów PWSZ   

w Koninie? 
� Tak 
� Nie 
 

8. W jakiej firmie podjęła/podjął Pani/Pan pracę....................................................................... 

9. Na jakim stanowisku podjęła/podjął Pani/Pan pracę?............................................................ 

10. W jakim czasie po ukończeniu studiów w PWSZ w Koninie podjęła/podjął Pani/Pan pracę? 
� 1 - 3 m-cy 
� 3 - 6 m-cy 
� pow. 6 m-cy 
 

11. Z jakimi problemami spotkała/spotkał się Pani/Pan podczas szukania pracy? 
� Brak umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych  

(CV + list motywacyjny) 
� Brak umiejętności autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej  
� Brak doświadczenia 
� Stres 
� Duża konkurencja pod względem wykształcenia i przygotowania zawodowego 
� Brak ofert pracy zgodnych z wykształceniem 
� Brak umiejętności poszukiwanych przez pracodawcę 
� Wszystkie wyżej wymienione 

 
12. Płeć 

� Kobieta 
� Mężczyzna 

 
13. Wiek 

� 25-35 lat 
� 36-45 lat 
� pow. 45 lat 

 
14. Miejsce zamieszkania 

� Miasto pow. 50 tys. 
� Miasto do 50 tys. 
� Wieś 

 
15. Ukończony kierunek studiów w PWSZ w Koninie 

........................................................................................................................................... 
16. Forma studiów 

........................................................................................................................................... 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
 
 


