
Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów – ANKIET A 

Szanowny Panie/Szanowna Pani, 
 

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich 
przydatności w pracy zawodowej. Pana/Pani opinia jest dla nas niezwykle istotna, gdyż może wpłynąć 
na doskonalenie systemu kształcenia i jego lepsze dostosowanie do potrzeb i oczekiwań studentów 
oraz pracodawców. Ankieta jest poufna, a pozyskane informacje posłużą wyłącznie do przygotowania 
zbiorczych zestawień statystycznych. Uprzejmie prosimy o szczere i przemyślane odpowiedzi.  

 
Dziękujemy za poświęcony czas. 

_________________________________________________ 
 

1. Jak ocenia Pan/i ukończone studia pod względem kształtowania „kompetencji 
miękkich”?  

 Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze Raczej źle Bardzo źle Trudno 

powiedzieć 
Autoprezentacja      
Współpraca w zespole      
Kreatywność      
Komunikatywność      
Umiejętność 
rozwiązywania 
konfliktów 

     

Umiejętność 
organizacji własnej 
pracy 

     

Umiejętność 
kierowania pracą 
grupy 

     

 
 

2. Jak ocenia Pan/i ukończone studia pod względem kształtowania „kompetencji 
twardych”? (wiedza i umiejętności zawodowe)?  

 Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze Raczej źle Bardzo 

źle 
Trudno 

powiedzieć 
Wiedza 
teoretyczna/kierunkowa      

Umiejętności 
praktyczne      

Znajomość języków 
obcych      

Umiejętność obsługi 
komputera      

 
3. Z perspektywy czasu, który minął od ukończenia studiów, w jakim stopniu jest Pan/i 

zadowolony/a z poniższych aspektów?  
 Jestem 

bardzo 
zadowolony/a 

Jestem raczej 
zadowolony/a 

Jestem raczej 
niezadowolony/a 

Jestem bardzo 
niezadowolony/a 

Trudno 
powiedzieć 

Kadra 
dydaktyczna      

Baza 
lokalowo-
sprzętowa 

     

Zasoby 
biblioteczne      
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4. W jakim stopniu ukończone przez Pana/ią studia wpłynęły na wskazane aspekty?  

 
 

5. Gdyby miał/a Pan/i ponownie wybrać uczelnię, czy powtórzył(a)by Pan/i swój wybór? 
a) tak, wybrał(a)bym tę samą uczelnię 
b) nie, wybrał(a)bym inną uczelnię 
c) nie, nie studiował(a)bym w ogóle  
d) trudno powiedzieć  

 
6. Gdyby miał/a Pan/i ponownie wybrać kierunek studiów, czy powtórzył(a)by Pan/i 

swój wybór? 
a) tak, wybrał(a)bym ten sam kierunek 
b) nie, wybrał(a)bym inny kierunek 
c) trudno powiedzieć 

 
 

Jakość 
kształcenia      

Możliwość 
kształcenia za 
granicą w 
ramach 
wymiany 
studentów 

     

Relacje z 
pracownikami 
administracji 

     

 Bardzo 
dużym 

Raczej 
dużym 

Raczej 
małym 

Bardzo 
małym 

Trudno 
powiedzieć 

Przygotowały do pracy 
zawodowej 

    
 

Przygotowały do pracy 
naukowej 

    
 

Ukształtowały osobowość      
Ukształtowały postawy 
społeczne 

    
 

Zwiększyły szanse na rynku 
pracy 

    
 

Podniosły pozycję społeczną      
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7. Czy zmiany w programie kształcenia na kierunku, który Pan/i ukończył/a, wydają się 
Panu/i konieczne? 
a) tak, jakie?.............................. 
b) nie  
c) trudno powiedzieć 

 
8. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy brał/a Pan/i udział w szkoleniu, które może być 

przydatne w Pana/i dalszej pracy zawodowej? 
a) tak, ile było takich szkoleń?……………………  
b) nie 

 
9. Jaka była tematyka tego szkolenia/tych szkoleń? (prosimy zaznaczyć wszystkie 

odpowiedzi, które Pana/i dotyczą) 
a) specjalistyczne umiejętności zawodowe (przydatne w danym zawodzie lub zawodach 

pokrewnych) 
b) umiejętności ogólnozawodowe (przydatne w różnych zawodach, np. języki obce, 

obsługa komputera)  
c) „kompetencje miękkie" (np. autoprezentacja, współpraca w zespole, kreatywność) 

 
10. Jaki był cel tych szkoleń?  

a) doskonalenie/pogłębienie/aktualizacja posiadanych kwalifikacji zawodowych 
b) zmiana kwalifikacji zawodowych (przekwalifikowanie) 

 
11. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozpoczął/rozpoczęła Pan/i kolejne studia? (prosimy 

zaznaczyć jedno pole w każdym wierszu poniższej tabeli) 

 
Tak, zgodne z moim 

dotychczasowym 
wykształceniem 

Tak, ale niezgodne z 
moim dotychczasowym 

wykształceniem 
Nie 

Studia I stopnia 
(kolejny kierunek)    

Studia II stopnia 
(uzupełniające 
magisterskie) 

   

Studia podyplomowe    
Studia doktoranckie    

 
 

12. Które z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych planuje Pan/i rozpocząć lub 
kontynuować w ciągu najbliższych 12 miesięcy? (prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe 
odpowiedzi) 

a) studia I stopnia (kolejny kierunek) 
b) studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) 
c) studia podyplomowe 
d) studia doktoranckie 
e) kursy, szkolenia, warsztaty 
f) samokształcenie 
g) staż zawodowy 
h) inne, jakie?………………… 
i) nie planuję podnosić kwalifikacji zawodowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

  
13. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy brał/a Pan/i udział w stażu zawodowym? 

a) tak 
b) nie  
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14. Czy otrzymywał/a Pan/i wynagrodzenie za staż? 
a) tak, otrzymywałem/am wynagrodzenie stażowe 
b) nie, staż był bezpłatny 

 
15. Czy program stażu był zgodny z Pana/i wykształceniem? 

a) zdecydowanie tak 
b) raczej tak 
c) raczej nie 
d) zdecydowanie nie 
e) trudno powiedzieć 

 
16. Czy uważa Pan/i, że osoby z Pana/i kwalifikacjami zawodowymi są pożądanymi 

kandydatami do pracy na regionalnym rynku pracy? 
a) zdecydowanie tak 
b) raczej tak 
c) raczej nie 
d) zdecydowanie nie 
e) trudno powiedzieć 

 
17. Które określenia najlepiej opisują Pana/i obecną sytuację na rynku pracy? (prosimy 

wybrać nie więcej niż trzy określenia) 
a) mam możliwość rozwoju zawodowego 
b) musiałem/am przeprowadzić się „za pracą” 
c) mam możliwość awansu zawodowego 
d) muszę pracować poniżej swoich kwalifikacji 
e) muszę zmienić zawód, gdyż moje kwalifikacje nie odpowiadają potrzebom rynku 

pracy 
f) mam satysfakcjonującą pracę 
g) mam możliwość negocjowania atrakcyjnych warunków zatrudnienia 
h) muszę pracować bez umowy 
i) mam możliwość znalezienia lepszej pracy 
j) muszę pracować za niskie wynagrodzenie 
k) żadne z powyższych 

 
18. Czy obecnie posiada Pan/i pracę? (prosimy za pracę uznać wykonywanie zadań na 

podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, odbywanie stażu zawodowego, pracę 
bez umowy oraz samozatrudnienie) 

a) tak, mam pracę  
b) tak, posiadam własną firmę  
c) nie, nie mam pracy, ale jej poszukuję  
d) nie, nie mam pracy i jej nie poszukuję 

 
 
19. Czy Pana/i obecna praca, jest zgodna z kierunkiem ukończonych studiów? 

a) zdecydowanie tak 
b) raczej tak 
c) raczej nie 
d) zdecydowanie nie 
e) trudno powiedzieć 

  
20. Czy planuje Pan/i zmienić pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 

a) zdecydowanie tak 
b) raczej tak 
c) raczej nie 
d) zdecydowanie nie 
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e) trudno powiedzieć 
   

21. Która ze wskazanych form zatrudnienia odnosi się do Pana/i aktualnej pracy? 
(prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe) 

a) umowa o pracę na pełny etat 
b) umowa o pracę na niepełny etat 
c) umowa zlecenie  
d) umowa o dzieło  
e) praca bez umowy  
f) inne, jakie?……………  

 
22. Na jakim stanowisku jest Pan/i obecnie zatrudniony/a? 

a) kierownik/manager/dyrektor  
b) specjalista  
c) pracownik administracyjno-biurowy/referent  
d) pracownik techniczny  
e) pracownik fizyczny  
f) na innym stanowisku, jakim? [………] 

 
 

23. Czy jest Pan/i zadowolony/a ze swojej obecnej pracy? 
a) tak, jestem bardzo zadowolony/a 
b) tak, jestem raczej zadowolony/a 
c) nie, jestem raczej niezadowolony/a 
d) nie, jestem zdecydowanie niezadowolony/a 
e) trudno powiedzieć 
 

24. Czy profil firmy, któr ą Pan/i założył/a, odpowiada kierunkowi ukończonych przez 
Pana/ią studiów? 

a) zdecydowanie tak 
b) raczej tak 
c) raczej nie 
d) zdecydowanie nie 
e) trudno powiedzieć 

  
25. Ilu pracowników Pan/i zatrudnia? 

a) nie zatrudniam pracowników  
b) 1-9 pracowników 
c) 10-49 pracowników 
d) 50-249 pracowników 
e) 250 pracowników lub więcej 

   
26. Jaki zasięg działalności ma Pana/i firma?  

a) lokalny 
b) wojewódzki (regionalny) 
c) ogólnokrajowy 
d) międzynarodowy 

   
27. Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na założenie własnej firmy? (prosimy zaznaczyć nie 

więcej niż trzy najważniejsze odpowiedzi) 
a) brak możliwości znalezienia pracy etatowej 
b) możliwość uzyskania większych dochodów niż w przypadku pracy etatowej 
c) chęć podejmowania nowych wyzwań 
d) chęć samodzielnego kierowania własnym losem i własną karierą 
e) większe możliwości rozwoju zawodowego niż w przypadku pracy etatowej 
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f) możliwość realizacji marzeń 
g) chęć wdrożenia własnych pomysłów biznesowych 
h) niechęć do podległości wobec szefa 
i) pracodawca wymagał/oczekiwał ode mnie założenia własnej działalności 

gospodarczej  
j) inne, jakie?………………… 
 

28. Czy jest Pan/i zadowolony/a z decyzji o założeniu własnej firmy?  
a) tak, jestem bardzo zadowolony/a  
b) tak, jestem raczej zadowolony/a  
c) nie, jestem raczej niezadowolony/a  
d) nie, jestem bardzo niezadowolony/a  
e) trudno powiedzieć  

 
29. Od ilu miesięcy poszukuje Pan/i pracy?  

a) ……………… miesięcy  
 

30. Dlaczego pozostaje Pan/i obecnie bez pracy?  
a) nie znalazłem/am pracy od chwili ukończenia studiów 
b) zakończył się staż zawodowy, który odbywałem/am 
c) zostałem/am zwolniony/a z poprzedniej pracy (redukcja etatu, wygaśnięcie czasowej 

umowy o pracę itd.) 
d) sam/a zwolniłem/am się z poprzedniej pracy 
e) firma, którą założyłem/am zakończyła działalność 
f) inne, jakie?………………… 
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31. W jaki sposób poszukuje Pan/i pracy? (prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe 
odpowiedzi) 

a) korzystam z pomocy prywatnych agencji pośrednictwa pracy 
b) zarejestrowałem/am się w powiatowym urzędzie pracy 
c) przeglądam ogłoszenia zamieszczane na wyspecjalizowanych portalach internetowych 

(np. www.pracuj.pl, www.praca.pl)  
d) przeglądam ogłoszenia w prasie (np. dodatek „Gazeta Praca”) 
e) przeglądam ogłoszenia na stronach internetowych potencjalnych pracodawców (w 

zakładkach „Kariera”, „Współpraca”) 
f) poprzez portale społecznościowe (np. Goldenline) 
g) korzystam z pomocy Akademickiego Biura Karier 
h) wysyłam CV i listy motywacyjne do potencjalnych pracodawców 
i) osobiście roznoszę CV do potencjalnych pracodawców 
j) korzystam z pomocy rodziny i znajomych 
k) odwiedzam targi pracy 
l) zamieszczam własne ogłoszenia w prasie lub w Internecie 
m) w inny, jaki? ………………… 

 
32. Czy w Pana/i obecnej sytuacji łatwo będzie Panu/i znaleźć pracę? 

a) bardzo łatwo 
b) raczej łatwo 
c) raczej trudno  
d) bardzo trudno  
e) trudno powiedzieć 
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Moduł pytań dodatkowych 
33. Na ile wskazane aspekty są ważne w Pana/i życiu? (przy ocenie prosimy posłużyć się 

skalą 1-5, gdzie 1 oznacza „zupełnie nieważne”, 5 – „bardzo ważne”) 
 

34. Czy planuje Pan/i zmianę miejsca zamieszkania z powodów zawodowych w ciągu 
najbli ższych 12 miesięcy? 

a) tak 
b) nie  
c) trudno powiedzieć  

 
35. Czy byłaby to przeprowadzka na stałe, czy tylko na pewien czas? 

a) na stałe 
b) na pewien czas 
c) trudno powiedzieć 

 
36. Jak daleko zamierza się Pan/i przeprowadzić w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 

a) do innej gminy w swoim województwie 
b) do innego powiatu w swoim województwie 
c) do innego województwa 
d) za granicę 

 
37. Czy zamierza Pan/i w ciągu najbliższych 3 lat zmienić zawód? 

a) na pewno tak 
b) raczej tak 
c) raczej nie  
d) na pewno nie 
e) trudno powiedzieć 
 

38. Czy Pana/i nowy zawód będzie wymagał zdobycia wyższego wykształcenia w nowej dla 
Pana/i dziedzinie? 

a) zdecydowanie tak 
b) raczej tak 
c) raczej nie 
d) zdecydowanie nie 
e) trudno powiedzieć 
 

39. Czy łatwo było Panu/i zaadaptować się w pierwszym miejscu pracy i wdrożyć do 
wykonywania zadań zawodowych? 

a) bardzo łatwo 
b) raczej łatwo 
c) raczej trudno 
d) bardzo trudno 
e) trudno powiedzieć 
f) nie dotyczy 

 
40. Czy uważa Pan/i siebie za dobrego pracownika? 

a) zdecydowanie tak 
b) raczej tak 

 1 2 3 4 5 
Praca      
Działalność społeczna      
Rodzina      
Hobby, 
zainteresowania 

     

Znajomi, przyjaciele      
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c) raczej nie  
d) zdecydowanie nie 
e) trudno powiedzieć 

 
41. Czy działa Pan/i obecnie w jakimś stowarzyszeniu, organizacji społecznej lub 

fundacji? 
a) tak 
b) nie  

 
42. Czy działalność ta ma związek z Pana/i pracą zawodową? 

a) tak 
b) nie  

 
43. Na czym polega związek Pana/i pracy zawodowej z działalnością społeczną? (prosimy 

zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)  
a) jestem pracownikiem tej organizacji 
b) należę do organizacji, która działa w tym samym obszarze, co moja firma 
c) w działalności społecznej wykorzystuję moje umiejętności i doświadczenie zawodowe 
d) w działalności społecznej wykorzystuję moje kontakty, znajomości zawodowe 
e) organizacja, do której należę i moja firma współpracują/ realizują wspólne działania 
f) inne, jakie?………………… 

 
44.  Jak Pana/i zdaniem zmieni się Pana/i sytuacja zawodowa w ciągu najbliższych 3 lat? 

a) bardzo się poprawi 
b) trochę się poprawi 
c) nie zmieni się 
d) trochę się pogorszy 
e) bardzo się pogorszy 
f) trudno powiedzieć 

 



Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów – ANKIET A 

Metryczka 
Prosimy o podanie następujących informacji do celów statystycznych: 
 
M1. Rok urodzenia:  

a) …………………………  
 
M2. Płeć 

a) kobieta 
b) mężczyzna  

 
M3. Województwo zamieszkania 

a. województwo dolnośląskie 
b. województwo kujawsko-pomorskie 
c. województwo lubelskie 
d. województwo lubuskie 
e. województwo łódzkie 
f. województwo małopolskie 
g. województwo mazowieckie 
h. województwo opolskie 
i. województwo podkarpackie 
j. województwo podlaskie 
k. województwo pomorskie 
l. województwo śląskie 
m. województwo świętokrzyskie 
n. województwo warmińsko-mazurskie 
o. województwo wielkopolskie 
p. województwo zachodniopomorskie 

 
M4. Data ukończenia studiów: 

a) ………………………… 
 
M5. Kierunek i specjalność ukończonych studiów: 

a) kierunek: ………………………… 
b) specjalność: ………………………… 

 
M6. Poziom ukończonych studiów: 

a) studia licencjackie/inżynierskie 
b) studia magisterskie 
c) studia doktoranckie 
d) studia podyplomowe 

 
M7. Tryb ukończonych studiów: 

a) studia stacjonarne 
b) studia niestacjonarne 
c) studia e-learningowe 

 
 


