
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 13/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 17 marca 2015 r. 

 
 

 

ANKIETA  
PO 5 LATACH OD UKO ŃCZENIA STUDIÓW PWSZ W KONINIE  

Ankieta zostanie wykorzystana w celu monitorowania karier zawodowych absolwentów 
 i dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

Ankieta jest anonimowa. 
 

Lp. Pytanie Proponowane odpowiedzi Wybór 
odpowiedzi 

1. Czy z perspektywy czasu uważa Pani/Pan, że podjęcie studiów w PWSZ w Koninie było dobrą 
decyzją?  

Tak  
Nie  
Trudno powiedzieć  

2. Czy ponowie wybrałaby/wybrałby Pani/Pan ukończony kierunek studiów w PWSZ w Koninie?  
Tak  
Nie  
Trudno powiedzieć  

3. 
Czy w zrealizowanym przez Panią/Pana programie studiów PWSZ w Koninie zawarta była 
wystarczająca ilość zajęć praktycznych? (ćwiczeniowych, warsztatowych, laboratoryjnych)  

Tak  

Nie  

4. Czy uzupełniła/uzupełnił Pani/Pan swoje wykształcenie po ukończeniu studiów PWSZ w 
Koninie? 

Tak - studia II stopnia  

Tak - studia podyplomowe  

Tak – kursy, szkolenia  

Nie  

5. Czy zdecydowała/zdecydował Pani/Pan na karierę naukową? 
Tak  
Nie  

6. Czy po ukończenia studiów podjęła/podjął Pani/Pan pracę?  
Tak  
Nie (proszę przejść do pytania nr 8)  

7. Na podstawie jakiej umowy została/został Pani/Pan zatrudniona/zatrudniony? 

Umowa o pracę na czas określony     

Umowa o pracę na czas nieokreślony   

Umowa cywilno-prawna  

Staż  

8. Jaki jest obecnie Pani/Pana status na rynku pracy? 
 

Zatrudniony na etacie 
(proszę przejść do pytania nr 10) 

 

Zatrudniony na inne umowy 
(proszę przejść do pytania nr 10) 

 

Własna działalność gospodarcza 
(proszę przejść do pytania nr 10 ) 

 

Bezrobotny   

9. Jaki jest Pani/Pana główny powód pozostawania bez pracy?  
(proszę zaznaczyć 1 odpowiedź)  

Duża konkurencja na rynku pracy   
Brak ofert pracy zgodnych z 
kompetencjami 

 

Brak doświadczenia i umiejętności 
wymaganych przez pracodawców 

 

Inne (proszę wpisać jaki)?   

10. Z perspektywy Pani/Pana doświadczeń zawodowych, proszę wskazać, które czynniki okazały się 
szczególnie przydatne: 

Ukończony kierunek studiów   

Znajomość języków obcych  

Znajomość programów komputerowych  

Praktyki zawodowe  

Umiejętności interpersonalne 
(umiejętność rozwiązywania problemów, 
umiejętność pracy zespołowej, 
asertywność, itp.) 

 

Motywacja do pracy (mobilność, 
dyspozycyjność) 

 

Kreatywność   

METRYCZKA: 
 
 

Płeć 
Kobieta  
Mężczyzna   

Wiek 

do 25 lat  
od 26 do 35 lat  
od 36 do 45 lat  
pow. 45 lat  

Miejsce zamieszkania 
Miasto pow. 50 tys.  
Miasto do 50 tys.  
Wieś  

Ukończony kierunek i forma studiów 
 w PWSZ w Koninie 

 
Kierunek…………………………………………. 

� studia stacjonarne 
� studia niestacjonarne  

 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 


