
 
 
 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2016 Rektora PWSZ w Koninie  
z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wdrożenia systemu  

monitorowania karier zawodowych absolwentów PWSZ w Koninie 
 
 

ANKIETA PO ROKU, TRZECH I PIĘCIU LATACH OD UKOŃCZENIA PWSZ W KONINIE 
Ankieta zostanie wykorzystana w celu monitorowania losów absolwentów oraz dostosowania kierunków studiów 

 i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 
 

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

2.Czy uważa Pan/Pani wybrany kierunek studiów za: 

3.Czy Pana/Pani zdaniem jest na rynku pracy zapotrzebowanie na absolwentów Pana/Pani kierunku studiów: 

4. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem studia przygotowywały do pracy w zawodzie: 

5. Czy pracował Pan/Pani w trakcie studiów? 

6. Czy po ukończeniu studiów podjął/podjęła Pan/Pani (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): 

7. Jaką formą podniesienia kwalifikacji z oferty PWSZ w Koninie byłby/byłaby Pan/Pani 
zainteresowany/zainteresowana?  

8.  Czy przegląda Pan/Pani stronę internetową Uczelni w celu szukania możliwości podniesienia kwalifikacji lub 
ofert pracy? 

9. Jaki jest Pana/Pani status zawodowy? 

10. Ofertę pracy znalazł/znalazła Pan/Pani w:  

Tak  

Raczej Tak  

Raczej Nie  

Nie  

Trudno powiedzieć  

Bardzo Interesujący  

Interesujący  

Mało interesujący  

Trudno powiedzieć  

Tak  

Raczej Tak  

Raczej Nie  

Nie  

Trudno powiedzieć  

Zdecydowanie przygotowały  

Raczej przygotowały  

Raczej nie przygotowały   

Zdecydowanie nie przygotowały  

Tak, wykonywałem/wykonywałam pracę zgodną z 
kierunkiem studiów 

 

Tak,  wykonywałem/wykonywałam pracę, ale niezgodną z 
kierunkiem studiów 

 

Nie  

Studia II stopnia  

Studia podyplomowe  

Dodatkowe kursy/szkolenia  

Szkolenia specjalistyczne  

Tak, inne  

Nie podjąłem/nie podjęłam  

Studia podyplomowe (w tym kursy/szkolenia)  

Dodatkowe kursy/szkolenia  

Akademickie Centrum Językowe  

Inny kierunek studiów  

Warsztaty/szkolenia organizowane przez Centrum 
Rekrutacji i Karier  

 

Tak  

Nie  

Zatrudniony na podstawie umowy o pracę  

Zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej  

Mam własną działalność gospodarczą   

Zatrudniony w inny sposób  

Bezrobotny (proszę przejść do Metryczki)  

Centrum Rekrutacji i Karier PWSZ w Koninie  

w Internecie  

w prasie  

dzięki praktyce w firmie  

w innym sposób (proszę podać jaki?)…  



11.  Pracuję: 

12. Praca, którą wykonuję jest: 

13. Pracuję na stanowisku: 

14. Czy jest Pan/Pani zadowolony/zadowolona z pracy, którą obecnie Pan/Pani wykonuje? 

15. Czy zmiany w programie kształcenia na kierunku, który Pan/Pani ukończył/a, wydają się Panu/i konieczne? 
 

tak, jakie?..............................  
nie  
trudno powiedzieć  
 
METRYCZKA: 
Kierunek:   

Specjalność:   

Rodzaj studiów  licencjackie  

inżynierskie   

magisterskie  

Forma studiów  studia stacjonarne  

studia niestacjonarne  

Płeć  kobieta  

mężczyzna  

Wiek do 25 lat  

26-35 lat  

36-45 lat  

pow. 45 lat  

Miejsce zamieszkania miasto pow. 50 tyś. mieszkańców  

miasto do 50 tyś. mieszkańców  

wieś  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w Koninie  

w powiecie konińskim  

w województwie wielkopolskim (poza Koninem i powiatem 
konińskim)  

 

poza województwem wielkopolskim  

za granicą  

całkowicie zgodna z wykształceniem    

częściowo zgodna z wykształceniem  

niezgodna z wykształceniem  

kierowniczym   

specjalisty lub równorzędnym  

pracownika szeregowego lub fizycznego  

innym  

w pełni tak  

nie, ponieważ wynagrodzenie jest za niskie  

nie, ponieważ to co robię jest w dużej mierze nudne  

nie, dlaczego?….. (proszę podać przyczynę)  


