
ZARZĄDZENIE NR 13/2015 
REKTORA  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 17 marca 2015 
 

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

Na podstawie § 4 ust. 3 pkt 2 i § 5 uchwały Nr 304/V/III/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie z dnia 17 marca 2015 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 wzory ankiet dotyczących monitorowania karier zawodowych absolwentów 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, w tym: 

1) stosowanej niezwłocznie po zakończeniu studiów, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia; 

2) stosowanej po trzecim roku od ukończenia studiów - dla absolwentów roku akademickiego 
2011/2012, oraz 2012/2013, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia; 

3) stosowanej po piątym roku od ukończenia studiów - dla absolwentów roku akademickiego  
2011/2012 oraz 2012/2013, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia; 

4) stosowanej po roku, trzech i pięciu latach od ukończenia studiów, począwszy od  
absolwentów roku akademickiego 2013/2014 - za pomocą platformy OLZA  
(wypracowanej i udoskonalonej podczas testowania platformy OLZA w ramach projektu 
„Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych”), stanowiący  
załącznik nr 5 do zarządzenia. 

§ 3 
1. Ankietę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, przeprowadza się w wśród absolwentów niezwłocznie 

po ukończeniu studiów, pod warunkiem zadeklarowania przez nich chęci uczestnictwa w 
badaniach. 

2. Ankietę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie elektronicznej wśród 
absolwentów po trzecim roku od ukończenia studiów, pod warunkiem zadeklarowania przez nich 
chęci uczestnictwa w badaniach. 

3. Ankietę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, przeprowadza się w formie elektronicznej wśród 
absolwentów po piątym roku od ukończenia studiów, pod warunkiem zadeklarowania przez nich 
chęci uczestnictwa w badaniach.  

4. Ankietę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, przeprowadza się wśród absolwentów w formie 
elektronicznej – za pomocą platformy OLZA, pod warunkiem zadeklarowania przez nich chęci 
uczestnictwa w badaniach. 

§ 4 
W celu zapewnienia prawidłowego monitorowania karier zawodowych absolwentów Prorektor  
ds. Kształcenia:  
1) planuje działania związane z wdrożeniem platformy Obserwatorium Losów Zawodowych 

Absolwentów (OLZA); 



2) zapewnia współpracę właściwych komórek organizacyjnych uczelni pozwalającej na 
przeprowadzenie badań ankietowych studentów/absolwentów; 

3) wykorzystuje wyniki badań ankietowych studentów/absolwentów do zmian służących podniesieniu 
jakości kształcenia na uczelni. 

§ 5 
Ustala się harmonogram działań: 
1)  Przekazanie informacji o możliwościach wykorzystywania platformy OLZA:  

a) studentom/absolwentom: na spotkaniu adaptacyjnym dla studentów I roku studiów; podczas 
próby absolutoryjnej; przy wdrażaniu produktu, podczas spotkań ze studentami oraz 
absolwentami omówione zostaną możliwości wykorzystania platformy, w tym m.in: 
• narzędzia aplikacyjne (generator CV, list motywacyjny, biogram zawodowy, rozmowa 

kwalifikacyjna); 
• metody poszukiwania pracy; 
• oferty pracy, staży, praktyk (m.in. przeglądanie ofert pracy, składanie aplikacji, zapoznanie 

się z działalnością firmy); 
• materiały informacyjno - metodyczne wspierające studentów/absolwentów na rynku pracy;  
• absolwenci wypełniają anonimowo ankietę umożliwiającą monitorowanie losów 

absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb 
rynku pracy. 

b) pracodawcom oraz instytucjom zajmującym się rynkiem pracy, podczas targów pracy, giełd 
pracy, konferencji organizowanych na uczelni, spotkań pracodawców ze studentami, (droga 
elektroniczna, rozmowy bezpośrednie i telefoniczne),    
• prezentowanie własnej firmy; 
• zamieszczanie (za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego) ofert pracy, staży i praktyk; 

przeglądanie CV i biogramów zawodowych absolwentów - potencjalnych pracowników, 
którzy udostępnili swoje dokumenty aplikacyjne. 

2) Tworzenie kont studentom/absolwentom i wysyłanie e-maila z linkiem aktywującym  
z platformy OLZA. 
3) Wysyłanie do absolwenta wiadomości z prośbą o wypełnienie ankiety umożliwiającej 
monitorowanie losów absolwentów (w przypadku małej ilości wypełnionych ankiet wysłanie 
ponownej prośby). 
4) Na podstawie otrzymanych ankiet przygotowanie danych: wykresy, tabele, itp. z wykorzystaniem 
platformy OLZA.   
5) Analiza i sporządzenie raportu podsumowującego wyniki ankiet. 
6) Sporządzenie wniosków i dalsze działania wynikające z przygotowanego raportu powierza się 
Prorektorowi ds. Kształcenia w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do 
potrzeb rynku pracy.  

§ 6 
Traci moc Zarządzenie Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie 
wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie oraz Zarządzenie Nr 21/2014 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 25 marca  
2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 12 marca 2013  
w sprawie wdrożenia systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie.  

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                                                                                                     REKTOR 
 /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 


