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Poziom II PU 3. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów 

Termin realizacji zadania: 

• cały rok akademicki. 
 

 

1. Zakres procedury 
 

Procedura określa zasady i sposób przeprowadzania monitoringu karier zawodowych absolwentów Państwowej Akademii 

Nauk Stosowanych we Włocławku. 

 

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań objętych procedurą 
 

• prorektor ds. nauczania i studentów; 

• pracownik Biura Karier. 

 

3. Opis postępowania w ramach procedury 
 

1) Założenia wstępne 
 

Celem wdrożenia „Systemu gromadzenia informacji o losach zawodowych absolwentów Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku” jest uzyskanie danych dotyczących oceny przydatności zdobytych w trakcie studiów 

kompetencji, do podejmowanej pracy zawodowej i dostosowywania się absolwentów do zmiennych wymogów 

rynkowych. 

Uzyskane w ten sposób wyniki mają być również zaczynem do ewaluacji programów studiów, a także innych form 

kształcenia realizowanych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w celu dostosowania strategii 

edukacyjnej Uczelni do zmieniających się wymogów rynku pracy. 

Badanie losów zawodowych absolwentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku ma charakter 

panelowy, a każda jego edycja składa się z trzech fal badania. Pierwsza fala, o charakterze „rejestracyjnym”, pozwalająca 

zebrać informacje o dalszych planach zawodowych absolwenta, a także zbadać poziom satysfakcji z ukończenia danego 

kierunku studiów, realizowana jest w momencie podpisania karty obiegowej w Biurze Karier. Dwie pozostałe edycje 

(w formie ankiet wysyłanych drogą elektroniczną), następują odpowiednio po roku i trzech latach od daty zakończenia 

studiów. 

 

2) Koordynator badania 
 

Koordynatorem badania losów zawodowych absolwentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku jest 

pracownik Biura Karier, który podejmuje działania po konsultacjach merytorycznych z prorektorem ds. nauczania 

i studentów. 

 
 
 



 

3) Opracowanie wyników badania 
 

Rokroczny Raport podsumowujący poszczególne edycje badania opracowywany jest przez pracownika Biura Karier 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. 

Po opublikowaniu raportu z pierwszej fali badania, wyniki są sukcesywnie uzupełniane o dane uzyskiwane po roku i trzech 

latach od daty zakończenia studiów (wraz z procentowym i ilościowym określeniem „stopy zwrotu”, czyli stosunku liczby 

ankiet wypełnionych przez respondentów do liczby wszystkich przygotowanych ankiet). 

Opracowane pod względem ilościowym dane wraz z wynikającymi z nich wnioskami przekazywane są do wiadomości 

Rektora Uczelni, a także prorektora ds. nauczania i studentów, dziekanów wydziałów i kierowników zakładów, celem 

analizy i rozważenia działań dotyczących dalszej strategii edukacyjnej Uczelni. 

 

4) Narzędzia badawcze 
 

Narzędziami badawczymi są ankiety, których wzór określa uchwała Senatu Uczelni. 

 

5) Zapewnienie wiarygodnej stopy zwrotu ankiet 
 

Wychodząc naprzeciw zagrożeniom wynikającym z braku zainteresowania wszystkim respondentom, którzy odeślą 

wypełnione ankiety Uczelnia gwarantuje stałą pomoc doradczą i konsultingową. 

 

6) Przechowywanie danych 
 

Wszelkie dane uzyskane w trakcie procesu badania losów zawodowych absolwentów przechowywane są zgodnie 

z wymogami RODO. 

 

7) Informacje dodatkowe 
 

W ramach badania losów zawodowych absolwentów Uczelnia, poprzez działania statutowe Biura Karier, utrzymuje 

z osobami, które ukończyły studia stały kontakt m. in. poprzez pośrednictwo oferty pracy, konsulting dotyczący procesów 

rekrutacyjnych, coaching indywidualny, organizowanie procesów preselekcyjnych, a także przekazywanie bieżących 

informacji dotyczących inicjatyw szkoleniowych podejmowanych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku. 

 

4. Dokumenty związane z procedurą 
 

• Ustawa i rozporządzenia wykonawcze; 

• uchwała Senatu w sprawie Systemu gromadzenia informacji o losach zawodowych absolwentów Państwowej Akademii 

Nauk Stosowanych we Włocławku; 

• Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia. 

 


