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Załącznik nr 1 do  

Systemu gromadzenia informacji o losach zawodowych absolwentów 

 Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 
 

 
SYSTEM GROMADZENIA INFORMACJI O LOSACH ZAWODOWYCH 

ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ  

WE WŁOCŁAWKU 
 

Szanowni Państwo.  
 
Niniejszym zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału  
w badaniu losów zawodowych absolwentów Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku.  
Celem badania jest uzyskanie danych dotyczących oceny przydatności zdobytych  
w trakcie studiów kompetencji do podejmowanej pracy zawodowej i dostosowywania 
się absolwentów do zmiennych wymogów rynkowych 
 
Kolejne wersje ankiety zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną po roku  
i 3 latach od złożenia egzaminu dyplomowego i podobnie jak poniższe badanie, będą 
miały charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Państwa posłużą 
wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.  
 
Dziękujemy za wypełnienie formularza i życzymy wielu sukcesów! 

 

FORMULARZ 

 

IMIĘ I NAZWISKO : 

 

……………………………………………………… 

 

UKOŃCZONY KIERUNEK : 

 

……………………………………………………… 

 

ADRES E- MAIL : 

 

………………………………………………………… 

 
BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH  ABSOLWENTÓW PUZ  

WE WŁOCŁAWKU 
 

ANKIETA NR 1  

 
1. Co zmotywowało Panią/ Pana do podjęcia studiów w Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku ? 

   
Można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję. 
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a. chęć zdobycia wykształcenia wyższego                □                     

b. konieczność zdobycia nowych kwalifikacji      □ 

c. oferta edukacyjna uczelni               □ 

    d.  opinie innych (koleżanek, kolegów, byłych studentów)                    □ 

       e.  informacje reklamowe PUZ (ulotki, akcje promocyjne)                  □  

       f.  inne  (prosimy dookreślić) :            □ 

          ………………………………………………………………………………….. 

 …................................................................................................ 

 

2. Czy poleciłaby Pani/ poleciłby Pan studia na naszej Uczelni 
znajomym? 
 

a. Tak                □ 
Prosimy doprecyzować dlaczego 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

b. Nie      □ 
Prosimy doprecyzować dlaczego 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

c. Nie mam zdania   □ 

 
3. Czy z perspektywy czasu ponownie wybrałaby Pani/wybrałby Pan 

ten sam kierunek studiów ? 
 

a. zdecydowanie tak            □  

b. raczej tak                        □  

    c. raczej nie                        □  

d. zdecydowanie nie            □  

e. nie mam zdania              □ 

 
4. Czy podczas studiów łączyła Pani/ łączył Pan naukę z pracą 

zawodową? 
 

a. Tak     □ 

b. Nie     □ 
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5. Czy jest coś, co zmieniałby Pani/ zmieniłby Pan w organizacji 

studiów? 
 

a. Tak    □ 

Prosimy doprecyzować jakie? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b. Nie     □  

c. Nie mam zdania   □ 

 
6. Czy Pani/Pana zdaniem program ukończonych studiów powinien 

zostać zmodyfikowany/uzupełniony/zawężony o konkretne 
treści? 

 

a. Tak    □ 

Prosimy doprecyzować jakie? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b. Nie     □  

c. Nie mam zdania   □  

   
7. Jakie są Pani/ Pana dalsze plany ? 

 

     a. zamierzam kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia  □ 
                                                                                                                                         

     b. zamierzam podjąć pracę i kontynuować naukę na studiach  
         drugiego stopnia                                                                          □                          

                                                          

     c. zamierzam kontynuować naukę na studiach podyplomowych       □                                                               

                                                                                       

     d. zamierzam skupić się na pracy zawodowej             □ 

                                                           

     e.  zamierzam podjąć pracę poza granicami kraju                             □ 
 

     f. inne (jakie ?)                                                                                 □ 
                                               

          ..……………………………………………………………………………………….. 
 …......................................................................................................... 
 

                                                                                           Dziękujemy ! 


