
 

ANKIETA NR 2 1 

 
Załącznik nr 2 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.  
 
W nawiązaniu do ankiety, którą wypełnialiście Państwo w momencie ukończenia 
studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, zwracamy się  
z prośbą o odpowiedź na kolejne pytania, a tym samym dalszy udział  
w badaniu losów zawodowych absolwentów naszej Uczelni.  
 
Ostatnia wersja ankiety zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną po  
3 latach od złożenia egzaminu dyplomowego i podobnie jak poniższe badanie, będzie 
miała charakter poufny, a wszelkie uzyskane w ten sposób informacje posłużą 
wyłącznie do opracowania zestawień statystycznych.  
 
Dziękujemy za udział w badaniach i życzymy Państwu sukcesów! 
                                                                                

 
ANKIETA NR 2 

 
1. Prosimy o określenie Pani/ Pana obecnego statusu na rynku pracy:  
   

   a.  pracuję w kraju      □ 
       b. pracuję za granicą     □ 
       c.  nie pracuję, szukam pracy   □           proszę przejść do pytania nr 3. 

       d.  nie pracuję, kontynuuję naukę  □           proszę przejść do pytania nr 3. 

       e. nie pracuję i nie szukam pracy   □           proszę przejść do pytania nr 3. 

 

 

2. Czy praca, którą Pani/Pan wykonuje jest : 
 

a. zgodna z profilem wykształcenia                   □ 
b. niezgodna z profilem wykształcenia              □ 

 

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

          dziś ten sam kierunek studiów ?  
 

a. zdecydowanie tak             □  
b. raczej tak                         □  
c. raczej nie                         □  
d. zdecydowanie nie            □  

e. nie mam zdania              □ 



 

ANKIETA NR 2 2 

Prosimy o uzasadnienie wybranej odpowiedzi 

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

…………………………………………………………………………………………… 
 
   4. Czy wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów w PUZ we  

       Włocławku okazały się pomocne w funkcjonowaniu na rynku pracy? 
 

a. zdecydowanie tak                                 □   
b. raczej tak                                        □   
c. raczej nie                                           □   
d. zdecydowanie nie                               □ 
e. nie mam zdania                             □   

 

     Prosimy o uzasadnienie wybranej odpowiedzi: 
………………………..........................................................................................
...................................................................................................................... 

    
  5. Prosimy o podanie zagadnień, o które Pani/Pana zdaniem, warto  

       dziś uzupełnić/zmodyfikować/zawęzić program studiów na  
       kierunku, który Pani/Pan ukończyła/ukończył:  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

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

 

Nie widzę takiej potrzeby     □ 

 
6. Prosimy zaznaczyć te stwierdzenia, które zgodne są z Pani/Pana  
     dalszymi planami: 

 

a. w najbliższym czasie planuję rozpocząć kolejne studia               □ 
b. w najbliższym czasie planuję rozpocząć studia podyplomowe    □ 
c. w najbliższym czasie planuję rozpocząć kurs zawodowy            □ 
d. w najbliższym czasie planuję rozpocząć kurs językowy              □ 
e. w najbliższym czasie planuję rozpocząć szkolenie                       □ 
f. w najbliższym czasie nie zamierzam się dokształcać                   □ 

 
Za wyjątkiem wariantu odpowiedzi „f”, prosimy podać choć przybliżoną 

tematykę wybranych form kształcenia: 
 
......................................................................................................................

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

                                                                                           Dziękujemy ! 


