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Zarządzenie nr 70/2020 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 19 maja 2020 roku 

 

w sprawie procedury monitorowania losów zawodowych absolwentów 

studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 25 pkt 3 i § 43 ust. 7 Statutu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

Wprowadza się procedurę monitorowania losów zawodowych absolwentów studiów 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, stanowiącą załącznik  
i integralną część zarządzenia. 

 

§ 2 
Traci moc zarządzenie nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 
23 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów 
zawodowych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

 

 

 Rektor 

              /-/  

        prof. dr hab. Jan Pikul 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Rektora UPP  

nr 70/2020 z dnia 19 maja 2020 roku 

 

 

KARTA PROCEDURY 

 

Zakres przedmiotowy: monitoring karier zawodowych absolwentów 

Formularz: ankieta monitorowania losów zawodowych absolwentów UPP (F1) 

Uczestnicy procesu: absolwenci, rady programowe kierunków studiów (RPKS), Biuro Karier 

Właściciel procesu: rady programowe kierunków studiów 

 

 

 

Graficzne przedstawienie przebiegu procedury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Karier na bieżąco prowadzi spis absolwentów poszczególnych kierunków 

studiów w oparciu o import danych elektronicznych z systemu HMS. 
Na podstawie art. 352 ust. 15 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, UPP 

przetwarza dane osobowe absolwentów obejmujące: imiona i nazwisko, adres do 

korespondencji i adres poczty elektronicznej 

Biuro Karier przeprowadza elektroniczną ankietyzację absolwentów, stosując formularz 
F1, w miesiącach letnich. 
Badanie przeprowadza się w rok i w pięć lat po ukończeniu studiów wśród 
absolwentów studiów drugiego stopnia oraz absolwentów studiów pierwszego stopnia, 
którzy nie podjęli studiów drugiego stopnia na UPP 

Wyniki ankietyzacji – zliczone odpowiedzi na wszystkie pytania w formie plików PDF 
i XLS, Biuro Karier przekazuje do RPKS 

Opracowane wyniki ankietyzacji absolwentów RPKS wykorzystuje w celu dostosowania 
programu studiów do potrzeb rynku pracy oraz przygotowania corocznego raportu 

z funkcjonowania systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia 



Formularz F1 

 

ANKIETA MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 

 

Szanowni Państwo. 

W celu poprawy jakości kształcenia i doskonalenia programów studiów, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi badania losów zawodowych absolwentów.  

Ankiety mają charakter poufny, a udostępnione przez Państwa dane posłużą jedynie 
wewnętrznym opracowaniom statystycznym. 

W pytaniach zawierających odpowiedzi do wyboru, proszę postawić znak X obok wybranej 
odpowiedzi. W pytaniach otwartych proszę wpisać swoją odpowiedź w zaznaczonym 
miejscu. 

 
Rok ukończenia studiów: lista rozwijalna 

Kierunek studiów: lista rozwijalna 

 

Studia: 

 pierwszego stopnia  

 drugiego stopnia 

 jednolite studia magisterskie 

Forma:  

 stacjonarne  

 niestacjonarne 

 

 

Płeć:  kobieta mężczyzna 

 

1. W jakim czasie po zakończeniu studiów znalazł/a Pan/Pani zatrudnienie?  

 w trakcie trwania studiów 

 do roku po zdaniu egzaminu dyplomowego 

 ponad rok po zdaniu egzaminu dyplomowego 

 nie znalazłem/am dotąd pracy 

 

Jeżeli Pan/Pani nie pracuje zawodowo, proszę przejść do pytania nr 9. 

 

2. Obecnie jest Pan/Pani zatrudniony/a w: 

 przedsiębiorstwie sektora publicznego (państwowym) 

 administracji publicznej 

 szkolnictwie/nauce 

 przedsiębiorstwie prywatnym 

 prowadzę własną działalność gospodarczą 

 prowadzę gospodarstwo 

 inne, wymienić …………………………………………………………………………… 

 

3. W jaki sposób znalazł/a Pan/Pani pracę? 

 przeglądanie ofert internetowych 

 nawiązanie bezpośredniego kontaktu z firmą  

 pomoc znajomych lub rodziny 

 przeglądanie ofert prasowych  

 ogłoszenie własne umieszczone w prasie, Internecie, itp. 

 kontakt ze strony pracodawcy  



 pośrednictwo Uczelni  

 pomoc biura pośrednictwa pracy  

 w inny sposób, wymienić ………………………………………………………………… 

 

4. W jakim stopniu obecnie wykonywana praca jest zgodna z ukończonym kierunkiem 

studiów? 

Bardzo dużym Dużym Małym Bardzo małym 
Trudno 

powiedzieć 

□ □ □ □ □ 

 

5. W jakim stopniu ukończony kierunek studiów zapewnił Panu/Pani wystarczającą wiedzę 
do obecnie wykonywanej pracy? 

Bardzo dużym Dużym Małym Bardzo małym 
Trudno 

powiedzieć 

□ □ □ □ □ 

 

6. W jakim stopniu ukończony kierunek studiów umożliwił nabycie umiejętności praktycznych 
potrzebnych w obecnej pracy zawodowej? 

Bardzo dużym Dużym Małym Bardzo małym 
Trudno 

powiedzieć 

□ □ □ □ □ 

 
7. Czy w związku z obecnie wykonywana pracą zachodzi konieczność uzupełniania wiedzy 
lub umiejętności lub kompetencji społecznych (np. na studiach podyplomowych, kursach, 
szkoleniach, itp.)? 

 tak 

 nie 

Jeżeli tak, to proszę o wskazanie nazwy tych studiów/kursów/szkoleń? 

a)…………………………………. 

b)…………………………………. 

 
8. Jakie zdaniem Pana/Pani kryteria były ważne dla pracodawcy przy zatrudnieniu na 
obecnie zajmowanym stanowisku? (proszę o udzielenie odpowiedzi na każde  
z wymienionych kryteriów)? 
 

Kryterium 
Bardzo 
ważne 

Ważne Nieważne 
Zupełnie 
nieważne 

Obojętne 

Dyplom Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu 

     

Ukończony kierunek studiów      

Ocena na dyplomie      

Wiedza i umiejętności      

Kompetencje osobowe i interpersonalne      

Udział w stażach i praktykach      

Udział w wymianie międzynarodowej      

Praca w okresie studiów      

Działalność w organizacjach studenckich      

Znajomość języka obcego      

 

 

 

 

 



9. Czy uważa Pan/Pani, że podczas studiów nabyła/nabył wymienione umiejętności  
i kompetencje? 

Kompetencja 
Zdecydowanie 

TAK 
TAK NIE 

Zdecydowanie 
NIE 

Obojętne 

zespołowe rozwiązywanie problemów i 
zadań 

     

prowadzenie profesjonalnej dyskusji, 
argumentowanie i prezentacja swoich 
poglądów 

     

samodzielne uczenie się i 
organizowanie czasu pracy 

     

łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi      

posługiwanie się specjalistycznymi 
programami komputerowymi 

     

 

10. Zgadzam się, że (proszę o udzielenie odpowiedzi na każde z wymienionych stwierdzeń): 

Stwierdzenie 
Zdecydowanie 

TAK 
TAK NIE 

Zdecydowanie 
NIE 

Obojętne 

studia dobrze przygotowały mnie pod 
względem umiejętności zawodowych 

     

w trakcie studiów duży nacisk kładziono 
na praktyczne aspekty 

     

zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna 
jest użyteczna w mojej obecnej pracy 

     

program moich studiów w dużym stopniu 
uwzględniał wymagania pracodawcy 

     

studia w wystarczającym stopniu 
rozwijały umiejętności komunikacji 
międzyludzkiej 

     

na studiach miałam/em możliwość 
włączania się do projektów 
realizowanych przez 
wydział/instytut/katedrę 

     

działalność w kołach naukowych i 
organizacjach studenckich zwiększa 
szansę znalezienia pracy po zakończeniu 
studiów 

     

praktyki studenckie pozwoliły mi zdobyć 
ważne umiejętności zawodowe 

     

lektorat na studiach pozwolił mi w 
oczekiwanym stopniu nauczyć się języka 
obcego 

     

 

11. Jakie jest w Pana/Pani ocenie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży 
reprezentowanej przez Pana/Panią? 

Bardzo duże Duże Małe Bardzo małe 
Trudno 

powiedzieć 

□ □ □ □ □ 

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi prosimy o kontakt: Biuro Karier 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, e-mail: kariera@up.poznan.pl; tel. 61 848 7375 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!  
 
 
Dodatkowo, do ankiety Rada Programowa może dołączyć maksymalnie 10 pytań 
merytorycznych ściśle związanych z kierunkiem studiów. 


