
Zestaw pytań ankiety absolwenckiej  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu 

Kierunek ……………………………………………………………………………………… 

Specjalność …………………………………………………………………………………… 

1.Czym się Pan/Pani  obecnie zajmuje?

Proszę wybrać WSZYSTKIE odpowiedzi pasujące do Pana/Pani sytuacji: 

1. studiuję

2. dokształcam się

3. jestem zatrudniony/a

4. prowadzę własną działalność

5. odbywam staż/praktykę

a) czy ma Pan/Pani możliwość zatrudnienia w firmie po odbyciu stażu/praktyki?

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

6. nie jestem zatrudniony/a

a) szukam pracy

      Jaka jest Pana/Pani zdaniem główna przyczyna faktu, że pozostaje Pan/Pani bez pracy? 

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

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

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

b) nie szukam pracy

      Dlaczego?  

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

………………………………………………………………………………………………… 

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



I  Ścieżka zawodowa absolwenta 
(jeżeli wybrał/a  Pan/Pani odpowiedzi 3-4 w pytaniu 1) 

  

1.  W jakim sektorze Pan/Pani pracuje? 
 

   1. publiczny  

   2. prywatny 

   3. non-profit/NGO 

   4. nie dotyczy 
 

2.   W jakiej branży Pan/Pani pracuje? (można zaznaczyć więcej niż jedną) 

   1.  administracja  publiczna/samorządowa 

   2.  budownictwo/nieruchomości 

   3.  architektura/planistyka/geodezja 

   4.  edukacja szkolna 

   5.  edukacja pozaszkolna 

   6.  szkolnictwo wyższe 

   7.  badania i rozwój 

   8 . finanse/bankowość/ubezpieczenia 

   9.  gastronomia 

   10.  turystyka/rekreacja/hotelarstwo 

   11 . informatyka/łączność/telekomunikacja/IT 

   12.  media/sztuka/kultura/rozrywka 

   13.  ochrona zdrowia/medycyna/farmacja/biotechnologia 

   14.  produkcja/produkcja przemysłowa 

   15.  reklama/marketing/PR 

   16.  sprzedaż/handel hurtowy i detaliczny 

   17.  transport/logistyka 

   18.  wymiar sprawiedliwości/usługi prawne 

   19.  inne usługi 

   20.  nie dotyczy 

 

3.     Jakie stanowisko Pan/Pani zajmuje? 

 

1. pracownik szeregowy 

2. specjalista/starszy specjalista 

3. kierownik/dyrektor 

4. inne 

5. nie dotyczy  

 

4. Jaki rodzaj umowy Pan/Pani posiada? (można zaznaczyć więcej niż jedną) 

 

1. umowa o pracę na czas określony (w tym próbny) 

2. umowa o pracę na czas nieokreślony 

3. umowa czasowa (agencja pracy tymczasowej) 

4. umowa zlecenie albo o dzieło (cywilno-prawna) 

5. inna – jaka ? 

6. nie dotyczy 

 



  5. Proszę ocenić w skali 0-6 na ile użyteczne okazały się poszczególne sposoby szukania      

pracy przez Pana/Panią: 

 

    1. Biuro Karier UAM 

    2. kontakt poprzez uczelnię (np. pomoc kierującego pracą dyplomową, inny wykładowca                

        itp.)     

    3. staż/praktyka odbywana w trakcie studiów 

 

6. W jakim przedziale znajdują się Pana/Pani ostatnie miesięczne zarobki (dochody) 

netto pochodzące z obecnych/obecnego miejsc/miejsca pracy? 

      1. do 2500 zł. 

      2. od 2501 do 3500 zł 

      3. od 3501 do 4500 zł. 

      4. od 4501 do 5500 zł. 

      5. od 5501 do 8000 zł. 

      6. powyżej 8 tys. zł. 

      7. nie chcę lub nie mogę powiedzieć  

 

 

 

 

II Ścieżka edukacyjna 
 (jeżeli wybrał/a  Pan/Pani odpowiedź 1 „studiuję”  w pytaniu 1) 

 

1.  Na jakiej uczelni/w jakiej szkole Pan/Pani. obecnie studiuje?  

       1. UAM 

       2. inna uczelnia 

 

2. Jaki kierunek studiów Pan/Pani  studiuje? 

       Jeśli UAM to (nazwa kierunku) :   

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

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

       Jeśli na innej uczelni/ w innej szkole to (nazwa uczelni i kierunku)?                                                    

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

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

3.  Jaki to stopień studiów? 

 

       1. studia I stopnia – licencjackie / inżynierskie 

       2. studia II stopnia – magisterskie 

       3. jednolite studia magisterskie / medyczne 

       4. studia II stopnia-doktoranckie 

       5. studia podyplomowe 

 



4.  Z jakiej formy dokształcania Pan/Pani  korzysta? 

 

1. kursy językowe 

2. kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe 

3. kursy/warsztaty rozwijające umiejętności miękkie 

4. studia podyplomowe 

5. inna forma – jaka? 

6. nie dotyczy 

 

 

5.  Na jakiej uczelni/w jakiej szkole/ firmie szkoleniowej korzysta Pan/Pani  z form 

dokształcania?  

 

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

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

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

 

 

 

III Ocena uczelni macierzystej 

 

1. Czy gdyby dziś jeszcze raz podejmował/a Pan/Pani  decyzję o wyborze uczelni                           

i kierunku, wybrał/a/by Pan/Pani: 

 

1. ten sam kierunek (obecnie ankietowany) na UAM 

2. ten sam kierunek (obecnie ankietowany), lecz na innej uczelni 

3. inny kierunek studiów 

4. nie podjąłbym/podjęłabym żadnych studiów 

 

2. Czy w czasie studiów na ankietowanym kierunku pracował/a Pan/Pani  zarobkowo                   

w dziedzinie w jakikolwiek sposób związanej w tym kierunkiem? 

 

      1. tak 

      2. nie 

3. Czy obecnie wykonywana przez Pan/Pani  praca/działalność ma związek                               

z ankietowanym kierunkiem studiów na UAM? 

 

     1. tak 

     2. nie 

     3. trudno powiedzieć 

 

4. Proszę ocenić w skali 0-6 jakie znaczenie ma dla Pan/Pani  pracodawcy: 

 

     1. dyplom ukończenia studiów na UAM 

     2. ukończony kierunek studiów 

 



 

5. Proszę ocenić w skali 0-6 stopień w jakim uczelnia pomogła Panu/Pani                                            

w  ukształtowaniu poniższych kompetencji: 

 

1. wiedza specjalistyczna 

2. umiejętność logicznego myślenia 

3. kreatywność 

4. znajomość języków obcych 

5. umiejętność pracy w grupie 

6. umiejętność samodzielnego uczenia się 

7. umiejętność prezentowania wyników swojej pracy 

8. konsekwencja w działaniu 

9. kompetencje interpersonalne i międzykulturowe 

10. przedsiębiorczość 

11. inne- jakie? 

 

6. Co Pana/Pani zdaniem należałoby zmienić w programie studiów na kierunku, 

który Pan/Pani  teraz ocenia, aby był lepiej dopasowany do potrzeb rynku pracy? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety  

 


