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Cel procedury: Celem  badania  jest  zgromadzenie  i  udostępnienie  Władzom  Uczelni      

i kierownikom jednostek organizacyjnych informacji o losach zawodowych absolwentów UJ, 

które pozwalają dostosować programy kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. 

Definicja: Badanie ankietowe ścieżki zawodowej absolwentów studiów przeprowadzane jest 

drogą elektroniczną. Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od 

absolwentów służą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych. Badanie dostarcza 

użytecznej wiedzy nie tylko władzom uczelni, ale również kandydatom na studia, studentom, 

absolwentom oraz pracodawcom. Do prowadzenia badania losów absolwentów wszystkie 

uczelnie akademickie w Polsce są zobligowane przepisami znowelizowanej ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym. 

Przedmiot i zakres:  

Sekcja Karier UJ w 2008 roku wdrożyła ogólnouczelniany, cykliczny monitoring losów 

zawodowych absolwentów. W 2013 roku badania losów zawodowych absolwentów zostały 

włączone do Sekcji Analiz Jakości Kształcenia. 

W badaniu każdego rocznika zastosowana jest metoda panelowa, dzięki której istnieje 

możliwość uchwycenia dynamiki zmian w ścieżkach zawodowych absolwentów.  

Badanie ma charakter pełny, ankieta jest wysyłana do każdego absolwenta danego rocznika, 

który wyraził zgodę na udział w badaniu. Projekt realizowany jest jako ilościowe badanie 

sondażowe przeprowadzane za pośrednictwem Internetu (CAWI), w którym 

zindywidualizowany link do  ankiety  wypełnianej  samodzielnie  jest  wysyłany  w  oparciu  

o wcześniej przygotowaną listę adresów e-mailowych. Corocznie, raport z tych badań będzie 

publikowany na stronie internetowej UJ CM. Dzięki temu środowisko akademickie uczelni, 

jak i sami absolwenci mogą poznać, w jaki sposób kształtuje się ich kariera zawodowa. 
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Odpowiedzialność /kompetencje:   

Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM – przeprowadza badanie i dokonuje 

analizy wyników, przesyła dane w wersji elektronicznej do Dziekana Wydziału 

Lekarskiego.  

Dziekan/Prodziekani/Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia – zapoznają się z 

losami absolwentów Wydziału, zgłaszają do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich 

CM propozycje pytań do ankiety absolwentów 

 

 


