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Załącznik nr 13 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 
Jakości  Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej   

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

 
Kwestionariusz ankietowego badania losów absolwentów Państwowej Uczelni Zawodowej 

 im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

 

 
Szanowna Absolwentko, Szanowny Absolwencie 

 

Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu, które umożliwi m.in. doskonalenie strategii rozwoju Uczelni oraz 

programów studiów. Dlatego zwracamy się do Pani/Pana jako absolwentki/absolwenta Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte 

w niniejszym kwestionariuszu. Łączymy serdeczne pozdrowienia i dziękujemy za udział w badaniu oraz poświęcony 

czas. 

 

L.p. Pytanie: Odpowiedź: 

1. 

Jaki kierunek i specjalność 

ukończyła/ukończył Pani/Pan? 

 

Kierunek………………………………………………………………. 

Specjalność…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

2. 
Proszę podać rok ukończenia 

studiów ? 

 

 ……………… 

3. 

Jaką formę studiów 

ukończyła/ukończył Pani/Pan? 

a) Studia stacjonarne  

b) Studia niestacjonarne  

4. 

Czy po ukończeniu studiów  

podjęła/podjął Pani/Pan dalszą 

naukę? 
 

a) Tak, na studiach I stopnia   

b) Tak, na studiach II stopnia  

c) Tak, na studiach III stopnia  

d) Tak, na studiach podyplomowych 

d) Nie kontynuuję nauki 

5. 

Proszę podać kierunek  

i specjalność ukończonych 

(kontynuowanych) studiów 

 

…………………………………………………………………………… 

6. 

Czy po ukończeniu studiów 

doświadczenie zdobyte podczas 

działalności w organizacjach 

studenckich, wykorzystuje 
Pani/Pan w życiu osobistym  

lub zawodowym?  

a) Doświadczenie nabyte w Kołach naukowych:                           

Tak/Nie 

b) Doświadczenie nabyte w Samorządzie studenckim:                

Tak/Nie 

c) Doświadczenie nabyte w Akademickim Związku Sportowym 

Tak/Nie 

 

7. 

Czy po ukończeniu studiów 

wiedzę, kompetencje społeczne 

oraz doświadczenie zdobyte 
podczas realizacji praktyk 

zawodowych organizowanych 

przez Uczelnię wykorzystuje 

Pani/Pan w życiu osobistym  

lub zawodowym? 

a) Zawsze 

b) Często 

c) Czasami 

d) Rzadko 

e) Nigdy 

 

8. 

Które z form wsparcia 

studenckiego Biura Karier 
ocenia Pani/Pan jako 

najbardziej przydatne po 

zakończeniu studiów? 

 

a) Kursy (np. dla wychowawców kolonijnych, ...)  

b) Doradztwo zawodowe (pomoc w pisaniu listów motywacyjnych, ...)  

c) Oferty pracy, staże  

d) Informacje o rynku pracy oraz dalszym kształceniu (studiach 

podyplomowych, ...)  

e) inne: ………………………………………………………………… 

f) nie korzystała(em) ze wsparcia Biura Karier 

9. 

Konfrontując wiedzę, 

umiejętności i kompetencje 

społeczne nabyte  

w trakcie studiowania uważa 

Pani/Pan, że: 

a) Program studiów powinien być zrównoważony między teorią  

a praktyką 

b) Program studiów powinien mieć przede wszystkim charakter 

praktyczny 
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10. 

Czy wykorzystuje Pani/Pan 

wiedzę teoretyczną i 
praktyczną zdobytą w trakcie 

studiów w swojej pracy 

zawodowej? 

a) Zawsze 

b) Często 

c) Czasami 

d) Rzadko 

e) Nigdy 

f) Obecnie nie pracuję 

11. 

Czy podjęta przez Panią/Pana 
praca jest zgodna z kierunkiem 

studiów, który Pani/Pan 

ukończyła/ukończył w 

Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. prof. 

Stanisława Tarnowskiego 
 w Tarnobrzegu? 

a) Zdecydowanie tak  

b) Raczej tak  

c) Trudno powiedzieć 

d) Raczej nie  

e) Zdecydowanie nie  

 

12. 

Zatrudnienie znalazłam/em 

poprzez: 

a) Ogłoszenie w prasie, internecie, itp. 

b) Urząd Pracy 

c) Znajomości i kontakty 

d) Biuro Karier 

e) Inne: ………………………………………………………………… 

13. 

W jakiego rodzaju instytucji 

Pani/Pan pracuje? 

 

a) W firmie/instytucji prywatnej  

b) W firmie/instytucji państwowej  

c) W organizacji lub instytucji samorządowej  

d) W administracji państwowej  

e) W organizacji non profit/trzeci sektor  

f) Prowadzę własną działalność gospodarczą  

g) W gospodarstwie rolnym  

h) Inne: ..……………………………………………………………… 

14. 

Proszę zaznaczyć region,  

w którym Pani/Pan pracuje? 

 

a) Tarnobrzeg i najbliższe okolice  

b) Woj. podkarpackie (poza Tarnobrzegiem)  

c) Obszar Polski poza woj. podkarpackim  

d) Poza granicami Polski  

15.  

Czy ma Pani/Pan sugestie o 

jakie pytanie/a dotyczące losów 

absolwentów należałoby 
wzbogacić realizowaną 

ankietę? 

a) Tak 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

b) Nie 

 

III. Metryczka 

16. 
Proszę zaznaczyć swoją płeć 

 

a) Kobieta  

b) Mężczyzna  

17. 

Proszę zaznaczyć stan cywilny 

 

a) Wolna(y)  

b) Mężatka/żonaty  

c) W wolnym związku  

d) Rozwiedziona(y)  

e) Stan duchowny  

18. 

Proszę zaznaczyć miejsce zamieszkania 

 

a) Wieś  

b) Miasto do 50 tys. mieszkańców  

c) Miasto powyżej 50 tys. do 100 tys. mieszkańców 

d) Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców  

19. 
Proszę podać kraj aktualnego 

zamieszkania 

 

………………………………………………………………… 

 


