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Podstawa prawna
• Obowiązek uczelni wyższych co do monitorowania karier zawodowych
absolwentów z początkiem roku akademickiego 2011/2012.
• Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455.), punkt 13a:

„Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu
dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb
rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia
studiów”.

Obowiązki organów uczelni co do monitorowania karier
zawodowych absolwentów
W znowelizowanej ustawie:
• nie zdefiniowano zaleceń co do trybu i formy monitorowania karier
zawodowych absolwentów oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego
badania (wyłącznie zakres czasowy),
• nie określono zakresu odpowiedzialności poszczególnych organów uczelni
co do monitorowania karier zawodowych absolwentów,
• nie zobowiązano uczelni do upublicznienia wyników badań.

Organizacja i stan prac badawczych
KADRY DLA GOSPODARKI

Zadanie 3. Udział pracodawców w dostosowaniu treści kształcenia
do potrzeb rynku pracy

- Badanie losów absolwentów
- Badanie stopnia dostosowania umiejętności studentów do
potrzeb przyszłych pracodawców

Organizacja i stan prac badawczych, c.d.
• Projekt „Badanie losów absolwentów” realizowany w ramach programu
„Kadry dla gospodarki”, etap 8. w ramach zadania 3. „Udział pracodawców
w dostosowaniu treści kształcenia do potrzeb rynku pracy”, realizowany w
latach: 2010-2015
• Osoby odpowiedzialne za badanie losów absolwentów w ramach projektu:
– dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP – koordynator projektu „Kadry dla
gospodarki,
– prof. dr hab. Józef Orczyk, prof. zw. UEP – opiekun merytoryczny badania oraz
koordynator badania na Wydziale Ekonomii,
– dr Dominik Buttler – asystent opiekuna merytorycznego badania,
– dr Piotr Idczak - koordynator na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej
– dr Tomasz Klimanek - koordynator na Wydziale Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej
– dr Tomasz Olejniczak - koordynator na Wydziale Towaroznawstwa
– dr Sylwester Białowąs - koordynator na Wydziale Zarządzania

Organizacja i stan prac badawczych, c.d.
• badaniem objęci absolwenci I i II stopnia studiów stacjonarnych,
• wstępne badanie – studenci kończący kształcenie na I i II stopniu studiów,
– cel badania – uzyskanie zgody na udział w badaniu i zebranie danych
kontaktowych (adresy elektroniczne), podstawowe informacje o
aktywności zawodowej podczas studiów, ścieżkach kształcenia,
oczekiwaniach płacowych,
– zgoda na badanie (lub jej brak) i wypełnienie kwestionariusza w biurze
projektu warunkiem otrzymania wpisu do karty obiegowej,
• pełne badanie – w formie kwestionariusza elektronicznego, po roku, trzech i
pięciu latach od ukończenia studiów, zakres tematyczny:
– pozycja na rynku pracy
– mobilność zawodowa
– nabyte i wykorzystywane kompetencje

Stan prac badawczych
• od początku czerwca zeszłego roku zebrano ok. 2200 kwestionariuszy
badania wstępnego i formularzy zgody na udział w badaniu (absolwenci
2010/2011)
• od końca maja br. zebrano ok. 300 kwestionariuszy badania wstępnego i
formularzy zgody na udział w badaniu (absolwenci 2011/2012)
• badania pilotażowe na próbie 153 absolwentów z lat wcześniejszych
• zgłoszenie bazy danych do GIODO
• pierwsze pełne badania zaplanowane na wrzesień 2012r.

Istotne kwestie
•
•
•
•
•

koordynacja badań dotyczących losów absolwentów,
nastawienie studentów, potrzeba działań informacyjnych,
utrzymanie kontaktu z absolwentami,
kontynuacja badań po 2015 roku
synchronizacja baz danych

Dziękuję za uwagę

