Regulamin projektu „Badanie losów absolwentów”

§1 Cel, zakres podmiotowy, przedmiotowy i czasowy badania. Uzasadnienie badania
1. Przedmiotem badania jest przebieg karier zawodowych absolwentów w celu dostarczenia
informacji o potrzebach dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do
potrzeb rynku pracy. Zakres tematyczny badania obejmuje przede wszystkim wskaźniki
pozycji na rynku pracy absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
2. Obowiązek monitorowania karier zawodowych absolwentów nakłada Ustawa z dnia 18 marca
2011r. 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).
3. Podmiotem badania są absolwenci I i II stopnia studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu.
4. Badanie ma charakter panelowy – uczestnicy będą poddaniu badaniu kilkakrotnie, w
szczególności bezpośrednio po ukończeniu kształcenia na I lub II stopniu studiów, po
kolejnym roku, trzech i pięciu latach.
§2 Organizator badania
1. Organizatorem badania jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W okresie 01.09.2010 –
30.09.2015 badanie prowadzone jest w ramach projektu „Kadry dla gospodarki”
realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Nadzór nad przebiegiem badania sprawuje zespół badawczy powołany przez Organizatora
3. Biuro Organizatora znajduje się w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, XIV
Collegium Altum, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, pok.1413.
§3 Uczestnictwo w badaniu i organizacja badania
1. Uczestnictwo w badaniu następuje po wypełnieniu przedłożonej przez Organizatora
deklaracji o udziale w badaniu, która obejmuje:
a.

oświadczenie o zgodzie na udział w badaniach,

b.
zgodę na przetwarzanie danych osobowych
projektu badawczego,
c.

do celów związanych z realizacją

informacje o danych kontaktowych Uczestnika, w szczególności jego adresu e-mail.

2. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne
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3. Głównym narzędziem badania jest kwestionariusz ankietowy. Pierwsza, skrócona wersja
kwestionariusza przedkładana jest Uczestnikowi badania w formie papierowej po
wypełnieniu przez uczestnika deklaracji o udziale w badaniu. Pełna wersja kwestionariusza
ma postać elektroniczną. Link do elektronicznego kwestionariusza ankietowego wysłany
zostaje przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.
4. Organizator przysyła na wskazane przez Uczestników adresy e-mail materiały informacyjne
(w formie newslettera) o bieżących wydarzeniach w Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu, w szczególności tych, które dotyczą badania losów absolwentów.
§4 Ochrona danych osobowych
1. Organizator zobowiązuje się do wykorzystania gromadzonych danych wyłącznie do celów
badania (w przypadku danych kontaktowych również do celów informacyjnych dotyczących
bieżących wydarzeń w UEP) oraz ich zabezpieczenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w
Biurze Organizatora w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
§5 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
2. Niniejszy
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