Załącznik nr 1
Drodzy Absolwenci
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie dbając o wysoką jakość kształcenia na
wszystkich kierunkach studiów, a także zapotrzebowaniom rynku pracy poprzez odpowiednie
programy studiów, zwraca się do Państwa z prośbą o poświęcenie swojego cennego czasu
i wypełnienie poniższej ankiety. Państwa opinie i doświadczenie z pewnością wpłyną na rozwój
i kształt naszej Uczelni.
Informuję, iż nie istnieje konieczność odpowiedzi na wszystkie pytania.
1. Jaki jest Pana(i) wiek?

2. W którym roku ukończył(a) Pan(i) studia?

3. Jaki kierunek studiów Pan(i) ukończył(a)?

4. Jaką uzyskał(a) Pan(i) ocenę na dyplomie?

5. Co zmienił(a) by Pan(i) w swoim wyborze studiów?
 Niczego bym nie zmienił(a)
 Zmienił(a) bym kierunek studiów
 Nie wiem
6. Czy w trakcie studiów otrzymywał(a) Pan(i) stypendium za wyniki w nauce
tak
nie
7. Czy w trakcie studiów brał(a) Pan(i) udział w życiu studenckim?
tak

nie

8. Czy praktyki w programie studiów okazały się przydatne?
tak

nie

9. Które elementy programu studiów są w Pana(i) ocenie przydatne w poszukiwaniu pracy lub
rozpoczęciu zatrudnienia?

A – praktyki
B – cały program studiów
C – zajęcia teoretyczne
D – przedmioty zawodowe
E – pogłębienie wiedzy o pielęgniarstwie
F – psychologia, pedagogika
10. Czy chciał(a) by Pan(i) podjąć zatrudnienie zgodnie z kierunkiem studiów?



Tak


Nie
11. Czy Pana(i) zdaniem na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na zdobyte przez Pana/Panią na
studiach wiedzę i umiejętności?

Tak

Nie
12. Czy myślał(a) Pan(i) o podjęciu własnej działalności gospodarczej?

Tak

Nie
13. Jaki posiada Pan(i) staż pracy?

14. Czy jest Pan(i) osobą pracującą zawodowo?

Tak

Nie
15. Jakie czynniki zadecydowały, że podjął/podjęła Pan(i) pracę?
 Stabilność zatrudnienia
 Lokalizacja zakładu pracy
 Zgodność pracy z kierunkiem studiów
 Atmosfera pracy
 Wysokie wynagrodzenie
 Możliwość rozwoju
 Prestiż firmy
 Inne
16. Jakie wymagania miał Pan(i) obecny pracodawca?
 Wyższe wykształcenie kierunkowe
 Wyższe wykształcenie
 Znajomość języków obcych
 Staż pracy
 Dyspozycyjność
 Prawo jazdy
 Chęć podnoszenia kwalifikacji
 Inne
17. Na podstawie jakiej umowy Pan(i) pracuje?
 Umowa o pracę
 Umowa o dzieło
 Umowa zlecenie
 Inne formy zatrudnienia
 Bez umowy
18. Jakie stanowisko Pan(i) zajmuje?

19. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z pracy zawodowej?

Tak

Nie
20. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z wynagrodzenia?

Tak

Nie
21. W jakiej branży Pan(i) pracuje?

22. Czy po ukończeniu studiów pracował(a) Pan(i)?
tak

nie

23. Jakiej Pan(i) szuka pracy?

24. Gdzie znajduje Pan(i) oferty pracy?
 Urząd pracy
 Biuro karier
 Rodzina i znajomi
 Internet
 Prasa
 Inne sposoby
25. W ilu rozmowach kwalifikacyjnych wziął/wzięła Pan(i) udział?

26. Jakie elementy studiów należałoby zmienić aby program studiów był bardziej atrakcyjny
i wartościowy w poszukiwaniu pracy i zalezieniu zatrudnienia ?
A – Nic bym nie zmienił/a
B – więcej wiedzy praktycznej
C – zajęcia z radzenia sobie ze stresem
D – zajęcia z pisania procesu pielęgnowania
E – większa ilość języka obcego
F – mniej zajęć praktycznych
G – zajęcia jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą
H- inne (………………………………..)

Dziękujemy za poświęcony czas!

