
W myśl art. 13a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 

1356 z późn. zm.), Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu monitoruje karierę zawodową 

absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów oraz po 3 i 5 latach. Wypełnione przez Pana/Panią 

na różnych etapach kariery zawodowej ankiety pomogą nam bliżej poznać i lepiej zrozumieć związki 

zachodzące między treściami programów kształcenia, procesem studiowania, efektami kształcenia oraz 

przebiegiem i rezultatami karier zawodowych absolwentów Uczelni Lingwistyczno-Technicznej 

w Przasnyszu. Ich wyniki stanowić będą dla nas cenne źródło wniosków towarzyszących ocenie 

dydaktyki i warunków studiowania. 

Gwarantujemy poufność Pana/Pani danych i odpowiedzi zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. Wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków 

o charakterze ogólnym. Wypełnienie ankiety polega na zaznaczeniu właściwej odpowiedzi bądź jej 

wpisania.  

Wypełnienie ankiety zajmie Panu/Pani kilka minut i jest anonimowa. 

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety. 

 

Ankieta monitorująca karierę zawodową absolwentów 

Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu oraz Wydziału Filologicznego 

w Świeciu 

1. Płeć: 

 Kobieta  

 Mężczyzna 

2. Miejsce zamieszkania: 

 Przasnysz 

 Świecie  

 do 50 tys. mieszkańców 

 od 50 do 200 tys. mieszkańców  

 powyżej 200 tys. mieszkańców 

3. Województwo: 

  ............................................................................................................................................................... 

4. Ukończony kierunek: 

 Filologia 

 Filologia II stopnia 

 Budownictwo 

 Inny, jaki?............................ 

5. Ukończona specjalność: 

  ............................................................................................................................................................... 

6. Tryb studiów: 



 stacjonarne 

 niestacjonarne 

7. Czy podczas studiów lub bezpośrednio po podjął Pan/Pani pracę?  

 tak 

 nie 

8. Praca związana była z:  

 kierunkiem studiów 

 inne, jakie?...................................... 

9. Jak długo poszukiwał Pan/Pani pracy? 

 w momencie ukończenia studiów już miałem/miałam pracę 

 do 3 miesięcy 

 do 6 miesięcy 

 do 1 roku 

 powyżej 1 roku 

 nie szukałem/am pracy 

10. Czy w trakcie studiów zmienił/a Pan/Pani pracę lub awansował/a?  

 tak 

 nie 

11. Ofertę pracy znalazł/a Pan/Pani w: 

 w Internecie 

 w prasie 

 dzięki praktyce w firmie 

 w inny sposób 

12. Status zawodowy: 

 umowa o pracę 

 umowa cywilnoprawna 

 samozatrudnienie 

 bezrobotny 

 inne 

13. Zajmowane stanowisko: 

 kierownicze 

 specjalista, stanowisko związane z ukończonymi studiami   

 inne, jakie? ........................................ 



14. Jak Pan/Pani ocenia swoje zarobki: 

 niskie 

 średnie 

 wysokie 

15. Status firmy zatrudniającej: 

 budżetowa 

 prywatne przedsiębiorstwo 

 własna działalność gospodarcza 

 zagraniczne przedsiębiorstwo 

 inne 

16. Branża: 

  ............................................................................................................................................................... 

17. Czy wykonywana praca jest zgodna z kierunkiem studiów? 

 tak 

 nie 

18. Nie pracuje Pan/Pani ponieważ (dotyczy osób nie zatrudnionych) 

 nie szukam pracy 

 szukam pracy zgodnej z wykształceniem 

 szukam pracy spełniającej moje oczekiwania finansowe 

 kontynuuje edukację 

 nie mogę znaleźć żadnej pracy 

 inne powody, jakie?.......................................................................................................... 

19. Czy zamierza Pan/Pani szukać pracy poza granicami kraju? 

 tak 

 nie 

20. Czy w Pana/Pani ocenie jest na rynku pracy zapotrzebowanie na kompetencje uzyskane w czasie 

studiów? 

 tak 

 nie 

21. Czy jest Pan/Pani zadowolona z ukończonych studiów? 

 tak 

 nie 

22. Które z podanych typów zajęć były najbardziej przydatne w Pana/Pani karierze zawodowej? 

 przedmioty ściśle związane z kierunkiem studiów 



 przedmioty społeczno-humanistyczne 

 języki obce 

 

 

 

 

23. Czy po ukończeniu studiów na naszej Uczelni uczestniczył Pan/Pani w: 

 innych studiach wyższego stopnia 

 szkoleniach specjalistycznych 

 studiach podyplomowych 

 inne, jakie? ...................................... 

24. Czy po ukończeniu studiów kontaktuje się Pan/Pani z Uczelnią lub śledzi stronę internetową: 

www.ult.edu.pl? 

 tak 

 nie 

 

 

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety. 

 


