
Załącznik do zarządzenia  

Rektora AWF Warszawa Nr 14/2017/2018  

z dnia 15 listopada 2017 r. 

 

OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I 

KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW  

AWF WARSZAWA 

Szanowni Państwo, 

 

Ankieta, którą do Państwa kierujemy ma na celu zebranie opinii na temat oczekiwań 

pracodawców względem kompetencji i kwalifikacji zawodowych absolwentów AWF 

Warszawa. Państwa opinie są dla nas bardzo ważne. Badania są anonimowe i wyniki zostaną 

wykorzystane wyłącznie w formie zbiorczej do celów statystycznych. Wnioski 

z prowadzonych badań będą wykorzystane do modyfikowania programów kształcenia 

i doskonaleniu jakości kształcenia. 

 

Serdecznie dziękujemy za Państwa cenny czas! 

 

Uprzejmie prosimy o dokonanie oceny, zaznaczenie odpowiedzi lub wpisanie wymaganych 

informacji.  

 

Skala ocen: 

1- nie ważne/bardzo słabo 

2- mało ważne/ słabo 

3- średnio ważne/ przeciętnie 

 

4- ważne/ dobrze 

5- bardzo ważne/ bardzo dobrze 

 

I. CHARAKTERYSTYKA FIRMY 

1. Wielkość firmy: 

 do 10 pracowników 

 11- 50 pracowników 

 51- 250 pracowników 

 pow. 250 pracowników 

2. Branża, w której działa firma: 

 Edukacja/szkolnictwo  

 Hotelarstwo  

 Ochrona zdrowia  

 Sport turystyka i rekreacja 

 Inne, ………………………………….. 

3. Rynek, w którym funkcjonuje firma: 

 Regionalny 

 Krajowy 

 Kraje UE 

 Inne………… 

 



4. Na jakich specjalistów/ pracowników w Państwa firmie jest obecnie największe 

zapotrzebowanie? 

…………………………………………………………………………………………………... 

5. Jakimi kryteriami kierują się Państwo, przyjmując absolwentów do pracy? Proszę 

ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza nieważne zaś 5 bardzo ważne. 

 

 1 2 3 4 5 

Dodatkowa 

aktywność 

podczas studiów 

(koła naukowe, 

samorząd) 

     

Dotychczasowe 

doświadczenie 

zawodowe 

     

Ocena na 

dyplomie  

     

Odpowiednia 

prezentacja 

podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej 

     

Odpowiednia 

wiedza 

merytoryczna 

     

Profesjonalnie 

zredagowane 

dokumenty 

aplikacyjne (cv, 

list motywacyjny) 

     

Rekomendacja 

osób trzecich 

     

Ukończona 

uczelnia  

     

Ukończony 

kierunek studiów 

     

 

5a. Jakimi innymi kryteriami kierują się Państwo, przyjmując absolwentów do pracy? 

………………………………………………………………… 

II. ABSOLWENCI AWF WARSZAWA W PAŃSTWA FIRMIE 

 

6. Czy zatrudniają/zatrudniali Państwo absolwentów AWF Warszawa? 

 Tak  

 Nie 

 Nie posiadam takich informacji 

6a. Jeśli NIE, to dlaczego? (Proszę przejść do pytania nr 9)  

……………………………………………………………………………………………….. 

 



 

Jeśli TAK: 

7. Absolwentami, którego kierunku w AWF Warszawa są/byli pracownicy Państwa 

firmy? 

 Fizjoterapia  

 Kosmetologia 

 Pielęgniarstwo  

 Sport  

 Turystyka i rekreacja 

 Wychowanie fizyczne  

 Nie posiadam takich informacji 

8. Na jakich stanowiskach pracują/pracowali w Państwa firmie absolwenci AWF 

Warszawa? 

 Stażyści/praktykanci  

 Wykonawcze  

 Specjalistyczne lub samodzielne stanowiska 

 Menedżerskie średniego lub niższego szczebla/ kierownicze 

 Najwyższe kadry zarządzające 

 Inne............................................... 

9. Jak postrzegają Państwo absolwentów AWF Warszawa jako potencjalnego 

pracownika? 

 bardzo wartościowi 

 dobrze przygotowani do pracy 

 nie wyróżniają się na tle innych uczelni 

 ustępują przygotowaniem do pracy absolwentom innych uczelni 

 opinia jest zależna od ukończonego wydziału/ kierunku 

 nie mam zdania na ten temat 

10. Jak ważne są cechy i/ lub umiejętności merytoryczne absolwenta AWF Warszawa, 

którego Państwo zatrudniali lub zatrudniają w swojej firmie (Jeśli odpowiedź „tak” 

w pytaniu nr 6)./ Jak ważne są cechy i/ lub umiejętności merytoryczne absolwenta AWF 

Warszawa, którego chcielibyście Państwo zatrudnić w swojej firmie (Jeśli odpowiedź 

„nie” oraz „nie posiadam takich informacji” w pytaniu nr 6). Proszę ocenić w skali od 

1 do 5, gdzie 1 oznacza nieważne zaś 5 bardzo ważne. 

 

 Cecha/umiejętność 1 2 3 4 5 

  
dodatkowo odbyte 

szkolenia i kursy 
     

  
doświadczenie w 

branży zdobyte podczas 

praktyk lub pracy 
     

  
łączenie teorii z 

praktyką 
     

  obsługa komputera      

  
specjalistyczna wiedza 

kierunkowa 
     



  
specjalistyczne 

umiejętności zawodowe 
     

  
specjalistyczne 

uprawnienia 
     

  
szeroka wiedza/wiedza 

ogólna 
     

  
umiejętność obsługi 

wyspecjalizowanego 

sprzętu/narzędzi 
     

  
znajomość branżowych 

przepisów prawa 
     

  
znajomość języków 

obcych 
     

  

znajomość nowych 

technologii 

wykorzystywanych w 

pracy 

     

 

11. Jak ważne są cechy i/ lub umiejętności osobiste absolwenta AWF Warszawa, którego 

Państwo zatrudniali lub zatrudniają w swojej firmie (Jeśli odpowiedź „tak” w pytaniu nr 

6)./ Jak ważne są cechy i/ lub umiejętności osobiste absolwenta AWF Warszawa, którego 

chcielibyście Państwo zatrudnić w swojej firmie (Jeśli odpowiedź „nie” oraz „nie 

posiadam takich informacji” w pytaniu nr 6). Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza nieważne zaś 5 bardzo ważne. 

 Cecha/umiejętność 1 2 3 4 5 

  
efektywne 

wykorzystanie czasu 
     

  
empatia (rozumienie 

stanów emocjonalnych 

innych osób) 

     

  
kreatywność, 

innowacyjność 
     

  
łatwa adaptacja w 

nowym środowisku 

pracy 

     

  odporność na stres      

  podejmowanie inicjatyw      

  
potrzeba uczenia się i 

stałego rozwoju 
     

  rzetelność      

  samodzielność      

  sumienność      

  

umiejętność 

formułowania i 

rozwiązywania 

problemów 

     

  
umiejętność 

podejmowania decyzji 
     

  
umiejętność pracy pod 

presją czasu 
     

 

 

 



 

 

12. Jak ważne są cechy i/ lub umiejętności interpersonalne absolwenta AWF Warszawa, 

którego Państwo zatrudniali lub zatrudniają w swojej firmie (Jeśli odpowiedź „tak” 

w pytaniu nr 6)./ Jak ważne są cechy i/ lub umiejętności interpersonalne absolwenta AWF 

Warszawa, którego chcielibyście Państwo zatrudnić w swojej firmie (Jeśli odpowiedź 

„nie” oraz „nie posiadam takich informacji” w pytaniu nr 6). Proszę ocenić w skali od 1 

do 5, gdzie 1 oznacza nieważne zaś 5 bardzo ważne. 

 Cecha/umiejętność 1 2 3 4 5 

  asertywność      

  
dopasowanie 

zachowania do 

wymogów sytuacji 

     

  
efektywna komunikacja 

w kontekście 

zawodowym 

     

  
otwartość na pomysły i 

wiedzę innych 
     

  umiejętność negocjacji      

  
umiejętność pracy w 

zespole 
     

  
umiejętność prezentacji 

na forum publicznym 
     

  
współpraca w 

zróżnicowanym 

kulturowo środowisku 

     

  
zdolności zarządzania, 

przywódcze 
     

  inne, jakie?      

 

13. Jak ważne są inne cechy i/lub umiejętności absolwenta AWF Warszawa zatrudnionego 

w Państwa firmie (Jeśli odpowiedź „tak” w pytaniu nr 6)./ Jak ważne są inne cechy i/lub 

umiejętności absolwenta AWF Warszawa, którego chcielibyście Państwo zatrudnić w 

swojej firmie (Jeśli odpowiedź „nie” oraz „nie posiadam takich informacji” w pytaniu nr 

6). 

…………………………………………………………………………… 

 

14. Czy chcielibyście państwo uczestniczyć jako przedstawiciel pracodawców w pracach 

wydziałowych zespołów zajmujących się doskonaleniem planów i programów 

kształcenia? 

 tak 

 raczej tak 

 w zależności od zakresu prac 

 raczej nie 

 nie 

 

 



15. Czy bylibyście Państwo zainteresowani udziałem w realizacji przedmiotów 

praktycznych w ramach kierunków prowadzonych w AWF Warszawa 

 tak 

 raczej tak 

 w zależności od jego formy 

 raczej nie 

 nie 

16. Czy bylibyście Państwo zainteresowani nieodpłatnym uczestnictwem 

w organizowanych przez Wydziały lub Biuro Karier AWF Warszawa przedsięwzięciach 

(kursy, szkolenia, spotkania itp.) mających na celu przygotowanie studentów do podjęcia 

pracy? 

 tak 

 raczej tak 

 w zależności od jego formy 

 raczej nie 

 nie 

 

17. Jak oceniają Państwo dotychczasowe kontakty i współpracę z Biurem Karier AWF 

Warszawa 

 bardzo źle 

 źle 

 przeciętnie 

 dobrze 

 bardzo dobrze 

 dotychczas nie współpracowaliśmy z Biurem Karier AWF Warszawa 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 


