Załącznik do zarządzenia
Rektora AWF Warszawa Nr 15/2017/2018
z dnia 15 listopada 2017 r.

Ankieta nt. „Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa”
Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy uzyskać informacje na temat Państwa losów zawodowych po ukończeniu studiów
w AWF Warszawa. Państwa uwagi będą wykorzystywane do modyfikowania programów kształcenia
i podnoszenia szans absolwentów naszej Uczelni na rynku pracy. Państwa opinie są dla nas bardzo
ważne. Badania są anonimowe i wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w formie zbiorczej do celów
statystycznych.
Dziękujemy za Państwa cenny czas i pomoc!
CHARAKTERYSTYKA UKOŃCZONYCH STUDIÓW
1. Rok ukończenia studiów: ……………………..
2. Ukończony kierunek studiów:
Jeśli studiował/a Pan/i więcej niż jeden kierunek studiów, proszę wybrać ten, który uważa Pan/i za
swój główny kierunek studiów w AWF Warszawa. (Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych)
 Fizjoterapia
 Kosmetologia
 Pielęgniarstwo
 Sport
 Terapia zajęciowa
 Turystyka i rekreacja
 Wychowanie fizyczne
3. Wydział:
Jeśli studiował/a pan/i na więcej niż jednym wydziale, proszę wybrać ten, w ramach którego odbywał/a
Pan/i studia na kierunku zaznaczonym w powyższym pytaniu. (Proszę wybrać jedną odpowiedź z
poniższych)
 Rehabilitacji
 Turystyki i Rekreacji
 Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
 Wychowania Fizycznego
 Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
4. Forma studiów:
 Pierwszy stopień
 Drugi stopień
5. Tryb studiów:
 Stacjonarny
 Niestacjonarny
6. Jaką uzyskał/a Pan/i ocenę ukończenia studiów na dyplomie:
 Bardzo dobrą
 Dobrą
 Dostateczną
7. Czy podczas studiów pobierał/a Pan/i stypendium rektora (wcześniej za wyniki w nauce)?
 Tak
 Nie
8. Jaka była Pana/i aktywność podczas studiów? (Proszę wybrać wszystkie, które pasują)
 Działalność w organizacjach studenckich
 Działalność naukowa w studenckich kołach naukowych
 Praca zarobkowa związana z kierunkiem studiów
 Praca zarobkowa niezwiązana z kierunkiem studiów
 Praktyki i staże poza obowiązkowym programem studiów
 Udział w kursach i szkoleniach poza programem studiów
 Wolontariat
 Studia w innej uczelni w ramach programu Erasmus
 Studia w innej uczelni w ramach programu MOST AWF
 Nie dotyczy

9. Czy ukończył/a Pan/i studia na innej uczelni?
 Tak
 Nie (proszę przejść do pytania nr 10)
9a. Jeśli tak, to proszę podać uczelnie oraz kierunek.
uczelnia ........................................................ kierunek …………….......................................

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA ABSOLWENTÓW
10. Jaki jest obecnie Pana/i status zawodowy? Proszę o zaznaczenie jednej właściwej.
 Pracuję
 Pracuję i kontynuuję kształcenie
 Pracuję i poszukuję nowej lub dodatkowej pracy
 Nie pracuję
 Nie pracuję, poszukuję pracy
 Nie pracuję, uczę się
 Nie pracuję i nie poszukuję pracy
10a. Jeśli poszukuje Pan/i obecnie pracy- jak długo jej Pan/i poszukuję?
 od 3 miesięcy
 od 6 miesięcy
 od roku
 Powyżej roku
10b. Jeśli Pan/i nie pracuje z innego powodu proszę podać jakiego.
……………………………………………………………
11. Czy rozważa Pan/i obecnie założenie własnej firmy?
 Tak (przejdź do pytania nr 12)
 Nie (przejdź do pytania nr 12)
 Nie, już prowadzę firmę
11a. Jeśli prowadzi Pan/i firmę proszę o podanie branży.
…………………………………………………………….
12. Czy wykonywana praca jest zgodna z kierunkiem kształcenia?
 Tak (przejdź do pytania nr 13)
 Nie
12a. Z jakie powodu wybrał/a Pan/i pracę niezgodną z kierunkiem kształcenia?
 Atrakcyjny pakiet socjalny
 Brak możliwości znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem
 Ciekawszy zakres obowiązków
 Możliwość awansu i rozwoju zawodowego
 Prestiż firmy/instytucji
 Wygodna lokalizacja firmy/instytucji
 Wyższe zarobki
 Ze względów rodzinnych
13. Czy pracuje Pan/i obecnie u jednego pracodawcy?
 Tak
 Nie
14. Jaka jest obecna forma Pana/i zatrudnienia? (Proszę wybrać wszystkie, które pasują)
 Umowa o pracę
 Umowa zlecenie, o dzieło
 Umowa stażowa
 Własna działalność
 Staż, praktyka nieodpłatna
 Wolontariat
14a. Jeśli jest to umowa o pracę, proszę o podanie jej rodzaju.
 Na okres próbny
 Na czas określony
 Na czas nieokreślony
 Na zastępstwo

15. Jak długo poszukiwał/a Pan/i pracy od ukończenia studiów w AWF Warszawa?
 Bezpośrednio po studiach- praca stanowi kontynuację odbytych praktyk/ stażu
 Bezpośrednio po studiach- kontynuuję pracę wykonywaną podczas studiów
 Do 3 miesięcy
 Od 3 do 12 miesięcy
 Powyżej 12 miesięcy
16. Czy dyplom ukończenia studiów w AWF Warszawa miał Pana/i zdaniem pozytywny wpływ
na uzyskanie zatrudnienia?
 Nie
 Tak
 Nie mam zdania
17. Jakie jest Pana/i obecnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto?
 poniżej 2000 PLN
 2001 - 4000 PLN
 4001 - 6000 PLN
 powyżej 6000 PLN
18. Jakie jest obecnie Pana/i stanowisko?
 Fizjoterapeuta
 Instruktor
 Nauczyciel
 Pielęgniarka
 Pracownik służb mundurowych
 Specjalista obsługi klienta
 Trener
 Właściciel firmy
 Inne…………..
19. W jaki sposób pan/i pozyskał/a ofertę aktualnie wykonywanej pracy?
 Bezpośrednio u pracodawcy
 Ogłoszenie pracodawcy w mediach
 Poprzez prywatne kontakty z pracodawcami
 Prowadzę własną działalność
 Przez biuro karier
 Przez krewnych, znajomych
 Urząd pracy, biuro pośrednictwa pracy
 Inne…………….
20. Czym się Pan/i kieruje podejmując decyzję o podjęciu zatrudnienia? (Proszę wybrać
wszystkie, które pasują.)
 Atrakcyjny pakiet socjalny
 Dobra atmosfera w pracy
 Możliwość awansu
 Możliwość rozwoju zawodowego
 Pozwala na pogodzenie życia zawodowego z osobistym
 Praca zgodna z wykształceniem
 Prestiż firmy/instytucji
 Samodzielne stanowisko
 Satysfakcjonujące zarobki
 Satysfakcjonujący zakres obowiązków
 Stabilność, pewność pracy
 Wygodna lokalizacja firmy/instytucji

21. W jakim stopniu studia przygotowały Pana/i do pracy zawodowej. Proszę wyrazić opinię w
skali od 1 do 5 (1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa).
Obszary kompetencyjne
Ocena
Asertywność
Dobra organizacja pracy własnej i efektywne wykorzystanie czasu
Efektywna komunikacja w kontekście zawodowym
Kreatywność / innowacyjność
Łączenie teorii z praktyką
Obsługa komputera
Odporność na stres /zdolność działania pod presją
Potrzeba uczenia się i stałego rozwoju
Samodzielność
Specjalistyczne umiejętności zawodowe
Umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów
Umiejętność negocjacji
Umiejętność podejmowania decyzji
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętność prezentacji na forum publicznym
Wiedza teoretyczna
Zdolność zarządzania
Znajomość języka obcego
22. Jakie umiejętności, kompetencje powinny być najbardziej rozwijane w toku kształcenia w
AWF Warszawa? Proszę wymienić maksymalnie pięć kluczowych.
……………………………………………………………………………………………………………..………..
23. Które cechy, w Pana/i ocenie, są istotne z punktu widzenia pracodawcy. Proszę wyrazić
opinię w skali od 1 do 5 (1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa).
Obszary kompetencyjne
Ocena
Wiedza teoretyczna
Łączenie teorii z praktyką
Specjalistyczne umiejętności zawodowe
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów
Umiejętność podejmowania decyzji
Umiejętność negocjacji
Umiejętność prezentacji na forum publicznym
Efektywna komunikacja w kontekście zawodowym
Dobra organizacja pracy własnej i efektywne wykorzystanie czasu
Samodzielność
Potrzeba uczenia się i stałego rozwoju
Odporność na stres /zdolność działania pod presją
Zdolność zarządzania
Kreatywność / innowacyjność
Asertywność
Znajomość języka obcego
Obsługa komputera

AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA ABSOLWENTÓW
24. Czy kontynuuje Pan/i obecnie swoje kształcenie?
Dalsze kształcenie
tak
Studia II stopnia (magisterskie) –
kontynuacja kształcenia
Studia na innym kierunku
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Kursy, szkolenia dokształcające
Inne, jakie?

nie

24a. Inne, jakie?
………………………………………………………….
25. Czy w najbliższym czasie planuje Pan/i kontynuację swojego kształcenia?
 Tak
 Nie (przejdź do pytania nr 27)
26. Jakimi potrzebami kieruje się Pan/i podejmując decyzję o kontynuacji kształcenia?
 Pogłębienie wiedzy uzyskanej na studiach
 Uzyskaniem wiedzy z innej dziedziny
 Uzyskaniem wyższego tytułu będzie miało wpływ na wysokość zarobków
 Uzyskaniem wyższego tytułu znacząco pomoże w karierze zawodowej
 Znalezienie pracy
 Wymaganiami pracodawcy
 Inne……
27. Czy w trakcie studiów lub po ich zakończeniu korzystał/a Pan/i z usług i pomocy Biura
Karier AWF Warszawa?
 Tak, z konsultacji
 Tak, z warsztatów
 Tak, z ofert pracy, staży, praktyk
 Tak, ze spotkań z pracodawcami
 Tak, z targów pracy
 Nie
27a. Dlaczego nie korzystał/a Pan/i z usług i pomocy Biura Karier AWF Warszawa?
………………………………….
28. Czy obecnie skorzystałby/aby Pan/i z usług i pomocy Biura Karier AWF Warszawa?
 Tak, z konsultacji
 Tak, z warsztatów
 Tak, z ofert pracy, staży, praktyk
 Tak, ze spotkań z pracodawcami
 Tak, z targów pracy
 Nie
29. Czego Pana/i zdaniem brakowało w ofercie Biura Karier AWF Warszawa?
………………………………………………………………………………………………………………..……..

INFORMACJE DODATKOWE
30. Płeć
 Kobieta
 Mężczyzna
31. Miejsce zamieszkania w okresie wypełniania ankiety:
 Wieś
 Miasto do 50 tys. mieszkańców
 Miasto do 100 tys. mieszkańców
 Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
 Miasto Warszawa
 Poza granicami Polski
32. Województwo zamieszkania w okresie wypełniania ankiety:
 Dolnośląskie
 Podlaskie
 Kujawsko-pomorskie
 Podkarpackie
 Lubuskie
 Pomorskie
 Łódzkie
 Śląskie
 Lubelskie
 Świętokrzyskie
 Mazowieckie
 Warmińsko-mazurskie
 Małopolskie
 Wielkopolskie
 Opolskie
 Zachodniopomorskie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

