
Uchwała Nr 6/2013/2014 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 października 2013 roku 

       

w sprawie:  określenia zasad i trybu monitorowania karier zawodowych absolwentów Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warszawie  

 

Działając na podstawie § 102 Statutu AWF Warszawa w związku z art. 13a i art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz 

art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz. 

1365 z późn. zm.), realizując założenia uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, Senat 

Uczelni, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 października 2013 roku wniosku Prorektora 

ds. Studenckich i Kształcenia, postanawia uchwalić zasady i tryb monitorowania karier zawodowych 

absolwentów studiów wyższych AWF Warszawa. 

 

Zasady i tryb monitorowania karier zawodowych absolwentów AWF Warszawa 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się system monitorowania karier zawodowych absolwentów Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie stanowiący element uczelnianego procesu doskonalenia jakości 

kształcenia w celu dostosowania kierunku studiów i programów kształcenia dla potrzeb rynku 

pracy. 

2. Nadzór nad monitorowaniem karier zawodowych absolwentów studiów wyższych AWF 

w Warszawie sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, zaś odpowiedzialnym za 

przeprowadzenie badania jest Dział Nauczania i Spraw Studenckich oraz Zespół ds. Analiz 

Jakości Kształcenia. 

 

§ 2 

 

Na potrzeby monitorowania karier zawodowych absolwentów AWF w Warszawie wprowadza się 

definicje: 

1) Absolwenta – jako osoby, która w danym roku akademickim złożyła egzamin dyplomowy na 

studiach pierwszego lub drugiego stopnia, 

2) Kariery zawodowej – jako sytuacji zawodowej absolwentów studiów pierwszego lub 

drugiego stopnia, po roku, trzech oraz pięciu latach od ukończenia studiów wyższych w AWF 

w Warszawie.  

 

§ 3 

 

1. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów AWF w Warszawie realizowane jest poprzez 

ankietyzację przeprowadzoną drogą elektroniczną wśród absolwentów.  

2. Ankietyzacja odbywa się po roku, 3 i 5 latach od złożenia egzaminu dyplomowego. 

3. Ankietyzacją zostaną objęci absolwenci wszystkich kierunków, poziomów oraz form studiów 

w celu poznania, w jaki sposób kształtuje się ich kariera zawodowa, zespołu cech z nią 

związanych, oceny efektów kształcenia oraz kompetencji absolwentów na rynku pracy. 

4. Udział absolwenta w badaniu jest dobrowolny i anonimowy.  

 

§ 4 

 

1. Wzorcowy kwestionariusz ankiety dla studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Dopuszcza się wprowadzenia zmian we wzorze ankiety obowiązującej w danym roku 

akademickim. Zmiany te wymagają zatwierdzenia przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, 

po ich zaopiniowaniu i rekomendacji przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia. 

 

§ 5 

 

1. Dział Nauczania i Spraw Studenckich jako jednostka współodpowiedzialna za przeprowadzenie 

badania organizuje badanie oraz gromadzi i opracowuje zebrane dane. 



2. Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia odpowiada za przetwarzanie danych oraz ich analizę 

i sporządzenie raportu, a także sformułowanie wstępnych wniosków z analizy badania. 

3. Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia dokumentuje informacje dotyczące karier 

zawodowych absolwentów objętych monitorowaniem.  

4. Raport, o którym mowa w ust. 1 opracowywany jest raz w roku. Zakres przygotowanego raportu 

z badań określa Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. 

5. Raport z wyników ankietyzacji prezentowany jest przez Prorektora ds. Studentów i Kształcenia na 

posiedzeniu Senatu Akademii oraz przekazywany dziekanom i Uczelnianej Komisja ds. Jakości 

Kształcenia. 

6. Informacja o wynikach badań publikowana jest na uczelnianej stronie internetowej oraz na 

stronach właściwych jednostek, w zakresie ustalonym przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości 

Kształcenia. 

§ 6 

 

1. Dziekani wydziałów odpowiadają za przekazanie każdemu studentowi oświadczenia w sprawie 

wyrażenia zgody na udział w badaniu dotyczącym monitorowania karier zawodowych 

absolwentów AWF w Warszawie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wypełniony formularz, o których mowa w ust. 1, student składa wraz z dokumentacją 

warunkującą przystąpienie do egzaminu dyplomowego.  

3. Dziekanat wydziału na podstawie informacji w wypełnionych formularzach tworzy w arkuszu 

kalkulacyjnym w programie Microsoft Office zestawienie absolwentów, którzy wyrazili zgodę na 

udział w badaniu, które zawiera następujące dane:  

1) imię (imiona) i nazwisko absolwenta, 

2) nr albumu, 

3) adres e-mail, 

4) nr telefonu, 

5) rok ukończenia studiów, 

6) wydział, 

7) kierunek studiów, 

8) poziom studiów, 

9) tryb studiów. 

4. Zestawienie absolwentów, o którym mowa w ust. 3, dziekanat wydziału przekazuje w wersji 

elektronicznej do Biura Karier po zakończonych egzaminach dyplomowych, w okresach dwu 

miesięcznych. 

5. Wypełnione formularze umieszczane są w teczce akt osobowych studenta.  

6. Na podstawie zestawień otrzymanych z dziekanatów, o których mowa w ust. 3, Biuro Karier 

tworzy i administruje bazę absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.  

7. W przypadku, gdy absolwent złoży oświadczenie o wycofaniu zgody na udział w badaniu, Biuro 

Karier usuwa absolwenta z bazy, a oświadczenie to zostaje dołączone do teczki akt osobowych 

studenta. 

 

§ 7 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

  Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

Załączniki: 

1) Ankieta nt. „Zawodowe losy absolwentów AWF”, 

2) Oświadczenia studenta w sprawie wyrażenia zgody na udział w badaniu dotyczącym 

monitorowania karier zawodowych absolwentów AWF w Warszawie. 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWF w Warszawie Nr 6/2013/2014 

 

Ankieta nt. „Zawodowe losy absolwentów AWF” 
 

Badania są anonimowe i wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych. 

Proszę o udzielenie szczerych i przemyślanych odpowiedzi. 

 

CHARAKTERYSTYKA UKOŃCZONYCH STUDIÓW 

 

1. Rok ukończenia studiów: …………………….. 

2. Ukończony kierunek studiów:  

� wychowanie fizyczne 

� turystyka i rekreacja 

� fizjoterapia 

� sport 

� pielęgniarstwo 

� kosmetologia 

 

3. Wydział: 

� Wychowania Fizycznego 

� Turystyki i Rekreacji 

� Rehabilitacji 

� Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

 

4. Poziom 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)? 

� nie 

� tak 

 

8. Jaka była Pana/i aktywność podczas studiów? 

� działalność w organizacjach studenckich 

� działalność naukowa w studenckich kołach naukowych 

� praca zarobkowa związana z kierunkiem studiów  

� praca zarobkowa niezwiązana z kierunkiem studiów  

� dodatkowe 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 



9. Czy ukończył/a Pan/i studia na innej uczelni?  

� nie   

� tak, kierunek ........................................................uczelnia……………....................................... 

 

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA ABSOLWENTÓW 

 
10. Jaki jest obecnie Pana/i status zawodowy? 

� pracuję 

� pracuję i kontynuuję kształcenie 

� nie pracuję, poszukuję pracy, jak długo?................................ 

� nie pracuję i nie poszukuję pracy 

 

11. Jeżeli obecnie Pan/i nie pracuje zawodowo, to jakie są tego przyczyny? Proszę zaznaczyć 

jedną podstawową przyczynę. 

 

� kontynuuję kształcenie 

� przyczyny rodzinne 

� brak interesujących ofert pracy 

� trudno znaleźć pracę 

 

12. Czy obecnie wykonywana przez Pana/ią praca jest zgodna z kierunkiem wykształcenia? 

� nie  

� tak  

� nie dotyczy, nie pracuję 

 

13.  Jeżeli nie, to z jakiego powodu wybrał/a Pan/i pracę niezgodną z kierunkiem wykształcenia  

� ciekawszy zakres obowiązków 

� wyższe zarobki 

� możliwość awansu i rozwoju zawodowego  

� prestiż firmy/instytucji 

� atrakcyjny pakiet socjalny  

� brak możliwości znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem 

� ze względów rodzinnych 

� wygodna lokalizacja firmy/instytucji  

 

14. Jeżeli obecnie Pan/i pracuje, to jaka jest forma zatrudnienia?  

� umowa na czas określony 

� umowa na czas nieokreślony 

� umowa na okres próbny 

� umowa zlecenie lub o dzieło 

� umowa na zastępstwo 

� własna działalność gospodarcza 

� staż 

� bez umowy formalnej 

� nie dotyczy, nie pracuję 

 

15. Jeżeli obecnie Pan/i pracuje, jak długo poszukiwał/a Pan/i pracy od ukończenia studiów 

� obecna praca stanowi kontynuację odbytych praktyk/stażu u tego samego pracodawcy 

� kontynuuję pracę wykonywaną podczas studiów u tego samego pracodawcy 

� do 3 miesięcy 

� od 3 do 12 miesięcy 

� powyżej 12 miesięcy 

� nie dotyczy, nie pracuję 

 



16. Jeżeli obecnie Pan/i pracuje, w jaki sposób pozyskał/a Pan/i informację o ofercie pracy 

� ogłoszenie w Internecie 

� bezpośredni kontakt z pracodawcą  

� za pośrednictwem biuro karier  

� za pośrednictwem urzędu pracy lub agencji pośrednictwa pracy 

� rodzina/znajomi  

� kontynuacja praktyk, stażu 

� ogłoszenie prasowe  

� prowadzę własną działalność 

 

17. Czy dyplom ukończenia studiów w AWF miał wpływ na uzyskanie zatrudnienia?  

� nie  

� tak  

� trudno jest mi to ocenić  

 

18. Jeżeli obecnie Pan/i pracuje, to jakie jest to stanowisko? 

…………………. 

 

19. Jakie jest Pana/i miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto? 

� do 2000 zł  

� 2001 do 3000 zł 

� 3001 do 4000 zł  

� 4001 do 5000 zł 

� powyżej 5000 zł 

 

20. Jakie aspekty są dla Pana/i istotne przy podejmowaniu decyzji o wyborze pracy? Proszę 

wskazać 3 najważniejsze aspekty. 

 

� praca zgodna z wykształceniem 

� możliwość rozwoju zawodowego  

� satysfakcjonujące zarobki  

� możliwość awansu  

� atrakcyjny pakiet socjalny  

� dobra atmosfera w pracy  

� prestiż firmy/instytucji  

� wygodna lokalizacja firmy/instytucji  

� satysfakcjonujący zakres obowiązków  

� pozwala na pogodzenie życia zawodowego z osobistym 

� stabilność, pewność pracy  

� samodzielne stanowisko 

 

21. Czy odczuwa Pan/i zadowolenie z obecnej pracy? 

� tak, bardzo  

� raczej tak  

� trudno powiedzieć 

� raczej nie  

� zdecydowanie nie 

� nie dotyczy, nie pracuję 

 

22. Jaka jest przyczyna Pana/i zadowolenia z obecnej pracy? Proszę wskazać 3 najważniejsze 

przyczyny. 

 

� pracuję zgodnie z wykształceniem 

� możliwość rozwoju zawodowego  

� satysfakcjonujące zarobki  



� możliwość awansu  

� atrakcyjny pakiet socjalny  

� dobra atmosfera w pracy 

� prestiż firmy/instytucji  

� wygodna lokalizacja firmy/instytucji  

� satysfakcjonujący zakres obowiązków  

� pozwala na pogodzenie życia zawodowego i osobistego  

� stabilność, pewność pracy  

� samodzielne stanowisko 

 

23. Jaka jest przyczyna Pana/i niezadowolenia z obecnej pracy? Proszę zaznaczyć jedną 

najważniejszą przyczynę. 

 

� praca niezgodna z ukończonym kierunkiem studiów 

� niskie zarobki 

� brak możliwości awansu  

� brak możliwości rozwoju zawodowego  

� zbyt duży zakres obowiązków zawodowych 

� zakres obowiązków rutynowy i mało atrakcyjny 

� brak poczucia stabilności/pewności zawodowej 

� zła atmosfera w pracy, niewłaściwe relacje przełożony - pracownik 

� wymóg pełnej dyspozycyjności  

� stres 

 

24. Jak ocenia Pan/i program studiów w przygotowaniu do pracy zawodowej. Proszę wyrazić 

opinię w skali od 1 do 5 (1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa). 

 

Obszary kompetencyjne Ocena 

Specjalistyczne umiejętności zawodowe  

Łączenie teorii z praktyką  

Znajomość języka obcego  

Obsługa komputera  

Potrzeba uczenia się i stałego rozwoju  

Zdolność zarządzania  

Dobra organizacja pracy własnej i efektywne wykorzystanie czasu   

Umiejętność pracy w zespole  

Umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów  

Kreatywność / innowacyjność  

Samodzielność  

Efektywna komunikacja w kontekście zawodowym  

Umiejętność podejmowania decyzji   

Umiejętność negocjacji  

Umiejętność prezentacji na forum publicznym  

Odporność na stres /zdolność działania pod presją  

Asertywność  

 

25. Proszę ocenić jak te same cechy są istotne z punktu widzenia Pan/a pracodawcy. Proszę 

wyrazić opinię w skali od 1 do 5 (1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa). 

  

Obszary kompetencyjne Ocena 

Specjalistyczne umiejętności zawodowe  

Łączenie teorii z praktyką  

Znajomość języka obcego  

Obsługa komputera  

Potrzeba uczenia się i stałego rozwoju  

Zdolność zarządzania  

Dobra organizacja pracy własnej i efektywne wykorzystanie czasu   

Umiejętność pracy w zespole  

Umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów  



Kreatywność / innowacyjność  

Samodzielność  

Efektywna komunikacja w kontekście zawodowym  

Umiejętność podejmowania decyzji   

Umiejętność negocjacji  

Umiejętność prezentacji na forum publicznym   

Odporność na stres /zdolność działania pod presją  

Asertywność  

 

26. Jeżeli obecnie Pan/i pracuje lub pracował/a proszę ocenić jak uzyskana wiedza i nabyte 

kompetencje w czasie studiów są przydatne w pracy? Proszę wyrazić opinię w skali od 1 do 5 

(1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa). 

 

 Ocena 

Wiedza  

Umiejętności  praktyczne  

Umiejętności  społeczne  

 

AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA ABSOLWENTÓW 

27. Czy obecnie kontynuuje Pan/i kształcenie lub planuje podjęcie dalszego kształcenia 

w najbliższym czasie?  

 

Dalsze kształcenie obecnie  planuję  nie planuję 

studia II stopnia (magisterskie) – kontynuacja 

kształcenia  

   

studia na innym kierunku    

studia doktoranckie    

studia podyplomowe    

kursy    

inne, jakie?    

 

28. Jakimi motywami kierował/a się Pan/i podejmując decyzję o kontynuacji kształcenia? 

� pogłębienie wiedzy uzyskanej na studiach  

� uzyskanie wiedzy z innej dziedziny 

� uzyskanie wyższego tytułu znacząco pomoże w karierze zawodowej 

� uzyskanie wyższego tytułu będzie miało wpływ na wysokość zarobków 

� w celu znalezienia pracy 

� wymagania pracodawcy / oczekiwania rynku 

� inne, jakie? 

 

29. Czy w trakcie studiów lub po ukończeniu współpracował/a Pan/i z Biurem Karier AWF? 

� nie 

� tak 

 

30. Jakiego obszaru dotyczyła współpraca z Biurem Karier AWF? Proszę zaznaczyć jeden 

najważniejszy dla Pana/i obszar? 

 

31. Czy obecnie byłby/byłaby Pan/i zainteresowany/a współpracą z Biurem Karier AWF 

w zakresie: 

  

 tak nie nie wiem 

korzystanie z ofert pracy, praktyk, staży    

konsultacje indywidualne    

poradnictwo drogą mailową    

udział w wydarzeniach, przedsięwzięciach 

organizowanych przez Biuro Karier (warsztaty, 

   



spotkania z pracodawcami, targi pracy) 

INFORMACJE DODATKOWE 

31. Płeć 

 

� kobieta 

� mężczyzna 

 

32. Miejsce zamieszkania przed podjęciem studiów w AWF Warszawa 

 

� wieś 

� miasto do 50 tys. mieszkańców 

� miasto do 100 tys. mieszkańców 

� miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 

� miasto Warszawa 

33. Województwo 

� dolnośląskie  

� kujawsko-pomorskie 

� lubuskie  

� łódzkie  

� lubelskie  

� mazowieckie  

 

� małopolskie  

� opolskie  

� podlaskie  

� podkarpackie  

� pomorskie  

� śląskie  

 

� świętokrzyskie  

� warmińsko-

mazurskie  

� wielkopolskie  

� zachodniopomorskie 

 

34. Obecne miejsce zamieszkania  

� wieś 

� miasto do 50 tys. mieszkańców 

� miasto do 100 tys. mieszkańców 

� miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 

� miasto Warszawa 



Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AWF w Warszawie Nr 6/2013/2014 

 

................................., dnia ........................ 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie mając na celu dostosowanie programów kształcenia 

dla potrzeb rynku pracy zwraca się ze szczególną prośbą o wyrażenie zgody na udziału w badaniu - 

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów AWF w Warszawie1.  

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, zaś uzyskane informacje posłużą wyłącznie do 

utworzenia zestawień statystycznych. Badanie zostanie przeprowadzone drogą elektroniczną, link do 

ankiety zostanie przesłany na wskazany adres e-mail, wyłącznie tym Absolwentom, którzy wyrażą 

zgodę na udział w badaniu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych.  

Jednocześnie informujemy, że Absolwenci, którzy wezmą udział w badaniu otrzymają na wskazany 

adres e-mailowy wyniki badań podsumowujące badanie losów zawodowych absolwentów AWF 

w Warszawie. 

  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniu  

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów AWF w Warszawie 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody2 na udział w badaniu Monitorowanie karier zawodowych 

absolwentów AWF w Warszawie prowadzonych przez AWF w Warszawie. Ponadto wyrażam 

zgodę/nie wyrażam zgody na otrzymywanie korespondencji w sprawie powyższych badań na 

wskazany przeze mnie adres e-mailowy.  

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

podpis studenta 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych  

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez AWF w Warszawie moich danych 

osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez AWF w Warszawie dla 

prowadzonych badań Monitorowanie karier zawodowych absolwentów AWF w Warszawie. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em 

poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.  

 

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

podpis studenta 

imię i nazwisko: adres e-mailowy: 

nr telefonu: nr albumu: 

wydział: kierunek: 

studia I stopnia/studia II stopnia (właściwe zaznaczyć) 
studia stacjonarne/studia niestacjonarne (właściwe 

zaznaczyć) 

rok ukończenia studiów:  

 

                                                           
1 Przysługuje Państwu prawo do złożenia oświadczenie w dowolnym czasie o wycofaniu zgody na udział 

w badaniu.  
2 Właściwe podkreślić. 


