MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW
Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ankietę przygotował: mgr Marek Kawiorski

W związku z założeniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 18 III 2011 r. (Dz. U. nr 84, poz. 455, art. 13a Art. 13a: „Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów.”) określającej warunki monitorowania losów absolwentów, dyrekcja Instytutu Edukacji Muzycznej zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety. Wszystkie dane zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów statystycznych wynikających z ustawy. 
Ankietę proszę przesłać na adres: kawiorski@ujk.edu.pl

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..
PESEL: ……………………………………………………………………………………………………
I. Edukacja
Czas trwania i przebieg studiów (wskazać ewentualne przerwy w studiowaniu): ………………………..
Tryb studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne): ……………………………………………………….
Świadczenia stypendialne za wyniki w nauce/wybitne osiągnięcia w trakcie studiów: ………………….. ……………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................
	Uczestnictwo w programach wymiany międzyuczelnianej: ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................
	Formy dokształcania/doskonalenia zawodowego realizowane w okresie studiowania (inny kierunek studiów, staże, kursy, praktyki):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Certyfikaty poświadczające pozyskanie dodatkowych kompetencji:……………………………………... .......................................................................................................................................................................
	Ocena programu nauczania realizowanego w trakcie studiów: b. dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna (niepotrzebne skreślić)
	Ocena kompetencji uzyskanych podczas studiów: b. dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna
	Ocena zharmonizowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy: b. dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna
	Ocena kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej: b. dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna
	Ocena poziomu satysfakcji ze studiów: b. dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna
	Źródła utrzymania w trakcie studiów: ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zatrudnienie w okresie studiów: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….
II. Poszukiwanie pracy
Plany zawodowe: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….
Termin rozpoczęcia poszukiwania pracy: ………………………………………………………………..
Motywacja w dążeniu do znalezienia pracy: ……………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………
	Formy poszukiwania pracy: ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………
Liczba wysłanych aplikacji/rozmów kwalifikacyjnych o pracę: ………………………………………….
Czynniki wpływające na trudności ze znalezieniem pracy: ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………...
Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje po ukończeniu studiów: ............................................................ ……………………………………………………………………………………………………………...


III. Zatrudnienie
	Czas od ukończenia studiów do momentu podjęcia pracy: ……………………………………………....

Sposób znalezienia pracy: ………………………………………………………………………………..
	Miejsce zatrudnienia: ……………………………………………………………………………………..
	Nazwa pracodawcy: ………………………………………………………………………………………
Zajmowane stanowisko: ………………………………………………………………………………….
Zakres obowiązków: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….
Rodzaj umowy (o pracę, o dzieło, umowa zlecenia, samozatrudnienie): ………………………………..
Tygodniowy wymiar czasu pracy (cały etat, 3/4 etatu, etc.): …………………………………………….
Ocena zgodności wykonywanej pracy z kwalifikacjami zdobytymi podczas studiów: …………………. …………………………………………………………………………………………………………….
Poziom zadowolenia z wykonywanej pracy: …………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….
Inne formy uzyskiwania dochodów: ……………………………………………………………………...

Uwagi własne:



