Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 103 Rektora UMK
z dnia 5 lipca 2016 r.

Zestawienie zagadnień
poruszanych w ankiecie w 3 lata po ukończeniu studiów

Blok 1. Aktywność
Aktywność
Praca (w tym płatne praktyki i staż, także finansowane z PUP), w tym:
- charakter umowy (o pracę, cywilno-prawny, staż, na czarno),
- wymiar etatu (liczba godzin),
- czas zatrudnienia.
Prowadzenie firmy.
Byłem aplikantem aplikacji prawniczych, w tym:
-rodzaj aplikacji.
Nauka.
Praca niezarobkowa (wolontariat/praktyki itp., praca związana z wykonywaniem
obowiązków domowych).
Właściciel gospodarstwa rolnego, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa rolnego jako
domownik, za którego były opłacone składki KRUS.
Aktywności, które respondent uznaje za główne miejsce zatrudnienia (główne źródło
dochodów).
Aplikacje prawnicze.
Blok 2. Główne miejsce zatrudnienia (dotyczy wyłącznie zatrudnionych)
Firma
Sekcja PKD pracodawcy.
Nazwa firmy/instytucji.
Zakres działalności firmy.
Liczba pracowników.
Kraj miejsca zatrudnienia/województwo/powiat.
Charakterystyka przestrzenna lokalizacji miejsca pracy (wieś/wieś gminna/wielkość
miasta).
Stanowisko
Kategoria stanowiska pracy.
Najważniejszy wykonywany obowiązek.
Określenie, czy stanowisko ma charakter kierowniczy.
Wynagrodzenia „na rękę” (netto).
Wymagania danego stanowiska pracy
Umiejętności praktyczne (techniczne) nabyte w trakcie studiów wykorzystywane na
danym stanowisku pracy, w tym:
- ocena możliwość ich nabycia w programie studiów.
Elementy wiedzy teoretycznej, nabyte w trakcie studiów, wykorzystywane na danym
stanowisku pracy, w tym:
- ocena możliwość jej nabycia w programie studiów.
Znajomość języka obcego, wykorzystywana na danym stanowisku pracy, w tym:

- ocena możliwość jego nabycia w programie studiów.
Kompetencje, niezbędne do właściwego wykonywania obowiązków zawodowych,
w tym:
- ocena możliwość ich nabycia w programie studiów.
Wymóg posiadania formalnego wykształcenia w danym miejscu pracy.
Certyfikaty lub uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku
pracy, w tym:
- ocena możliwość ich nabycia w programie studiów.
Inne
Formy podnoszenia kwalifikacji od czasu zakończenia studiów.
Zgodność pracy z planami zawodowymi.
Obecne miejsce pracy jako element rozwoju zawodowego.
Sposób w jaki znaleziono pracę.
Zadowolenie z pracy.
Przydatność kursów („zajęć”) zrealizowanych w ramach studiów do wykonywania
obowiązków na danym stanowisku, w tym:
- wskazanie o jakie elementy należałoby rozszerzyć zajęcia, by lepiej
odpowiadały potrzebom zajmowanego przez absolwenta stanowiska pracy.
Blok 3. Prowadzona działalność gospodarcza (dotyczy wyłącznie prowadzących firmę)
Firma
Sekcja PKD.
Forma prowadzenia działalności gospodarczej.
Liczba pracowników.
Siedziba (miejsce rejestracji) firmy (kraj /województwo/powiat).
Charakterystyka przestrzenna lokalizacji firmy (wieś/wieś gminna/wielkość miasta).
Zasięg działalności firmy.
Wymagania związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej
Umiejętności praktyczne (techniczne) nabyte w trakcie studiów wykorzystywane
w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym:
- ocena możliwość ich nabycia w programie studiów.
Elementy wiedzy teoretycznej, nabyte w trakcie studiów, wykorzystywane
w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym:
- ocena możliwość jej nabycia w programie studiów,
Znajomość języka obcego, wykorzystywanego w prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym:
- ocena możliwość jego nabycia w programie studiów.
Kompetencje, niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym:
- ocena możliwość ich nabycia w programie studiów.
Inne
Powód założenia własnej firmy.
Stopień zadowolenia z osiąganych dochodów.
Wysokość miesięcznych dochodów „na rękę”.
Przydatność kursów („zajęć”) zrealizowanych w ramach studiów do prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym:
- wskazanie o jakie elementy należałoby rozszerzyć zajęcia, by lepiej
odpowiadały potrzebom zajmowanego przez absolwenta stanowiska pracy.

Blok 5. Brak aktywności zawodowej (dotyczy wyłącznie nie wykonujących żadnego
rodzaju aktywności)
Przyczyna pozostawania bez pracy.
Sposoby szukania pracy.
Blok 6. Nauka (dotyczy wyłącznie uczących się)
Typ kształcenia(Studia/szkoły policealnej/pomaturalnej/studium/kolegium itp. Kursy
językowe/komputerowe/ inne).
Przyczyny podjęcia decyzji o kształceniu.
Ilość studiowanych kierunków.
Blok 7. Kierunek studiów (dotyczy wyłącznie studiujących - dla każdego studiowanego
kierunku)
Forma studiów.
Poziom studiów.
Nazwa kierunku.
Przewidywany rok zakończenia.
Przewidywany miesiąc zakończenia.
Uczelnia na której odbywają się studia.
Przyczyna wyboru innej uczelni.
Blok 8. Metryczka
Płeć.
Rok urodzenia.
Miejsce zamieszkania w dniu zakończenia szkoły maturalnej (województwo/powiat).
Charakterystyka przestrzenna lokalizacji miejsca zamieszkania w dniu zakończenia
szkoły maturalnej (wieś/wieś gminna/wielkość miasta).
Obecne miejsce zamieszkania (województwo/powiat).
Charakterystyka przestrzenna lokalizacji obecnego miejsca zamieszkania (wieś/wieś
gminna/wielkość miasta.

