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Podstawa prawna: 

 ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań  jakości 
kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

 ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2014 
Rektora UMCS z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań jakości 
kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

§1 
Badanie losów zawodowych absolwentów/ek 

1. Badaniem losów absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zajmuje 
się Biuro Karier.  

2. Biuro Karier prowadzi program badania losów zawodowych absolwentów 
i absolwentek UMCS.  

3. Badania te mają na celu śledzenie sytuacji zawodowej absolwentów 
i absolwentek wszystkich kierunków studiów na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie na rynku pracy w okresie do 5 lat po uzyskaniu 
dyplomu.  

4. Badania są prowadzone przy użyciu elektronicznego kwestionariusza ankiety, 
który został skonstruowany specjalnie na potrzeby badania przez zespół Biura 
Karier UMCS. 

5. Badanie ma charakter ogólnouniwersytecki. Udział w badaniu jest dobrowolny. 
Każdy student/studentka przed złożeniem egzaminu dyplomowego jest 
zobowiązany/a do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w badaniu.  



 

 
2 

 

6. Uczestnikami badania są wszyscy absolwenci UMCS studiów I i II stopnia oraz 
jednolitych magisterskich, którzy uprzednio wyrazili zgodę na udział w badaniu. 

7. Absolwent, który zadeklarował udział w badaniu, w okresie do roku po 
ukończeniu studiów otrzyma na podany przez niego w deklaracji adres e-mail 
zaproszenie do udziału w badaniu w którym otrzymuje adres www do ankiety 
wraz z unikalnym kodem. 

8. Badanie przeprowadza i opracowuje jego wyniki w formie raportu końcowego, 
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, Biuro Karier. 

9. Raport końcowy otrzymują: Rektor, prorektor właściwy ds. studenckich, 
Dziekani, Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia. 
 

Wyniki badań przekazywane są do zespołów programowych właściwych 
ds. określonych kierunków studiów celem ewentualnej korekty programów 
kształcenia,  zmian w  zasadach rekrutacji, organizacji procesu kształcenia.     


