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Podstawa prawna: 

Uchwała Nr 459/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 maja 2010 r. w 

sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie dostosowania procesu kształcenia 

do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. 

 

Cel i przedmiot procedury: 

Celem procedury jest monitorowanie środowiska absolwentów Wydziału Chemii w celem  

doskonalenia procesu kształcenia i jego dostosowania do potrzeb otoczenia społeczno-

gospodarczego. 

 

Odpowiedzialność:  

Zespół Ewaluacyjny Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – popularyzowanie idei 

wypełniania Ankiety Oceny Zajęć, opracowanie wyników Ankiety Badania Losów 

Absolwentów; 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia – popularyzowanie idei wypełniania ankiet; 

przygotowanie rekomendacji dotyczących działań naprawczych oraz doskonalących; 

Dziekan Wydziału – popularyzowanie idei wypełniania ankiet; przedstawienie raportu z badań 

ankietowych na Radzie Wydziału, przekazanie wyników badań ankietowych Kierownikom 

Zakładów i/lub nauczycielom akademickim; 

Biuro Karier – popularyzowanie idei wypełniania Ankiety  

 

Sposób postępowania: 

Wprowadzenie: W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej od roku akademickiego 2010/2011 

realizowany jest program badania losów zawodowych absolwentów i absolwentek, koordynowany 

przez Biuro Karier. Celem intensyfikacji monitorowania środowiska absolwentów Wydział Chemii 

prowadzi badania ankietowe w zakresie losów absolwentów. Badania te mają na celu śledzenie 
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sytuacji zawodowej absolwentów Wydziału Chemii na rynku pracy w okresie do 5 lat po uzyskaniu 

dyplomu.  

 Badania są prowadzone przy użyciu kwestionariusza ankiety wprowadzonego do 

elektronicznego Systemu Ankietowania.  

1. Ankieta przygotowana jest w 3 wersjach, dla osób które pracują, nie pracują i prowadzą 

własną działalność gospodarczą i składa się z kilkudziesięciu pytań.  

2. Każdy student przed złożeniem egzaminu dyplomowego jest zobowiązany do wypełnienia 

deklaracji na stronie portalu Systemu Jakości Kształcenia. Potwierdzenie logowania w 

systemie absolwent uzyskuje w Biurze Karier UMCS. Brak potwierdzenia logowania jest 

równoznaczny z brakiem uzyskania wpisu do karty obiegowej.  

3. Absolwent w okresie do dziewięciu miesięcy po ukończeniu studiów otrzymuje na swoją 

skrzynkę pocztową zaproszenie do wypełnienia ankiety z adresem elektronicznym ankiety 

wraz z unikalnym kodem (tokenem) do którego przypisywane są udzielane odpowiedzi. Po 

wypełnieniu ankiety student otrzymuje kod weryfikacyjny.  

4. Wyniki badania poddawane są statystycznej analizie ilościowej i jakościowej.  

5. Raport z badań, zawierający informacje wynikające z przeprowadzonej ankiety, z 

wyodrębnieniem danych dotyczących poszczególnych wydziałów,  jest przygotowywany przez 

zespół Biura Karier UMCS do końca lipca każdego roku.  

6. Po otrzymaniu raportu z badania ankietowego Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia 

przeprowadza analizę wyników ankiety i przekazuje Dziekanowi celem analizy i dyskusji 

podczas Rady Wydziału poświęconej jakości kształcenia. 

7. Ankietyzacja absolwentów Wydziału Chemii może odbywać się w momencie odbioru przez 

absolwenta dyplomu ukończenia studiów w dziekanacie Wydziału lub podczas uroczystego 

wręczenia dyplomów. Organizacja spotkań studentów z absolwentami Wydziału oraz samych 

absolwentów pozwala na dodatkowe monitorowanie środowiska absolwentów Wydziału, celem 

ciągłego doskonalenia procesów kształcenia w aspekcie rynku pracy. 

8. Władze Wydziału zapoznają się z sytuacją zawodową i rodzinną swoich absolwentów podczas 

zjazdów, spotkań okolicznościowych absolwentów danego rocznika. Absolwenci często 

uczestniczą w edukacji ustawicznej podejmując naukę na studiach podyplomowych i 

doktorskich prowadzonych na Wydziale.  

9. Dodatkowo informacje na temat losów absolwentów otrzymuje się za pomocą sieci kontaktów 

między wykładowcami i studentami (np. absolwenci pracujący w szkołach w Lublinie), głównie 

poprzez utrzymywanie z byłymi studentami kontaktów mailowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


