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Załącznik nr 19 

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów  
na Wydziale Filozofii i Socjologii 

§ 1 Zasady ogólne 
1. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów prowadzone jest na poziomie Uczelni 

przez ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów 
(ELA). Ze względu na liczbę absolwentów na wydziale możliwe jest spersonalizowane 
monitorowanie ich zawodowych losów, między innymi, poprzez kontakty absolwentów 
z promotorami. Dostępne rezultaty badań są analizowane przez zespoły programowe 
poszczególnych kierunków studiów oraz przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości 
Kształcenia.  

2. WFiS współpracuje z gronem interesariuszy zewnętrznych, wśród których znajdują się 
absolwenci WFiS. Absolwenci WFiS są zapraszani na spotkania przez władze 
Wydziału. W trakcie tych spotkań uzyskiwane są informacje na temat karier 
zawodowych absolwentów. 

3. Uzyskane informacje służą doskonaleniu oferty kształcenia i jej dostosowaniu do rynku 
pracy. Eliminowane są słabe strony procesu kształcenia oraz rozpowszechniane  
i wzmacniane dobre praktyki. 

§ 2 Badanie losów zawodowych absolwentów 
1. Celem badania losów absolwentów jest monitoring karier zawodowych absolwentów 

UMCS w okresie od 1 roku do 5 lat po ukończeniu studiów. 
2. Badanie prowadzone jest w oparciu o analizę danych dostępnych w serwisie ELA 

(ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów).  
3. Wyniki badań wykorzystywane są w procesie zmiany oferty kształcenia i jej 

dostosowania do aktualnych potrzeb społecznych. 
4. Badanie przeprowadzane jest przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia co dwa 

lata. 
5. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia opracowuje raport końcowy i przekazuje 

go Dziekanowi. Raport następnie jest analizowany przez Kolegium Dziekańskie  
i przekazywany zespołom programowym. 

§ 3 Odpowiedzialność 
Na poziomie Wydziału Filozofii i Socjologii za realizację zadań przypisanych do procedury 
Monitorowanie losów zawodowych absolwentów są odpowiedzialni: Dziekan,  Prodziekan 
ds. Studenckich; Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia; Kolegium Dziekańskie; 
Zespoły programowe prowadzonych na Wydziale kierunków studiów. 
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Podstawy prawne 
Zarządzenie Nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 
kwietnia 2020 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  
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