
Załącznik nr 6 
 

 
PROCEDURA MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW 

I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM ABSOLWENTÓW 
 

 
1) Podstawy prawne 
1.1 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.). 
1.2 Statut Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 

w Poznaniu (Uchwała Senatu Nr 123/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.). 
1.3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych tzw. RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 
 

2) Cel procedury 
2.1 Uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów 

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na rynku pracy, w tym 
zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem wykształcenia. 

2.2 Poznanie opinii absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
na temat przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie 
studiów w kontekście potrzeb rynku pracy. 

2.3 Poznanie opinii pracodawców na temat kompetencji zawodowych 
zatrudnionych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 

2.4 Dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia do aktualnych 
potrzeb rynku pracy. 
 

3) Zakres stosowania procedury 
Adresatem procedury są absolwenci wszystkich kierunków studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów 
jednolitych magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
(począwszy od rocznika 2011/2012). Monitorowanie karier zawodowych 
absolwentów polega na badaniu ankietowym za pomocą standaryzowanego 
kwestionariusza ankiety elektronicznej. Badanie realizowane jest po upływie 
minimum dwunastu miesięcy od ukończenia studiów. 
Odrębna ankieta kierowana jest do pracodawców zatrudniających absolwentów 
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 

 
4) Odpowiedzialność 
4.1 Prorektor ds. studiów: 

Zatwierdzenie działań naprawczych w zakresie dostosowania programów 
studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy i przygotowania absolwentów 
do pracy zawodowej. 

4.2 Dział Marketingu: 

1) Modyfikowanie kwestionariusza ankiety monitorowania karier zawodowych 
absolwentów oraz kwestionariusza ankiety dla pracodawców, 



2) Przeprowadzenie procesu ankietyzacji, zebranie wyników, opracowanie 
raportu monitorowania karier zawodowych absolwentów Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 

3) Przekazywanie danych z ankietyzacji Wydziałowym Komisjom ds. Oceny 
Jakości Kształcenia. 

4.3 Wydziałowe Komisje ds. Oceny Jakości Kształcenia: 
1) Analizowanie wyników ankiet monitorowania karier zawodowych 

absolwentów i wyciąganie na ich podstawie wniosków mających na celu 

poprawę jakości kształcenia, 

2) Zasięganie opinii absolwentów na temat przydatności wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych nabytych w danym programie studiów. 

4.4 Senacka Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia:  
1) Akceptowanie kwestionariusza ankiety monitorowania karier zawodowych 

absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu;  
2) Rekomendowanie, w oparciu o sprawozdania, działań naprawczych 

w zakresie dostosowania programów studiów do aktualnych potrzeb rynku 
pracy i przygotowania absolwentów do pracy zawodowej. 
 

5) Przebieg procedury 
5.1 Jednostką odpowiedzialną za monitorowanie karier zawodowych absolwentów 

jest Dział Marketingu i Karier. W toku realizowanego badania przygotowuje on, 
we współpracy z grupą powołanych ekspertów obszarowych, projekty 
kwestionariuszy ankiet – monitorowania karier zawodowych absolwentów oraz 
ankiety dla pracodawcy, które poddaje zatwierdzeniu przez Senacką Komisję 
ds. Oceny Jakości Kształcenia. 

5.2 W ramach współpracy Dziekanaty umieszczają na stronie głównej Uczelni 
oraz stronach internetowych wydziałów (w widocznym miejscu), informacje 
zachęcające do wzięcia udziału w badaniu monitorowania karier zawodowych 
absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Oświadczenia 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte są w kartach 
obiegowych. 

5.3 Dział Marketingu i Karier uruchamia kwestionariusze w formie elektronicznej 
umieszczając link do ankiety na stronie internetowej Uczelni i rozsyłając mailing 
do bazy absolwentów.  

5.4 Celem usprawnienia procedury monitorowania karier zawodowych absolwentów 
Dziekanaty zobowiązane są do ścisłej współpracy z Działem Marketingu i Karier 
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 

5.5 Obliczeń i zbiorczych zestawień wyników na potrzeby oceny poszczególnych 
kierunków studiów dokonuje Sekcja Obliczeniowa Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu. 

5.6 Po wypełnieniu ankiet przez absolwentów, wyciąg z bazy danych Dział 
Marketingu przesyła Wydziałowym Komisjom ds. Oceny Jakości Kształcenia, 
która opracowuje wraz z Senacką Komisją ds. Oceny Jakości Kształcenia 
końcową wersję raportu z badań wraz ze sformułowanymi wnioskami. 

5.7 Raport wraz z pozostałą dokumentacją przekazywany jest rektorowi w terminie 
jednego miesiąca od zakończenia procesu ankietyzacji.  

5.8 W zależności od wniosków zamieszczonych w raporcie rektor wdraża 
odpowiednie działania. 

 



6) Załączniki 
6.1 Formularz nr 6.1. – Elektroniczna ankieta monitorowania karier absolwentów. 
6.2 Formularz nr 6.2. – Elektroniczna ankieta dla pracodawców. 


