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Procedura przeprowadzania ankietyzacji absolwentów 
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 
„Monitoring karier zawodowych absolwentów  

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie” 
 

 

Celem procedury jest przeprowadzenie badania w oparciu o zebrane informacje 

 o karierach zawodowych absolwentów oraz poznanie ich opinii na temat 

wykorzystania i przydatności w karierze zawodowej zdobytej w czasie studiów 

wiedzy, uzyskanych umiejętności i kompetencji społecznych. 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Monitoring karier zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia  

w Warszawie prowadzony jest na podstawie art. 352  ust. 14 i 15  ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  

2. Wyniki badania są analizowane przez Komisję ds. Jakości Kształcenia oraz Rady Programowe 

działające przy poszczególnych kierunkach studiów.  

3. Za organizację przeprowadzenia ankiety odpowiada pracownik administracyjny Biura Karier, 

upoważniony przez Przewodniczącego Komisji ds. Jakości Kształcenia WSIIZ. 

4. Ankietyzacja przeprowadzona jest zgodnie z załącznikiem stanowiącym  

nr 1 do procedury. 

5. Ze względu na anonimowość badania, nie przewiduje się jego cyklicznego charakteru.  
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Sposób przeprowadzenia ankietyzacji 
 

1. Udział w ankietyzacji jest całkowicie dobrowolny i anonimowy.  

2. Wypełniając formularz ankiety absolwent wyraża zgodę na uczestnictwo w badaniu monitorującym 

jego losy zawodowe. 

3. Zaproszenie do udziału w badaniu jest kierowane do absolwentów najpóźniej w ciągu 6 miesięcy 

od dnia uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.  

4. Osoby zaproszone do udziału w badaniu mają 21 dni na udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem 

elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie wsiiz.pl.  

 
Działania po ankietyzacji 

 
1. Odpowiedzi z wypełnionych ankiet są generowane do zbiorczej, elektronicznej bazy, co wyklucza 

możliwość ich powiązania z konkretną osobą.  

2. Zgromadzone dane zostają usunięte z zasobów elektronicznych Uczelni po upływie 3 miesięcy  

od dnia przedstawienia raportu z badania osobom upoważnionym.  

3. Pracownik odpowiedzialny za organizację badania, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia danego 

cyklu egzaminów dyplomowych, przygotowuje raport, który przekazywany do wiadomości 

Przewodniczącego Komisji ds. Jakości Kształcenia.  

4. Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia udostępnia wyniki badania członkom Komisji  

ds. Jakości Kształcenia i Radom Programowym działającym przy poszczególnych kierunkach studiów.  

5. Wyniki przeprowadzonych badań mogą zostać udostępnione podmiotom z otoczenia społeczno-

gospodarczego, działających w obszarze aktywizacji zawodowej absolwentów uczelni wyższych 

i nie tylko.  

 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Ze względu na nieobligatoryjny charakter monitoringu karier zawodowych absolwentów, Uczelnia 

zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia badania danego cyklu kształcenia, bez 

obowiązku podawania przyczyny.  

 

    Przewodniczący Komisji ds.  Jakości Kształcenia 

                                     Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 


