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ANKIETA ABSOLWENTA 

Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

nt. jakości kształcenia i przydatności studiów na rynku pracy 

 

Data …………………. 

 

 

Ukończony kierunek ……………………………. 

Specjalność ……………………………………… 

Forma studiów1: stacjonarne, niestacjonarne 

Poziom / rodzaj studiów1: I stopnia, II stopnia, III stopnia (doktoranckie) 

Rok ukończenia studiów ……… 

 

 
I. ABSOLWENT NA RYNKU PRACY 

1. Czy Pan(i) pracuje zawodowo? 

tak 

nie 

 

2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy wykonywany zawód jest zgodny z kierun-

kiem / specjalnością, na której Pan(i) studiował(a)? 

tak 

nie 

 

3. Czy ukończenie studiów na wybranym kierunku / specjalności (można wybrać więcej niż jedną 

odpowiedź): 

ułatwiło podjęcie pracy 

uchroniło przed utratą pracy 

pozwoliło na poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych 

przyczyniło się do awansu zawodowego 

umożliwiło zmianę pracy 

pozwoli w przyszłości na ewentualną zmianę pracy 

nie miało wpływu na sytuację zawodową 

miało inne skutki (podać jakie?)  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
II. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

1. Czy program studiów odpowiadał Pana(i) oczekiwaniom. Ocenę proszę przedstawić w skali 1-5 (1 

– zdecydowanie nie, 5 – zdecydowanie tak) wstawiając znak „X” w odpowiednim polu: 

1 2 3 4 5 

     

 

                                                           
1 Właściwą nazwę proszę podkreślić. 
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2. W jakim stopniu w skali pięciostopniowej (1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa) program 

studiów umożliwił zdobycie: 

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 

Ogólnej wiedzy teoretycznej (związanej z kierunkiem i specjalno-

ścią studiów) 
     

Ogólnej wiedzy praktycznej (związanej z kierunkiem i specjalno-

ścią studiów) 
     

Umiejętności w zakresie analizy, syntezy i wnioskowania      

Umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia      

Umiejętności identyfikowania i samodzielnego rozwiązywania 

problemów 
     

Umiejętności organizowania i kierowania pracą własną      

Umiejętności pracy zespołowej      

Umiejętności samorozwoju i samodoskonalenia      

 

3. Jak Pan(i) ocenia w skali pięciostopniowej (1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa) z perspek-

tywy czasu: 

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 

Zasoby biblioteczne z zakresu studiowanego kierunku / specjalno-

ści studiów 
     

Bazę materialną uczelni i warunki socjalno-bytowe w trakcie stu-

diów 
     

Warunki stworzone przez uczelnie dla wspierania rozwoju kultu-

ralnego, sportowego 
     

 

 

III. OCENA SYNTETYCZNA 

 

1. Proszę ocenić w skali pięciostopniowej (1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa) 

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 

Dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego zwiększa konkurencyjność 

na rynku pracy 
     

Program studiów jest adekwatny do wymogów rynku pracy      

 

2. Czy ponownie podjąłby Pan(i) studia: 

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Proszę uzasadnić: ……………………………………………………………………………………. 

na innym Wydziale Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Proszę uzasadnić: ……………………………………………………………………………………. 

na innej Uczelni 

Proszę uzasadnić: ……………………………………………………………………………………. 

 

3. Czy poleciłby Pan(i) studia na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki: 

tak 

nie 

 

 

Dodatkowe uwagi i spostrzeżenia Absolwenta ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………..…………………………………. 
 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


