
Zarządzenie nr 9/2013
Rektora Uczelni Łazarskiego

z dnia 20 maja 2013 r.
o monitorowaniu losów zawodowych absolwentów

§1

Działając na podstawie § 40 Statutu Uczelni Łazarskiego oraz uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego
z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uczelni
Łazarskiego zarządza się co następuje:

Badanie losów zawodowych absolwentów przeprowadza Dział Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego.
Celem nadrzędnym przeprowadzanych badań i ich analizy jest stała poprawa jakości kształcenia,
kontrola efektywności Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, dostosowywanie
oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy.

§2

Udział w badaniu losów zawodowych absolwentów jest dobrowolny.

§3

Określa się następujące etapy dla zbadania losów zawodowych absolwentów:
Etap 1. Uzyskanie zgody na badanie.

Student przed składaniem egzaminu dyplomowego otrzymuje kartę obiegową i składa wizytę
w Dziale Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego, gdzie jest proszony o złożenie pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu, bądź braku zgody na udział w badaniu. Wzory oświadczenia w
języku polskim dla absolwentów posługujących się językiem polskim stanowią odpowiednio
załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. Obcokrajowcy mogą wziąć udział w badaniu
wypełniając oświadczenie sporządzone w języku angielskim, będące odpowiednikiem
oświadczenia sporządzonego w języku polskim. Odpowiednie wzory stanowią załącznik nr 3 i
4 do niniejszego zarządzenia. Po złożeniu przez studenta oświadczenia, o którym mowa w
zdaniach poprzedzających, pracownik Działu Praktyk i Karier podpisuje kartę obiegową.

Etap 2. Dobór grupy i określenie czasu przeprowadzania badań.
Badaniem objęci są wszyscy absolwenci Uczelni Łazarskiego, którzy wyrazili zgodę na udział w
badaniu. Jest ono przeprowadzane trzykrotnie tj. w rok, trzy lata i pięć lat od dnia ukończenia
studiów.

Etap 3. Badanie
Badanie losów zawodowych absolwentów jest realizowane za pośrednictwem Internetu
techniką CAWI (Computer Assisted Web lnterviewing), przy wykorzystaniu platformy IBM
SPSSData Collection Author i autorskiego kwestionariusza.
Badanie jest przeprowadzane zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim
(absolwenci cudzoziemcy). Wyboru wersji językowej dokonuje osoba badana.

Etap 4. Opracowanie wyników i udostępnianie
Raporty zbiorcze i analizy dokonywane są zgodnie z potrzebami sprawozdawczymi
i analitycznymi, w formie zdepersonalizowanej, a następnie przekazywane są Uczelnianej



i Wydziałowym Komisjom do spraw Jakości Kształcenia, Zespołom ds. Oceny i Analizy
Realizacji Efektów Kształcenia, organom statutowym Uczelni tazarskiego oraz mogą być
przekazywane organom administracji publicznej w ramach sprawowanego przez nie nadzoru.

§4

Dane uzyskane w ramach badania losów zawodowych absolwentów mogą być wykorzystywane
wyłącznie w celu poprawy jakości kształcenia w Uczelni tazarskiego. Gromadzenie tych danych winno
odbywać się zgodnie z obowiązującym w Uczelni tazarskiego regulaminem ochrony danych
osobowych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


