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Akademickie Biuro Karier PWSZ w Elblągu

Akademickie  Biuro  Karier  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  w  Elblągu  zostało 

powołane w styczniu 2003 r. Od września 2006 r. należy do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.

ABK PWSZ w Elblągu wspiera studentów oraz absolwentów w działaniach zmierzających do 

zdobywania  doświadczenia  zawodowego  i  dodatkowych  umiejętności  oraz  rozwoju 

przedsiębiorczości. 

W ramach zapewnienia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia ABK realizuje następujące 

badania ankietowe:

1. Ankieta dla studentów – opinia studentów na temat satysfakcji studiowania 

2. Ankieta dla studentów – Czego oczekujesz od przyszłego pracodawcy?

3. Ankieta dla pracodawców – Czego oczekujesz od absolwenta PWSZ w Elblągu?

4. Ankieta pracodawców – opinia na temat praktykantów i absolwentów Uczelni

5. Ankieta dla absolwentów – badanie losów zawodowych absolwentów

Badania Czego 
dotyczy?

Czemu służy? Kto jest 
badany?

Kiedy się 
odbywa?

Ankieta dla 
studentów – 
opinia 
studentów na 
temat satysfakcji 
studiowania

poziomu
zadowolenia
z różnych
aspektów
studiowania

poprawa warunków 
dydaktycznych i 
pozadydaktycznych 
studiowania;
tworzenie przyja-
znego środowiska
dla studiowania;

losowa próba 
studentów I, II i 
III roku 
wszystkich 
kierunków

w roku 
akademickim
maj- czerwiec 

Ankieta dla stu-
dentów – Czego 
oczekujesz od 
przyszłego pra-
codawcy?

oczekiwań 
wobec pracy 
zawodowej i 
ocena 
własnych 
kompetencji 
osobistych, 
społecznych i 
zawodowych

pomoc w 
doskonaleniu 
kompetencji 
miękkich oraz 
ukierunkowanie w 
strategii 
poszukiwania 
pracy

studenci  II  roku 
wszystkich 
kierunków

w roku 
akademickim
luty- marzec
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Ankieta praco-
dawców – opi-
nia na temat 
praktykantów i 
absolwentów 
Uczelni

kompetencji  i 
umiejętności 
studentów  i 
absolwentów 
PWSZ.

określenie 
preferowanych 
kierunków 
kształcenia,
modyfikacja oferty 
kształcenia, 
modyfikowanie 
programów praktyk

przedsiębiorcy i 
pracodawcy z 
Elbląga  i okolic 

corocznie

Ankieta dla pra-
codawców – 
Czego oczeku-
jesz od absol-
wenta PWSZ w 
Elblągu?

kompetencji  i 
umiejętności 
stanowiących 
kryteria 
przyjmowania 
absolwentów 
do pracy, 

opracowanie planu 
szkoleń  dla 
studentów w 
zakresie 
kompetencji 
miękkich, 
modyfikowanie 
programów praktyk 

przedsiębiorcy i 
pracodawcy z 
Elbląga  i okolic

co dwa lata 

Ankieta dla 
absolwentów – 
badanie losów 
zawodowych 
absolwentów

monitorowanie 
sytuacji 
zawodowej 
absolwentów

dostosowanie 
oferty PWSZ do 
oczekiwań i 
realiów rynku 
pracy

Absolwenci 
PWSZ w 
Elblągu

12 miesięcy 
oraz 3 i 5 lat po 
ukończeniu 
studiów

Opracowanie: I.Sorokosz

Ankieta dla studentów – opinia studentów na temat warunków studiowania

Ankieta przeprowadzana jest w formie elektronicznej. Opracowanie ilościowe ABK, opraco-

wanie jakościowe PRO. Wyniki ankiet przekazywane są Uczelnianej Komisji ds. Zapewnie-

nia Jakości Kształcenia do 30 października każdego roku.

Ankieta dla studentów – Czego oczekujesz od przyszłego pracodawcy?

Ankieta przeprowadzana jest w formie papierowej. Wyniki ankiety będą porównywane z an-

kietą dla pracodawców, co pozwoli na lepsze przygotowanie absolwenta PWSZ w Elblągu do 

radzenia sobie na rynku pracy. Wypełnione ankiety przechowywane są w Akademickim Biu-

rze Karier. Opracowanie ilościowe ABK, opracowanie jakościowe PRO. Wyniki zbiorcze an-

kiet przekazywane są Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia do 30 paź-

dziernika każdego roku

Ankieta dla pracodawców – Czego oczekujesz od absolwenta PWSZ w Elblągu?

Ankieta przeprowadzana jest w formie papierowej. Wyniki ankiety będą porównywane z an-

kietą dla studentów, co pozwoli na lepsze przygotowanie absolwenta PWSZ w Elblągu do ra-

dzenia sobie na rynku pracy. Wypełnione ankiety przechowywane są w Akademickim Biurze 
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Karier. Opracowanie ilościowe ABK, opracowanie jakościowe PRO. Wyniki zbiorcze ankiet 

przekazywane są Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia do 30 październi-

ka roku akademickiego następującego po przeprowadzonym badaniu.

Ankieta pracodawców – opinia na temat praktykantów i absolwentów Uczelni

Ankieta realizowana w formie papierowej. Opracowanie ilościowe i jakościowe ABK. Wyni-

ki przekazywane są Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia do 30 paździer-

nika każdego roku.

Ankieta dla absolwentów – badanie losów zawodowych absolwentów

Badanie w formie elektronicznej ma charakter dobrowolny i poprzedza je ankieta wstępna z 

deklaracją udziału w badaniu.  Opracowanie ilościowe i jakościowe ABK. Wyniki przekazy-

wane są Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia do 30 października każde-

go roku.
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