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BIURO  PROMOCJI ZAWODOWEJ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW 
BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

Ul. prof. Stanisława Pigonia 8, 35-959 Rzeszów 
tel. (17) 872 10 27  tel./fax (17) 872 10 92 

e-mail: kariera@ur.edu.pl  http://biurokarier.ur.edu.pl/ 
 

Deklaracja uczestnictwa w badaniu 
„Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego”  

 

Szanowni Państwo,  
W nawiązaniu do art. 352 ust. 14 i ust. 15 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115)  

Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzi badanie „Losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu 
Rzeszowskiego”. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na udział w niniejszym badaniu. 

Uzyskane podczas badania wyniki będą miały duże znaczenie dla dalszego rozwoju Uczelni, ułatwią dostosowanie 
kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, a także przyczynią się do promocji Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Wyniki badania są w całości anonimowe i posłużą do zbiorczych opracowań statystycznych. 

Będziemy wdzięczni za rzetelne uzupełnienie poniższego formularza (drukowanymi literami), podpisanie 
oświadczenia oraz wypełnienie wstępnej ankiety absolwenta (załączonej na drugiej stronie). 

Dziękujemy! 
FORMULARZ 

Imię a aa                    

Nazwisko a                     

Wydział                       

Kierunek                       

Rodzaj studiów 

(Zaznacz właściwą 

odpowiedź) 

1) Licencjackie/inżynierskie 

2) Uzupełniające magisterskie 

3) Jednolite magisterskie 

 

 

Forma studiów 

(Zaznacz właściwą 

odpowiedź) 

1) Stacjonarne 

2) Niestacjonarne 

 

Termin obrony 
Miesiąc………………………………………  Rok ……………………………… 

Adres e-mail 

(drukowane litery) 

                     

                     

 
OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na: 

 
1. udział w badaniu „Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego”, które prowadzone jest bezpośrednio po 

zakończeniu studiów (pomiar początkowy) oraz po roku, 3 i 5 latach od daty obrony pracy licencjackiej/magisterskiej i 

polegać będzie na udzieleniu przeze mnie odpowiedzi na kilka pytań *  
 

2. przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski oraz na umieszczenie ich w informatycznej bazie 

danych stworzonej w celu przeprowadzenia w/w badania * 

 
3.  Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: 

 
a) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski,  
al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora, a Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie 
Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl.  

b) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszego badania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A i C -  
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., i nie będą udostępniane innym 
podmiotom. 
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c) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego, odpowiedzialne za realizację  

w/w badania.  
d) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania badania i archiwizacji.   
e) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych. W tym wypadku poinformuje o tym fakcie Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego  
e-mailem na adres: kariera@ur.edu.pl . 

f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
g) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez 

Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 
 
 
 

Data……………………………………...  Podpis……………………………………. 
 
 

 

* w przypadku braku zgody skreślić 
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Wstępna ankieta dotycząca losów zawodowych absolwenta Uniwersytetu Rzeszowskiego 

  
Prosimy o zakreślenie właściwiej odpowiedzi 
  
1. Co w głównej mierze zdecydowało o wyborze przez Pana(nią) studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim?  
(Można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

1) Uniwersytet Rzeszowski oferował kierunek, który mnie interesował  
2) Atrakcyjność Rzeszowa jako miejsca do studiowania 
3) Prestiż UR  
4) Niechęć do studiowania w innym mieście 
5) Dobre opinie innych o Uniwersytecie Rzeszowskim (przyjaciół, znajomych, rodziny) 
6) Przyjazna studentom organizacja toku studiów 
7) Bliskość od mojego miejsca zamieszkania 
8) Łatwość zdania egzaminów wstępnych na Uniwersytet Rzeszowski 
9) Nie udało mi się zdać na inną uczelnię 
10) Nie miałem/am większego wyboru 
11) Coś innego, co?........................................................................................................................................... 

 
2. Co w głównej mierze zdecydowało o Pan(i) decyzji studiowania na obecnie ukończonym kierunku?  
(Można zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) 

1) Indywidualne zainteresowania 
2) Sugestie innych osób (rodzina, przyjaciele, nauczyciele) 
3) Brak miejsca na kierunku, który preferowałem/am bardziej 
4) Przypadek  
5) Względna łatwość studiowania na kierunku 
6) Przekonanie, że kierunek umożliwi zdobycie pracy 
7) Coś innego, co?.............................................................................................................................................  

 
3. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź na każde z 3 pytań  

Pytania Odpowiedzi 

3.1 Czy studiował(a) Pan(i) za granicą (np. w ramach programu Erasmus)? 1)Tak 2)Nie 

3.2 Czy podczas studiów podejmował(a) Pan(i) pracę zarobkową? 1)Tak 2)Nie 

3.3 Czy podczas studiów brał(a) Pan(i) udział w działalności społecznej (np. organizacje 
studenckie, akcje charytatywne, wolontariat, inne)? 

1)Tak 2)Nie 

 
4. Czy z perspektywy czasu wybrał(a)by Pan(i) ponownie ten sam kierunek studiów na UR? 

1) Zdecydowanie tak →  Przejdź do pytania nr 6 
2) Raczej tak →  Przejdź do pytania nr 6 
3) Trudno powiedzieć  →  Przejdź do pytania nr 6 
4) Raczej nie   
5) Zdecydowanie nie 

 
5. Proszę podać dlaczego ponownie nie wybrał(a)by Pan(i) tego samego kierunku studiów na UR.  
(Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

1) Kierunek studiów wybrałem/am przypadkowo  
2) Nie dostałem/am się na pożądany przeze mnie kierunek studiów 
3) Program kształcenia nie spełnił moich oczekiwań 
4) Oferta rynku pracy dla absolwenta tego kierunku jest mało atrakcyjna 
5) Coś innego, co?............................................................................................................................................................... 

 
6. Czy rozważa Pan(i) podjęcie w przyszłości studiów? 

1) Zdecydowanie tak 
2) Raczej tak 
3) Trudno powiedzieć  → Proszę przejść do pytania nr 10 
4) Raczej nie  → Proszę przejść do pytania nr 10 
5) Zdecydowanie nie → Proszę przejść do pytania nr 10  

 
7. Jeśli zamierza Pan(i) podjąć w przyszłości studia proszę w poniższej tabelce określić kierunek i formę studiów. 

7.1 Kierunek studiów:  1) Kontynuacja kierunku, który aktualnie kończę 2) Zupełnie nowy kierunek 

7.2 Forma studiów: 1) Studia pierwszego stopnia 2) Studia drugiego stopnia 3) Doktoranckie 4) Podyplomowe 
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8. Jeśli zamierza Pan(i) podjąć studia w przyszłości proszę podać na jakiej uczelni: 
1) Na Uniwersytecie Rzeszowskim 
2) Na innej uczelni- jakiej? Proszę podać pełną nazwę uczelni …………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Proszę zaznaczyć kierunek studiów, który zamierza Pan(i) podjąć w przyszłości. Jeśli nie ma go na liście proszę wpisać 
go w odpowiedzi 48) Inny kierunek.  
1) Administracja 
2) Archeologia 
3) Architektura   

krajobrazu 
4) Biologia 
5) Biotechnologia 
6) Dietetyka 
7) Dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna 
8) Edukacja artystyczna w 
zakresie sztuki muzycznej 
9)     Edukacja techniczno-
informatyczna 
10)    Ekonomia 
11)    Elektroradiologia 

12) Europeistyka 
13) Filologia angielska 
14) Filologia germańska 
15) Filologia polska 
16) Filologia rosyjska 
17) Filozofia 
18) Fizjoterapia 
19) Fizyka 
20) Fizyka techniczna 
21) Grafika 
22) Historia 
23) Informatyka 
24) Informatyka i 

ekonometria 

25) Inżynieria 
bezpieczeństwa 

26) Inżynieria materiałowa 
27) Kulturoznawstwo 
28) Lekarski 
29) Matematyka 
30) Mechatronika 
31) Muzeologia 
32) Nauki o rodzinie 
33) Ochrona środowiska 
34) Pedagogika 
35) Pielęgniarstwo 
36) Politologia 
37) Położnictwo 
38) Praca socjalna  

39) Prawo 
40) Ratownictwo medyczne 
41) Rolnictwo 
42) Socjologia 
43) Sztuki wizualne 
44) Technologia żywności i 

żywienie człowieka 
45) Turystyka i rekreacja 
46) Wychowanie fizyczne 
47) Zdrowie publiczne 
48) Inny kierunek – 

jaki?...............................
......................................
...................................... 

 

 
10. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź na każde z poniższych 4 pytań  

Pytania Odpowiedzi 

10.1 Czy rozważa Pan(i) założenie w przyszłości   
własnej działalności gospodarczej? 

1) Tak 2) Nie 
3) Nie 
wiem 

4) Prowadzę już działalność 
gospodarczą 

10.2 Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje 
Pan(i) poszukiwać pracy na terenie 
województwa podkarpackiego? 

1) Tak 
2) Nie, 

ponieważ już 
pracuję 

3) Nie,  ale obecnie 
nie pracuję 

4) Nie wiem 

10.3 Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy 
planuje Pan(i) poszukiwać pracy  
w innych województwach? 

1) Tak – proszę podać nazwę(y) 
województw(a):……………………….………… 
………………………………….…….………………. 

2) Nie, 
ponieważ 

już pracuję  

3) Nie, ale 
obecnie 

nie pracuję 

4) Nie 
wiem 

10.4 Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy 
planuje Pan(i) wyjazd za granicę  
w celu poszukiwania pracy? 

1) Tak – proszę podać nazwę(y) 

kraju(ów):………………………………………
……...…………………………………………….. 

2) Nie, ponieważ 
już pracuję w 

Polsce 

3) Nie, ale 
obecnie 

nie pracuję 

4) 
Nie 

wiem 

 
11. Czy w przypadku gdyby nie znalazł(a) Pan(i) pracy w ciągu najbliższych 3 miesięcy zamierza się Pan(i) zarejestrować 
jako osoba bezrobotna we właściwym urzędzie pracy? 

1) Nie dotyczy – jestem już zarejestrowany(a) w urzędzie pracy 
2) Nie dotyczy – obecnie pracuję/prowadzę działalność gospodarczą 
3) Nie dotyczy – nie mogę się zarejestrować w urzędzie pracy, ponieważ pobieram rentę rodzinną, itp.  
4) Tak 
5) Nie  
6) Nie wiem  

 
12. Ile Pana(i) zdaniem zajmie Panu(i) znalezienie pracy na pełny etat, w której chciał(a)by Pan(i) pracować? 

1) Nie poszukuję pracy, ponieważ już pracuję lub prowadzę działalność gospodarczą 
2) Nie poszukuję pracy. Jeszcze nie pracuję, ale mam umówione miejsce pracy 
3) Do 1 miesiąca 
4) Od 2 do 6 miesięcy 
5) Od 7 do 9 miesięcy 
6) Od 10 do 12 miesięcy 
7) Więcej niż 1 rok 

 
13. Ile Pana(i) zdaniem będzie Pan(i) zarabiał(a) po ukończeniu studiów? Jeśli Pan(i) obecnie pracuje proszę zaznaczyć 
wysokość otrzymywanego wynagrodzenia netto (na rękę).  

1) Poniżej 1 200 zł netto 
2) Od 1 201 do 1 500 zł netto 
3) Od 1 501 do 1 900 zł netto 
4) Od 1 901 do 2 300 zł netto 
5) Od 2 301 do 2 700 zł netto 
6) Powyżej 2 701 zł netto 
7) Pracuję, ale nie chcę podać wysokości otrzymywanego wynagrodzenia 

Dziękujemy za udział w badaniu.  


