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ANKIETA NR 1 ABSOLWENTA PWSZ W KOSZALINIE 

 

imię i nazwisko: …………………………………………….. 

wiek:…………………….. 

miejsce zamieszkania: 

 wieś 

 miasto 

nazwa miejscowości zamieszkania: …………………………………. 

nazwa województwa: 

 zachodniopomorskie  

 Inne …………………………………………………………… 

 

adres e-mailowy: …………………………………………………….. 

 

1. KIERUNEK UKOŃCZONYCH STUDIÓW:

 pielęgniarstwo, studia I-go stopnia 

 pielęgniarstwo, studia II-go stopnia, 

studia stacjonarne 

 pielęgniarstwo, studia II-go stopnia, 

studia niestacjonarne 

 pielęgniarstwo, studia pomostowe  

 ratownictwo medyczne  

 pedagogika 

 kosmetologia 

 bezpieczeństwo narodowe 

 wychowanie fizyczne, studia I-go 

stopnia stacjonarne 

 wychowanie fizyczne, studia I-go 

stopnia niestacjonarne 

 dietetyka  

 

2. PLANY DOTYCZĄCE DALSZEJ EDUKACJI, w najbliższym roku akademickim 

zaznacz dowolną liczbę odpowiedzi: 

 Kontynuowanie nauki na studiach II stopnia, na studiach stacjonarnych  

 Kontynuowanie nauki na studiach II stopnia, na studiach niestacjonarnych 

 Uzupełnienie kwalifikacji zawodowych na kursach/ szkoleniach specjalnościowych  

 Nie planuję dalszego kształcenia  

 Inne …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. PLANY DOTYCZĄCE DALSZEJ EDUKACJI, w dalszej perspektywie,  zaznacz 

dowolną liczbę odpowiedzi: 

 Kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia, na studiach stacjonarnych 

 Kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia, na studiach niestacjonarnych 

 Uzupełnienie kwalifikacji zawodowych na kursach/ szkoleniach specjalnościowych  

 Nie planuję dalszego kształcenia  

 Inne………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………….……… 
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4. Czy pracował(a) Pan/Pani w trakcie studiów: 

 Tak 

 Nie 

 

5. PODEJMOWANE ZATRUDNIENIE W TRAKCIE STUDIÓW było związane z: 

 z kierunkiem studiów 

 niezwiązane z kierunkiem studiów 

 z wykształceniem zdobytym na poziomie szkoły średniej  

 z zainteresowaniami 

 z potrzebą poprawy statusu materialnego  

 inne ……………………………………………………………………………………. 

 

6. PLANY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA, zaznacz dowolną liczbę odpowiedzi: 

 Podjęcie zatrudnienia na stanowisku zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów  

 Podjęcie zatrudnienia na stanowisku zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów lub 

pokrewnym  

 Akceptuję możliwość podjęcia zatrudnienia także na stanowisku niezgodnym  

z ukończonym kierunkiem studiów 

 Nie planuję podjęcia zatrudnienia po ukończeniu studiów w związku z planami 

kontynuowania nauki na studiach dziennych  

 Inne ………………………………………………………………………………….. 

 

7. PLANY „AWARYJNE” – jeśli zawiodą podejmowane działania związane z 

poszukiwaniem pracy 

 Podjęcie zatrudnienia poza dotychczasowym miejscem zamieszkania 

 Podjęcie zatrudnienia poza granicami kraju 

 Przekwalifikowanie się  

 Inne ……………………………………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów monitoringu karier absolwentów. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział w kolejnym badaniu losów absolwentów prowadzonym przez PWSZ  

w Koszalinie poprzez uzupełnienie ankiety wysłanej na mój adres mailowy.  

 TAK 

 NIE 

 

………………………………………………………. 

czytelny podpis 


