POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Wydział Zarządzania
Data..................................................
Ankieta dotycząca zatrudnienia absolwenta Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
(Wersja ewaluacyjna)
Szanowni Pracodawcy,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która umożliwi nam weryfikację efektów
kształcenia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ankieta jest anonimowa. Wybraną
odpowiedź prosimy zaznaczyć „x".
1.

Jaki kierunek studiów ukończył absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej?
□
□
□
□
□

2.

Zarządzanie
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Zdrowie Publiczne

Rok ukończenia studiów przez absolwenta Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej?
□ przed 2009
□ 2009
□ 2010

3.

□ nie

Czy absolwent zajmuje stanowisko zgodne z jego wykształceniem kierunkowym?
□ tak

7.

□ nie mam zdania

Czy ocena na dyplomie ukończenia studiów ma znaczenie przy zatrudnianiu?
□ tak

6.

□ wiedza praktyczna
□ umiejętności i kompetencje
□ inne ............................................................

Czy przy zatrudnianiu pracowników biorą Państwo pod uwagę fakt ukończenia przez kandydata
Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej?
□ tak
□ nie

5.

□ 2011
□ 2012
□ 2013

Jakie kryteria biorą Państwo pod uwagę przy zatrudnianiu kandydata do pracy?
□ rodzaj ukończonej uczelni wyższej
□ renoma uczelni
□ wiedza teoretyczna

4.

□ Filologia
□ Bezpieczeństwo i higiena pracy
□ Gospodarka przestrzenna
□ Informatyka i Ekonometria
□ inny............................................................

□ nie

Czy zakres wiedzy teoretycznej absolwenta odpowiada stawianym przez Państwa oczekiwaniom?
□ tak
□ nie

□ nie mam zdania

8.

W jakim stopniu umiejętności praktyczne wyniesione z odbytych studiów są wykorzystywane w
Państwa firmie?
□ wykorzystywane w dużym stopniu
□ średnio wykorzystywane

□ nie wykorzystywane
□ zupełnie nie wykorzystywane

16. Jak oceniacie Państwo umiejętności naszych absolwentów?
OCENA
UMIEJĘTNOŚCI

BARDZO
DOBRZE

DOBRZE

DOSTATECZNIE

SŁABO

umiejętność wykorzystywania teorii w praktyce
umiejętność podejmowania decyzji i ryzyka
umiejętność rozwiązywania problemów
umiejętność planowania i organizacji pracy
umiejętność obsługi komputera
znajomość języków obcych
umiejętność szybkiego pozyskiwania nowej wiedzy
przedsiębiorczość
umiejętności interpersonalne
umiejętność współpracy w grupie
odpowiedzialność
zachowania etyczne
17. Opanowanie, których kompetencji i umiejętności jest szczególnie ważne w Państwa przedsiębiorstwie/instytucji?
□
□
□
□

wiedza ogólna
wiedza specjalistyczna
wiedza praktyczna
umiejętność wykorzystywania
teorii w praktyce
□ umiejętność podejmowania decyzji
i ryzyka
□ umiejętność rozwiązywania problemów

□ umiejętność planowania i organizacji
pracy
□ umiejętność obsługi komputera
□ znajomość języków obcych
□ umiejętność szybkiego pozyskiwania
nowej wiedzy
□ przedsiębiorczość
□ umiejętności interpersonalne
□ umiejętność współpracy w grupie

18. Czy Państwa zdaniem Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej właściwie przygotowuje
absolwentów do wykonywania pracy zawodowej?
□ tak
□ nie

□ nie mam zdania

19. Czy firma umożliwia studentom odbywanie praktyki
□ tak

□ nie

20. Czy firma umożliwia absolwentom odbywanie staży?
□ tak

□ nie

21. Uwagi dodatkowe zgłaszane przez ankietowanego odnośnie kształcenia na Wydziale
Zarządzania.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
22.
Na jakie umiejętności i kompetencje Państwa zdaniem należy zwrócić uwagę w procesie
kształcenia studentów?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Metryczka:
1. Nazwa przedsiębiorstwa/instytucji .......................................................................................................
2.

Branża, w której prowadzona jest działalność jednostki .....................................................................

3.

Jaka jest forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa/instytucji?
□ prywatna
□ państwowa

4.

Lokalizacja przedsiębiorstwa/instytucji.
□ Częstochowa i powiat częstochowski

9.

□ inna, jaka ....................................................

□ teren województwa śląskiego
□ poza terenem województwa śląskiego

Wielkość przedsiębiorstwa/instytucji.
□ 0-9
□ 10-49

□ 50-250
□ powyżej 250

10. Zasięg działania przedsiębiorstwa/instytucji:
□ lokalny
□ regionalny

□ krajowy
□ międzynarodowy

11. Stanowisko osoby wypełniającej ankietę .............................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Ankieta jest trakcie ewaluacji. W ankiecie prócz pytań o charakterze ogólnym zostaną umieszczone pytania
związane z kierunkiem studiów.

