
Ankieta losów zawodowych absolwentów kierunku ochrony środowiska UWr 

Rok ukończenia studiów 

2014 

2015 

2016 

2017 

Specjalność 

Analityka Środowiskowa (AŚ) 

Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) 

Płeć 

Kobieta 

Mężczyzna 

Wiek 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1.Jaki jest Twój status na rynku pracy ? 

Pracuję 

Nie pracuję, szukam pracy 

Nie pracuję, uczę się 

Nie pracuję i nie szukam pracy, z własnego wyboru 

Nie pracuję, z innego powodu 

Założyłem własną działalność gospodarczą 

2.Czy rozpocząłeś poszukiwanie pracy zaraz po ukończeniu studiów ? 



Tak 

Nie 

3.Ile czasu łącznie od ukończenia studiów poszukiwałeś pracy ? 

Tekst krótkiej odpowiedzi  

(liczbowo w miesiącach) 

4.Czy pracowałeś w czasie studiów ? 

Tak, w zawodzie 

Tak, w innej branży 

Nie 

5.Czy w trakcie studiów lub po studiach pracowałeś jako stażysta albo wolontariusz ? 

Tak, jako stażysta 

Tak, jako wolontariusz 

Nie 

6.Czy rozważałeś wyjazd za granicę w celach zarobkowych ? 

Tak, szukałem pracy za granicą, ale nie znalazłem odpowiedniej 

Tak, pracuję za granicą 

Nie, nie jestem zainteresowany pracą za granicą 

7.Określ, co jest największą barierą w uzyskaniu zatrudnienia ? 

Niskie zapotrzebowanie na absolwentów po moim kierunku na rynku pracy 

Brak doświadczenia zawodowego / za małe doświadczenie zawodowe 

Brak pewnych wymaganych kwalifikacji 

Proponowane przez pracodawców warunki zatrudnienia były dla mnie nieodpowiednie 

Nie dostrzegam barier 

Inne 

8.W jaki sposób poszukujesz / poszukiwałeś pracy ? 

Przeglądanie ogłoszeń w prasie 

Przeglądanie ogłoszeń w Internecie 

Proszę znajomych i rodzinę o pomoc 

Poszukiwanie pracy w urzędzie pracy 



Samodzielnie roznoszenie CV do pracodawców 

Inne 

9.Czy od momentu ukończenia studiów pojawiła się potrzeba zdobywania kwalifikacji (np. 

dyplomów, certyfikatów) ? 

Tak 

Nie 

10.Jeśli tak, to z jakiej przyczyny ? 

Aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy 

Aby móc uzyskać awans 

Było to polecenie służbowe/obowiązek służbowy 

Ze względu na własne zainteresowania / chęć samorozwoju 

Inne 

Jeśli pracujesz, przejdź do kolejnych pytań. 

11.Czy znalazłeś pracę w zawodzie ? 

Tak 

Nie 

12.Do jakiej branży można najtrafniej przyporządkować Twojego obecnego pracodawcę ? 

Tekst krótkiej odpowiedzi 

13.Czy jesteś zadowolony z obecnej pracy ? 

Tak 

Nie 

14.Jaka jest forma własności firmy/instytucji, w której pracujesz ? 

Prywatna 

Publiczna 

Prywatno-publiczna 

 

 


