
PROCEDURA nr 1/2016 

monitorowania losów absolwentów MSOŚ 

 

1. Cel i zakres procedury 
Stała poprawa jakości kształcenia na kierunku ochrona środowiska prowadzonym przez 

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska (MSOŚ) Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie 
oceny konkurencyjności i losów absolwentów na rynku pracy. 

Określenie zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów z wykształceniem związanym z naukami 
przyrodniczymi (interdyscyplinarnym kierunku ochrona środowiska). 

Umożliwienie określenia liczby rzeczywistych i potencjalnych pracodawców dla absolwentów 
kierunku ochrona środowiska MSOŚ UWr. 

Monitorowanie zbieżności zatrudnienia z ukończonym programem studiów. 
 
2. Odpowiedzialność  

Dyrektor MSOŚ – przyjęcie raportu Międzywydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia 
na kierunku ochrona środowiska (MZOJK) z monitoringu losów absolwentów i przekazanie informacji 
o wynikach ankiety Radzie MSOŚ z propozycją zmiany programu kształcenia lub działań naprawczych 
na prowadzonym kierunku. 

Międzywydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na Kierunku Ochrona Środowiska 
(MZOJK) - przygotowanie i ocena przydatności elektronicznej ankiety badania losów absolwenta, 
przygotowanie raportu zbiorczego, prowadzenie procesu monitoringu, gromadzenie pozyskanych 
informacji, przekazywanie wygenerowanych plików z ankiety przewodniczącemu MZOJK 

Przewodniczący MZOJK - sporządzenie raportu zbiorczego z monitoringu losów absolwentów na 
rynku pracy, przekazanie raportu zbiorczego Dyrektorowi MSOŚ. 
3. Opis postępowania 

 
3.1. Tryb postępowania  
Monitoring jest prowadzony wśród absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w 
elektronicznej ankiecie poprzez złożenie oświadczenia. Ankietowanie odbywa się drogą 
elektroniczną przez stronę internetową przygotowaną do tego celu. Odsyłacz do strony WWW z 
anonimową ankietą jest przesyłany w kolejnych etapach przeprowadzenia ankiety na adres e-
mail studenta zgodnie ze złożonym oświadczeniem. 
 
3.2. Terminy  
Terminy przeprowadzenia ankiety:  
I etap: od 30. września do 15. grudnia kolejnego roku po ukończeniu studiów;  
II etap: od 30. września do 15. grudnia w trzecim roku po ukończeniu studiów;  
III etap: od 30. września do 15. grudnia w piątym roku po zakończeniu studiów.  
 
Przekazanie zbiorczych plików z ankietą przewodniczącemu MZOJK najpóźniej po dwóch 
miesiącach od zakończenia ankiety. Przekazanie przez Przewodniczącego MZOJK raportu 
zbiorczego Dyrektorowi MSOŚ najpóźniej po trzech miesiącach po otrzymaniu wyników ankiet. 
Wyniki ankiety przechowywane są przez okres minimum 3 lat w Dziekanacie MSOŚ. Ankieta 
monitorowania losów studentów jest weryfikowana przynajmniej raz na 5 lat. Monitoring jest 
prowadzony wśród absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w elektronicznej ankiecie 
poprzez złożenie oświadczenia w Dziekanacie MSOŚ. 
 
 
3.3. Składanie i przechowywanie dokumentów  



Pliki z ankietą są składane i przechowywane w Dziekanacie MSOŚ przez okres min. 5 lat, po tym 
okresie baza danych teleadresowych może zostać usunięta. 
 

4. Dokumenty związane z procedurą  
Ustawa z dn. 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami z dn. 05 września 2014 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym; Dział I: System szkolnictwa wyższego; Rozdział 1: Przepisy ogólne; Artykuł 13b 
pkt. 12 w brzmieniu: „W celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy uczelnia 
może prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów.“Uchwała Nr 95/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania 
jakością kształcenia Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 5/2012 z dnia 23 stycznia 
2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz 
wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia 
 
Załączniki 

A. Formularz oświadczenia studenta  
B. Ankieta badania losów absolwenta 


