
Wyniki badań absolwentów po 3-latach -rocznik 2013/2014



Wstęp
Badaniem  zostali  objęli  absolwenci  Wydziału  Prawa  i  Administracji  UWM,  którzy  w  roku

akademickim  2013/2014  ukończyli  studia  na  kierunku:  administracja,  bezpieczeństwo  wewnętrzne,
prawo, administracja i cyfryzacja, a także absolwenci studiów podyplomowych oraz absolwenci studiów
III stopnia. Badanie odbyło się 3 lata po ukończeniu studiów.



1. Płeć - losy zaw.

Wyk. I. Płeć - losy zawodowe

Płeć - losy zaw. Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne kobieta 92 72,44% 72,44%

mężczyzna 35 27,56% 27,56%

Ogółem 127 100,00%

Tab. 1. Płeć - losy zawodowe

W badaniu wzięło udział łącznie 127 osób, w tym 92 kobiety i 35 mężczyzn.



2. Forma kształcenia

Wyk. II. Forma kształcenia

Forma kształcenia Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne Studia I stopnia 16 12,60% 12,60%

Studia II stopnia 55 43,31% 43,31%

Jednolite studia magisterskie 54 42,52% 42,52%

Studia III stopnia 1 0,79% 0,79%

Studia podyplomowe/kurs dokształcający 1 0,79% 0,79%

Ogółem 127 100,00%

Tab. 2. Forma kształcenia

Większość ankietowanych było absolwentami kierunku prawo (jednolite studia magisterskie) - 54
osoby(42,52%) oraz absolwenci studiów II  stopnia - 55 osób (43,31%). 16 ankietowanych (12,60%) to
absolwenci studiów licencjackich.



3. Jaki jest aktualnie Pani/Pana status zawodowy?

Wyk. III. Jaki jest aktualnie Pani/Pana status zawodowy?

Jaki jest aktualnie Pani/Pana status zawodowy? Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne pracuję (umowa o pracę) 97 74,62% 76,38%

mam własną firmę 4 3,08% 3,15%

pracuję na podstawie umowy cywilno-prawnej 9 6,92% 7,09%

jestem na stażu 1 0,77% 0,79%

jestem bezrobotny/a 4 3,08% 3,15%

nie pracuję z wyboru 0 0,00% 0,00%

nie pracuję - jestem na urlopie wychowawczym, 
zdrowotnym, rencie, itp.

0 0,00% 0,00%

pracuję za granicą w zawodzie związanym z kierunkiem 
studiów

3 2,31% 2,36%

inna odpowiedź 12 9,23% 9,45%

Ogółem 130 100,00%

Tab. 3. Jaki jest aktualnie Pani/Pana status zawodowy?

76%  ankietowanych  w  chwili  wypełniania  ankiety  było  zatrudnionych  na  umowę  o  pracę.  7%
absolwentów  pracowało  na  postawie  umowy  cywilno-prawnej.  Ponadto  niewielka  ilość  ankietowanych
prowadziło  własną  firmę  (3%).  Tyle  samo  osób  deklarowało  status  osoby  bezrobotnej  (3%).2%
absolwentów WPiA pracowało za granicą w zawodzie związanym z kierunkiem studiów.



4. Kiedy podjęła Pani/podjął Pan pierwszą pracę?

Wyk. IV. Kiedy podjęła Pani/podjął Pan pierwszą pracę?

Kiedy podjęła Pani/podjął Pan pierwszą pracę? Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne przed lub w trakcie studiów 63 49,61% 49,61%

bezpośrednio po studiach (przed upływem 6 m-cy) 39 30,71% 30,71%

6 - 12 m-cy od ukończenia studiów 15 11,81% 11,81%

1 - 2 lata od ukończenia studiów 9 7,09% 7,09%

po 2 latach od ukończenia studiów 1 0,79% 0,79%

Ogółem 127 100,00%

Tab. 4. Kiedy podjęła Pani/podjął Pan pierwszą pracę?

Blisko połowa ankietowanych (49%) deklarowała, że podjęła pierwszą pracę przed lub w trakcie
studiów.  Około  1/3  absolwentów (30%)  pierwszą  pracę  podjęło  pół  roku  po  ukończeniu  studiów.  11%
ankietowanych podjęło zatrudnienie w okresie 6-12 miesięcy od ukończenia studiów.



5.  Na  ile  wykonywana  przez  Panią/Pana  praca  ma  związek  z  kierunkiem
ukończonych studiów?

Wyk. V. Na ile wykonywana przez Panią/Pana praca ma związek z kierunkiem ukończonych studiów?

Na ile wykonywana przez Panią/Pana praca ma związek z kierunkiem 
ukończonych studiów?

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne praca ściśle związana ze specjalnością 24 18,90% 20,00%

praca ściśle związana z kierunkiem studiów 27 21,26% 22,50%

praca częściowo związana z kierunkiem studiów 37 29,13% 30,83%

praca zupełnie nie związana z kierunkiem studiów 32 25,20% 26,67%

Ogółem 120 94,49% 100,00%

Braki danych 7 5,51%

Ogółem 127 100,00%

Tab. 5. Na ile wykonywana przez Panią/Pana praca ma związek z kierunkiem ukończonych studiów?

1/3  absolwentów  (ok.30%)  wykonywało  pracę  częściowo  związaną  z  kierunkiem  studiów.  Ok.
20% ankietowanych wykonywało pracę zarówno ściśle związaną ze specjalnością, jak i ściśle związaną
z  kierunkiem  studiów.  Z  kolei  26  %  badanych  pracowało  w  zawodzie  niezwiązywanym  z  kierunkiem
studiów.



6. Jaki jest łączny staż Pani/Pana pracy zawodowej?

Wyk. VI. Jaki jest łączny staż Pani/Pana pracy zawodowej?

Jaki jest łączny staż Pani/Pana pracy zawodowej? Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne powyżej 3 lat 40 31,50% 31,50%

2-3 lata 45 35,43% 35,43%

1-2 lata 19 14,96% 14,96%

0-1 rok 21 16,54% 16,54%

jeszcze nie pracowałam/-em 2 1,57% 1,57%

Ogółem 127 100,00%

Tab. 6. Jaki jest łączny staż Pani/Pana pracy zawodowej?

Badani  absolwenci  wskazali,  że  ponad  połowa  z  nich  pracowała  więcej  niż  2  lata  (tj.  35%
ankietowanych  posiadło  staż  pracy  między  2  a  3  lata,  zaś  31%  -  staż  powyżej  3  lat).  Zaledwie  1%
deklarowało brak zatrudnienia.



7. Jaki charakter ma zajmowane przez Panią/Pana stanowisko?

Wyk. VII. Jaki charakter ma zajmowane przez Panią/Pana stanowisko?

Jaki charakter ma zajmowane przez Panią/Pana stanowisko? Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne kierownicze 15 11,81% 12,50%

wykonawcze 82 64,57% 68,33%

wolny zawód 16 12,60% 13,33%

inny 7 5,51% 5,83%

Ogółem 120 94,49% 100,00%

Braki danych 7 5,51%

Ogółem 127 100,00%

Tab. 7. Jaki charakter ma zajmowane przez Panią/Pana stanowisko?

Przeważająca  liczba  absolwentów  wykonywała  pracę  w  charakterze  wykonawcy  (68%).  12%
absolwentów wykonywała pracę na stanowisku kierowniczym. Z kolei w wolny zawód wykonywało 13%
ankietowanych.



8. W jakiej branży Pani/Pan pracuje?

Wyk. VIII. W jakiej branży Pani/Pan pracuje?



W jakiej branży Pani/Pan pracuje? Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne administracja publiczna 40 27,40% 33,33%

budownictwo 5 3,42% 4,17%

działalność prawnicza i sądowa 26 17,81% 21,67%

edukacja 6 4,11% 5,00%

energetyka 1 0,68% 0,83%

finanse, bankowość i ubezpieczenia 13 8,90% 10,83%

gastronomia 2 1,37% 1,67%

handel 6 4,11% 5,00%

kultura i sztuka 1 0,68% 0,83%

medycyna oraz ochrona zdrowia i dietetyka 1 0,68% 0,83%

motoryzacja 1 0,68% 0,83%

nieruchomości 2 1,37% 1,67%

opieka socjalna 1 0,68% 0,83%

produkcja żywności 3 2,05% 2,50%

przemysł ciężki 0 0,00% 0,00%

rolnictwo i leśnictwo 1 0,68% 0,83%

rozrywka i sport 1 0,68% 0,83%

rybactwo 0 0,00% 0,00%

transport 5 3,42% 4,17%

turystyka i hotelarstwo 1 0,68% 0,83%

usługi drobne 1 0,68% 0,83%

usługi informatyczne i komputerowe 3 2,05% 2,50%

inna 19 13,01% 15,83%

Ogółem 120 94,49% 100,00%

Braki danych 7 5,51%

Ogółem 146 100,00%

Tab. 8. W jakiej branży Pani/Pan pracuje?

1/3  absolwentów  (33%)  pracowała  w  administracji  publicznej,  24%  absolwentów  pracowało  w
zawodach  sądowych  lub  prawniczych.  Ankietowani  pracowali  także  w  bankowości,  finansach  i
ubezpieczeniach  (10%).  Niewielka  ilość  absolwentów  pracuje  w  branży  transportowej  i  informatyczno-
komputerowej.



9. W jaki sposób znalazła Pani/znalazł Pan pracę?

Wyk. IX. W jaki sposób znalazła Pani/znalazł Pan pracę?

W jaki sposób znalazła Pani/znalazł Pan pracę? Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne oferta pracy w prasie 2 1,50% 1,67%

oferta pracy w Internecie 58 43,61% 48,33%

oferta z ośrodka doradztwa zawodowego 0 0,00% 0,00%

oferta uzyskana za pośrednictwem biura karier uczelni 0 0,00% 0,00%

oferta uzyskana za pośrednictwem kontaktu z pracodawcą 
na praktyce

4 3,01% 3,33%

oferta uzyskana za pośrednictwem kontaktu z pracodawcą 
na stażu

18 13,53% 15,00%

oferta uzyskana za pośrednictwem kontaktu z pracodawcą 
podczas wolontariatu

2 1,50% 1,67%

oferta wskazana przez urząd pracy 6 4,51% 5,00%

pomoc rodziny 6 4,51% 5,00%

pomoc znajomych 16 12,03% 13,33%

inne 14 10,53% 11,67%

Ogółem 120 94,49% 100,00%

Braki danych 7 5,51%

Ogółem 133 100,00%

Tab. 9. W jaki sposób znalazła Pani/znalazł Pan pracę?

Blisko połowa absolwentów znalazła pracę w Internecie. Z kolei 15 % z nich - za pośrednictwem
kontaktu z pracodawcą na stażu. 13% uzyskało pracę dzięki pomocy znajomych.



10.  Jaki  zasięg  działalności  ma  instytucja/przedsiębiorstwo,  w  której  Pani/Pan
aktualnie pracuje?

Wyk. X. Jaki zasięg działalności ma instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/Pan aktualnie pracuje?

Jaki zasięg działalności ma instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/
Pan aktualnie pracuje?

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne lokalny 23 18,11% 19,17%

regionalny 20 15,75% 16,67%

krajowy 34 26,77% 28,33%

międzynarodowy 38 29,92% 31,67%

trudno określić 5 3,94% 4,17%

Ogółem 120 94,49% 100,00%

Braki danych 7 5,51%

Ogółem 127 100,00%

Tab. 10. Jaki zasięg działalności ma instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/Pan aktualnie pracuje?

Ankietowani  deklarowali,  że  pracują  w  przedsiębiorstwach  o  zasięgu  międzynarodowym  (31%)
oraz krajowym (28%). 19% absolwentów pracowało w instytucji o zasięgu lokalnym.



11.  Ilu  pracowników  zatrudnia  instytucja/przedsiębiorstwo,  w  której  Pani/Pan
aktualne pracuje?

Wyk. XI. Ilu pracowników zatrudnia instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/Pan aktualne pracuje?

Ilu pracowników zatrudnia instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/
Pan aktualne pracuje?

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne do 10 osób 29 22,83% 24,17%

od 10 do 50 osób 23 18,11% 19,17%

od 50 do 250 osób 21 16,54% 17,50%

powyżej 250 osób 47 37,01% 39,17%

Ogółem 120 94,49% 100,00%

Braki danych 7 5,51%

Ogółem 127 100,00%

Tab. 11. Ilu pracowników zatrudnia instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/Pan aktualne pracuje?

Prawie  40%  absolwentów  pracowało  w  instytucji  lub  przedsiębiorstwie,  w  których  pracuje
powyżej 250 osób. 24% ankietowanych pracowało w instytucji lub przedsiębiorstwie, w których pracuje
maksymalnie  10  osób.  Zaś  w  przedsiębiorstwie  lub  instytucji,  która  zatrudnia  od  10  do  50  osób,
pracowało ok. 19 % absolwentów WPiA.



12. Jakie formy doskonalenia zawodowego ukończyła Pani/ukończył Pan chcąc
sprostać wymogom aktualnie wykonywanej pracy?

Wyk. XII. Jakie formy doskonalenia zawodowego ukończyła Pani/ukończył Pan chcąc sprostać wymogom aktualnie wykonywanej
pracy?

Jakie formy doskonalenia zawodowego ukończyła Pani/ukończył Pan 
chcąc sprostać wymogom aktualnie wykonywanej pracy?

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne kursy 48 30,38% 40,00%

staże 39 24,68% 32,50%

studia podyplomowe 15 9,49% 12,50%

wolontariat 7 4,43% 5,83%

inne formy przygotowania do zawodu 42 26,58% 35,00%

Ogółem 120 94,49% 100,00%

Braki danych 7 5,51%

Ogółem 158 100,00%

Tab. 12. Jakie formy doskonalenia zawodowego ukończyła Pani/ukończył Pan chcąc sprostać wymogom aktualnie wykonywanej
pracy?

Wśród  form  doskonalenia  zawodowego  największym  powodzeniem  cieszyły  się  kursy  (40%),
następnie staże absolwenckie (32%) oraz studia podyplomowe (12%).



13.  Czy  po  ukończeniu  studiów  przystąpiła  Pani/przystąpił  Pan  do  zdobycia
uprawnień zawodowych?

Wyk. XIII. Czy po ukończeniu studiów przystąpiła Pani/przystąpił Pan do zdobycia uprawnień zawodowych?

Czy po ukończeniu studiów przystąpiła Pani/przystąpił Pan do 
zdobycia uprawnień zawodowych?

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne tak 39 30,71% 30,71%

nie 52 40,94% 40,94%

nie dotyczy 36 28,35% 28,35%

Ogółem 127 100,00%

Tab. 13. Czy po ukończeniu studiów przystąpiła Pani/przystąpił Pan do zdobycia uprawnień zawodowych?

30% absolwentów przystąpiło do zdobycia uprawnień zawodowych. Niestety 40% nie skorzystało
z takiej możliwości.



14. Czy zdobyła Pani/zdobył Pan uprawnienia zawodowe?

Wyk. XIV. Czy zdobyła Pani/zdobył Pan uprawnienia zawodowe?

Czy zdobyła Pani/zdobył Pan uprawnienia zawodowe? Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne tak 26 20,47% 70,27%

nie 6 4,72% 16,22%

nie, ale będę próbować ponownie 5 3,94% 13,51%

Ogółem 37 29,13% 100,00%

Braki danych 90 70,87%

Ogółem 127 100,00%

Tab. 14. Czy zdobyła Pani/zdobył Pan uprawnienia zawodowe?

Na  uwagę  zasługuje  fakt,  że  znaczna  część  absolwentów  deklaruje,  że  zdobyła  uprawnienia
zawodowe. Jedynie 13% ich nie zdobyło, ale będzie próbować ponownie. Z kolei 16 % absolwentów nie
zdobyło uprawnień.



15.  Jeśli  pozostaje  Pani/Pan bez  pracy lub pracuje  „dorywczo” proszę określić
co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

Jeśli pozostaje Pani/Pan bez pracy lub pracuje „dorywczo” proszę 
określić co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne wysokie bezrobocie w regionie 4 2,90% 57,14%

likwidacja lub upadłość zakładu pracy 0 0,00% 0,00%

brak środków finansowych na zmianę miejsca zamieszkania 
w miejscowości, w której jest więcej ofert pracy

2 1,45% 28,57%

łatwo się zniechęcam odmową potencjalnych pracodawców 0 0,00% 0,00%

uważam, że wybrałam/-em nieodpowiedni kierunek studiów 2 1,45% 28,57%

uważam, że na studiach nie zdobyłam/-em tzw. miekkich 
kompetencji

2 1,45% 28,57%

uważam, że nie reprezentuję odpowiedniego poziomu 
wiedzy i umiejętności specjalistycznych

3 2,17% 42,86%

uważam, że nie reprezentuję odpowiedniego poziomu 
znajomości języka/języków obcych

2 1,45% 28,57%

uważam, że nie reprezentuję odpowiedniego poziomu 
umiejętności obsługi programów komputerowych/systemów 
informatycznych

0 0,00% 0,00%

uważam, że nie reprezentuję odpowiedniego poziomu: 
znajomości podstaw księgowości, finansów i 
przedsiębiorczości

1 0,72% 14,29%

uważam, że nie reprezentuję odpowiedniego poziomu 
znajomości podstaw prawa krajowego/międzynarodowego

0 0,00% 0,00%

uważam, że nie reprezentuję odpowiedniego poziomu 
znajomości zasad i znormalizowanych systemów 
zarządzania

1 0,72% 14,29%

uważam, że nie reprezentuję odpowiedniego poziomu 
umiejętności podejmowania ryzyka, kreatywności i 
przedsiębiorczości

1 0,72% 14,29%

uważam, że nie reprezentuję odpowiedniego poziomu 
umiejętności kierowania zespołem ludzi

0 0,00% 0,00%

uważam, że nie reprezentuję odpowiedniego poziomu 
umiejętności pracy zespołowej

0 0,00% 0,00%

uważam, że nie reprezentuję odpowiedniego poziomu 
umiejętności komunikacyjnych

0 0,00% 0,00%

uważam, że nie reprezentuję odpowiedniego poziomu: inne 
przyczyny

0 0,00% 0,00%

Ogółem 7 5,51% 100,00%

Braki danych 120 94,49%

Ogółem 138 100,00%

Tab. 15. Jeśli pozostaje Pani/Pan bez pracy lub pracuje „dorywczo” proszę określić co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

Osoby,  które  pozostają  bez  pracy  lub  pracują  dorywczo  za  przyczynę  takiego  stanu  upatrują
wysokie  bezrobocie  w  regionie  (blisko  60%).  W  sporadycznych  przypadkach  ankietowani  uważali,  że
brak  im  środków  finansowych  na  zmianę  miejsca  zamieszkania  w  miejscowości,  w  której  jest  więcej
ofert  pracy,  a  także,  że  nie  reprezentują  odpowiedniego  poziomu  wiedzy  i  umiejętności
specjalistycznych czy też odpowiedniego poziomu znajomości języka/języków obcych.



16.  Czy  jest  Pani  zainteresowana/Pan  zainteresowany  utrzymaniem  lub
nawiązaniem kontaktu z macierzystym wydziałem?

Wyk. XV. Czy jest Pani zainteresowana/Pan zainteresowany utrzymaniem lub nawiązaniem kontaktu z macierzystym wydziałem?

Czy jest Pani zainteresowana/Pan zainteresowany utrzymaniem lub 
nawiązaniem kontaktu z macierzystym wydziałem?

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne chcę uczestniczyć w życiu wydziału jako jego doradca lub 
konsultant programowy

36 28,35% 28,35%

chcę otrzymywać tylko bieżące informacje o wydziale 31 24,41% 24,41%

nie jestem zainteresowana/-y 60 47,24% 47,24%

Ogółem 127 100,00%

Tab. 16. Czy jest Pani zainteresowana/Pan zainteresowany utrzymaniem lub nawiązaniem kontaktu z macierzystym wydziałem?

Niestety  prawie  połowa  badanych  absolwentów  nie  jest  zainteresowana  utrzymaniem  lub
nawiązaniem kontaktu z macierzystym wydziałem (47 %). Z kolei 1/3 absolwentów chce uczestniczyć w
życiu  wydziału  jako  jego  doradca  lub  konsultant  programowy.  Natomiast  24  %  deklarowanych  jest
zainteresowanych otrzymywaniem tylko bieżące informacji o wydziale.



17.  W  sytuacji  gdyby  ktoś  z  rodziny  lub  Pani/Pana  bliskich  prosił  o  radę  w
wyborze studiów, wówczas sugerowałaby Pani/sugerowałby Pan wybór

Wyk. XVI. W sytuacji gdyby ktoś z rodziny lub Pani/Pana bliskich prosił o radę w wyborze studiów, wówczas sugerowałaby Pani/
sugerowałby Pan wybór

N Minimum Maksimum Średnia
Odchyl. 
stand.

Wariancja Moda Mediana

Tab.  17.  Statystyki  -  W  sytuacji  gdyby  ktoś  z  rodziny  lub  Pani/Pana  bliskich  prosił  o  radę  w  wyborze  studiów,  wówczas
sugerowałaby Pani/sugerowałby Pan wybór

W sytuacji gdyby ktoś z rodziny lub Pani/Pana bliskich prosił o radę w 
wyborze studiów, wówczas sugerowałaby Pani/sugerowałby Pan wybór

Częstość Procent
Procent 
ważnych

Ważne tego samego kierunku studiów i uczelni 38 29,92% 29,92%

tego samego kierunku studiów w innej uczelni 8 6,30% 6,30%

innego kierunku studiów w tej samej uczelni 47 37,01% 37,01%

innego kierunku studiów na innej uczelni 34 26,77% 26,77%

Ogółem 127 100,00%

Tab.  18.  W sytuacji  gdyby ktoś z  rodziny lub Pani/Pana bliskich prosił  o  radę w wyborze studiów,  wówczas sugerowałaby Pani/
sugerowałby Pan wybór

Blisko  40  %  ankietowanych  sugerowałoby  Pan  wybór  innego  kierunku  studiów  w  tej  samej
uczelni. Z kolei 30% - poleciłoby ten sam kierunek na tej samej uczelni.



Podsumowanie
Podsumowując  należy  stwierdzić,  że  ankiety  najchętniej  wypełniają  absolwenci  studiów

magisterskich (absolwenci prawa oraz absolwenci studiów II stopnia - administracji lub bezpieczeństwa
wewnętrznego).  Zdecydowana  większość  absolwentów  jest  zatrudniana  na  umowę  o  pracę.  Blisko
połowa ankietowanych (49%) deklarowała, że podjęła pierwszą pracę przed lub w trakcie studiów. Około
30%  ankietowanych  absolwentów  wykonywało  pracę  częściowo  związaną  z  kierunkiem  studiów.
Przeważająca liczba absolwentów wykonywała pracę w charakterze wykonawcy (68%).1/3 absolwentów
(33%)  pracowała  w  administracji  publicznej,  24%  absolwentów  pracowało  w  zawodach  sądowych  lub
prawniczych.  Ankietowani  deklarowali,  że  pracują  w  przedsiębiorstwach  o  zasięgu  międzynarodowym
(31%)  oraz  krajowym  (28%).  Ok.  40%  ankietowanych  absolwentów  zadeklarowała,  że  ukończyła
dodatkowe  kursy.  Podkreślić  należy,  że  tylko  30%  absolwentów  przystąpiło  do  zdobycia  uprawnień
zawodowych, ale za to 70% przystępujących uprawnienia uzyskało. Zauważyć należy także, że prawie
połowa  badanych  absolwentów  nie  jest  zainteresowana  utrzymaniem  lub  nawiązaniem  kontaktu  z
macierzystym wydziałem (47%). Warto jednak podkreślić, że 24% deklarowanych jest zainteresowanych
otrzymywaniem tylko bieżących informacji o wydziale. W ankiecie wzięło łącznie udział 127 osób. Jest to
niewielka  liczba  absolwentów.  W  tym  celu  należy  podjąć  działania  dodatkowe  zachęcające  do
wypełniania ankiet. Być może warto rozważyć dodatkową gratyfikację ankietowanych (np. bonus - zniżka
na studia podyplomowe, pamiątkowy gadżet związany z wydziałem bądź uniwersytetem), które zwiększą
liczbę  wypełnianych  ankiet  przez  absolwentów.  Dodatkowo  warto  rozważyć  wprowadzenie  tzw.
newslettera  o  bieżących  wydarzeniach  wydziału  (tj.  wysyłanie  poprzez  listę  mailingową  bieżących
informacji  np.  o  organizowanych  konferencjach,  studiach  podyplomowych  lub  uroczystościach
wydziałowych).
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