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ZARZĄDZENIE NR 79/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

w sprawie monitoringu karier zawodowych absolwentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

 

Na podstawie art. 352. ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. 2018 poz. 1668 z póź. zm.) oraz Zarządzenia nr 57/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Centrum Współpracy z Biznesem zarządza się 

co następuje: 

§ 1 

1. Wprowadza się monitoring karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu, zwanego dalej „monitoringiem”. 

2. Głównym celem monitoringu jest doskonalenie jakości kształcenia poprzez dostosowywanie 

programów studiów do potrzeb rynku pracy. 

3. Za opracowanie i realizację monitoringu odpowiada bezpośrednio Centrum Współpracy z Biznesem. 

 

§ 2 

1. Monitoringiem objęci są absolwenci wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia,  

a także studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,  

w języku polskim, jak i obcym. 

2. Badanie każdego rocznika absolwentów prowadzone jest w miesiącach maj – czerwiec, w kolejnym 

roku akademickim po zakończeniu studiów. 

 

§ 3 

1. Do przeprowadzenia badania wykorzystuje się: 

a. bazę absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu generowaną przez Centrum 

Informatyki, w zakresie zgodnym z §352 ust. 15 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

b. dane uzyskane od studentów i doktorantów na etapie ukończenia studiów, w oparciu  o: 

i. złożone Oświadczenie  w sprawie wyrażenia zgody na udział w badaniu (dotyczy rocznika 

2018/2019),    

ii. wypełnioną Elektroniczną kartę obiegową (dotyczy absolwentów kończących studia począwszy 

od rocznika 2019/2020). 

2. Bazę absolwentów, o której mowa w §3 ust. 1 pkt. a, na potrzeby prowadzenia monitoringu karier 

zawodowych absolwentów przekazuje Centrum Informatyki, w terminie do 30 kwietnia. Odbiorcą 

danych jest Centrum Współpracy z Biznesem. 

3. Zgodę na udział w badaniu, wskazaną w § 3 ust. 1 pkt. b ppkt. i, student/doktorant wyraża poprzez 

elektroniczny formularz dostępny na stronie Centrum Współpracy z Biznesem (zakładka  

dla Absolwenta).  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

4. Elektroniczną kartę obiegową, wskazaną w § 3 ust. 1 pkt. b ppkt. ii student/doktorant wypełnia  

w systemie USOSWeb. 



 

 

                                                        Rektor 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e-mail: 
www.ue.wroc.pl 

5. Student/doktorant, w każdym momencie, może dokonać zmiany zgody dotyczącej udziału w badaniu 

poprzez zawiadomienie w dowolny sposób (ustnie, pisemnie, e-mailowo) pracownika Centrum 

Współpracy z Biznesem.  

 

§ 4 

Badanie przeprowadza się anonimowo, przekazując za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) link 

do kwestionariusza ankiety absolwentom, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu. 

 

§ 5 

1. Do zadań Centrum Współpracy z Biznesem należy w szczególności: 

a. określenie metodologii badań i narzędzia badawczego, 

b. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu monitoringu karier 

zawodowych absolwentów, 

c. promocja badania w grupie docelowej, 

d. przygotowanie kosztorysu realizacji zadania, 

e. przeprowadzenie badania, 

f. gromadzenie, analiza danych oraz tworzenie raportów z badania. 

2. Kwestionariusz wykorzystany w badaniu wymaga akceptacji Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia 

Jakości Kształcenia. 

§ 6 

1. Raport z badania przedkłada się w ciągu 3 miesięcy od zamknięcia badania, nie później jednak niż  

do końca września danego roku akademickiego. 

2. Raporty z badania przekazywane są: 

a. Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia, 

b. Pełnomocnikowi Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

c. Dziekanowi ds. Kształcenia, a w Filii - Dziekanowi Filii, 

d. Menedżerom kierunku.  

3. Raporty lub ich fragmenty mogą być udostępniane innym jednostkom Uczelni, na ich wniosek,  

po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. 

 

§ 7 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. W roku akademickim 2019/2020 dopuszcza się stosowanie oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 

pkt. b ppkt. i, lub elektronicznej karty obiegowej, o której mowa § 3 ust. 1 pkt. b ppkt. ii. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 r. 

 

Załącznik nr 1 – wzór Oświadczenia do badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu 

 

Rektor  

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


