
Wyniki monitorowania losów absolwentów kierunku Inżynieria środowiska 

W Uczelni funkcjonuje system monitorowania karier absolwentów. System został wprowadzony 

uchwałą 406/12 Senatu PWSZ w Kaliszu z 30.08.2012 r. Jest on koordynowany przez Dział Spraw 

Studenckich i Kształcenia i opiera się na badaniach ankietowych przeprowadzanych: bezpośrednio 

po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu (tzw. ankieta zerowa) oraz po 3 i po 5 latach 

od ukończenia studiów (pomimo formalnego zwolnienia uczelni wyższych z obowiązku prowadzenia 

własnego monitoringu karier zawodowych swoich absolwentów - nowelizacja ustawy 

z 11.06.2014 r.). Ankiety te dotyczą przede wszystkim trafności wyboru uczelni i kierunku studiów, 

aktywności zawodowej podczas studiów, przygotowania absolwentów  do wejścia na rynek pracy  itp.   

Ankietą zerową objęto absolwentów kierunku IŚ z kolejnych  roczników: 2016/2017,  2017/2018 

i  2018/2019. Z ankiet tych wynika, iż ponad 98% ankietowanych absolwentów zadeklarowało, 

że ponownie wybrałoby Akademię Kaliską, gdyby miało ponownie rozpoczynać studia, a ponad 78% 

ankietowanych zadeklarowało, że ponownie wybrałoby studia na kierunku IŚ. Jest to podstawa 

do stwierdzenia, iż odczuwają oni wysoki poziom satysfakcji z ukończenia uczelni i kierunku studiów. 

Pozytywna ocena jakości kształcenia i korelacji z potrzebami rynku pracy (ponad 81% 

absolwentów kierunku IŚ uznało, że studia dobrze przygotowują do wejścia na rynek pracy) 

powoduje, że absolwenci bardzo dobrze oceniają swoje przygotowanie zawodowe do wejścia na rynek 

pracy. 

Wysoka ocena przydatności nabytej podczas studiów wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej 

(ponad 89% absolwentów pozytywnie oceniło przydatność nabytych podczas studiów umiejętności 

w pracy zawodowej) niewątpliwie potwierdza skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia. Mając dobre przygotowanie zawodowe, absolwenci deklarują pozytywną ocenę 

perspektyw na rynku pracy.  

Po ukończeniu studiów na kierunku IŚ ponad 86% badanych stwierdziło, iż widzą łatwość 

zatrudnienia, gdyż istnieje zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności zdobyte na tym kierunku 

podczas studiów w Akademii Kaliskiej. Zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem i specjalnością 

ukończonych studiów deklaruje w ankietach 73%. Powyższe wyniki ankiet dają podstawę 

do stwierdzenia, iż opracowany program studiów jest skutecznie konsultowany z przedstawicielami 

zakładów pracy i dostosowany do potrzeb interesariuszy zewnętrznych. 

Ponadto ponad 85% absolwentów studiów I stopnia kierunku IŚ zadeklarowało, że zamierza 

podjąć studia II stopnia (magisterskie) oraz ponad 67% absolwentów kierunku IŚ zadeklarowało, 

że podejmowało pracę zarobkową podczas studiów; w momencie ukończenia studiów ponad 64% 

absolwentów pracowało już zawodowo. 

Do absolwentów kierunku IŚ roczników: 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 rozesłano również 

pocztą elektroniczną ankiety ,,po trzech latach od ukończenia studiów’’, które miały przynieść 

bardziej konkretne informacje na temat ich losów zawodowych (ich sytuacji na rynku pracy, 

zgodności zatrudnienia z ukończonym kierunkiem studiów, poziomu osiąganego wynagrodzenia itd.). 

Badania ankietowe on-line nie przyniosły jednak spodziewanych efektów. Znaczna część adresów  

e-mail, wskazanych przez absolwentów w oświadczeniach składanych przy odbiorze dyplomów, 

po 3 latach okazała się już nieaktualna. Niewielkie było też zainteresowanie samych absolwentów 

udziałem w badaniu po kilku latach od ukończenia studiów. Generalnie, nie udało się pozyskać 

reprezentatywnych danych statystycznych. 

Obecnie dane o losach absolwentów pozyskiwane są w systemie ELA (dostępnym dla wszystkich 

w Internecie) opartym na danych z ZUS i GUS. Zawiera on również informacje dotyczące 

absolwentów Akademii Kaliskiej kierunku IŚ, którzy uzyskali dyplomy w latach: 2015-2018.  
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