Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSGE
po 6 miesiącach od ukończenia studiów - 2013 rok (tura II za 2012 rok)
(wyniki wstępne)
Cel badań:
Celem badań jest poznanie zawodowych losów absolwentów, w tym podejmowanie pracy
zawodowej zgodniej z wykształceniem, oraz to, czy wiedza i umiejętności zdobyte podczas
studiów na WSGE są przydatne absolwentom na rynku pracy. Zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych udzielane odpowiedzi były opracowywane zbiorowo. Wyniki badań
służą celom naukowym. Absolwenci oraz studenci WSGE będą mogli zapoznać się z
wynikami zaprezentowanymi w raporcie ogólnym, zamieszczony na stronie uczelni WSGE.
Dane na temat realizacji badań:
I. Termin realizacji badania internetowego za pośrednictwem platformy Lime survey:
05.04.2013 - 12.06.2013
- Liczba absolwentów objętych badaniem, którzy obronili pracę w terminie od września do
grudnia 2012 -122 osoby
- Liczba absolwentów objętych badaniem internetowym za pośrednictwem platformy Lime
survey - 122 osoby (z czego 96 respondentów dokończyło wypełnianie ankiety)
- 26 respondentów objęto badaniem uzupełniającym – wywiad telefoniczny typu CATI w
terminie 13.06-18.06 2013, (z czego 2 osoby udzieliła kompletnych odpowiedzi w badaniu
telefonicznym).
Rezultat badań – z 122 absolwentów uzyskano odpowiedzi od 98 osób, co daje stopę
responsywności na poziomie 80,32%.
Wstępne wyniki badań:
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Stopień ukończonych studiów na uczelni WSGE

Wydział / kierunek ukończonych studiów:

Czy pracuje Pan/Pani zawodowo?

Na przyczyny braku pracy respondenci odpowiadali najczęściej, że:

Kiedy znalazł/a (zaczął/ęła) Pan/Pani pracę?

Jaki by najefektywniejszy sposób poszukiwania przez Pana/Panią pracy?

Proszę podać rodzaj Pana/Pani zatrudnienia

Miejsce wykonywania pracy / działalności gospodarczej

Proszę podać branżę, w której Pan/Pani pracuje/wykonuje działalność gospodarczą
Administracja Państwowa/Administracja biurowa 18.28%
Sprzedaż/Zakupy 9.68%
Szkolnictwo/Edukacja 8.60%
Produkcja 6.45%
Obsługa klienta/Call Center 6.45%
Finanse/Ekonomia/Księgowość/Audyt/Podatki/
Ubezpieczenia 5.38%
Ochrona/pracownik ochrony 2.15%
Proszę wskazać zajmowane stanowisko w pracy

Czy wykonuje Pan/Pani pracę zgodną w wykształceniem?

Czy zmienił/a Pan/Pani pracę zawodową lub awansował/a w obecnej pracy, po ukończeniu
studiów na WSGE?

Proszę zaznaczyć, w jakim przedziale pieniężnym mieści się Pana/Pani miesięczny dochód
brutto

Czy po zakończeniu studiów kontynuował/a Pan/Pani edukację na dowolnej Uczelni wyższej?
Niemal 90% studentów kontynuowało naukę na studiach II stopnia na WSGE

Czy uważa Pan/Pani, że wiedza i umiejętności jakie Pan/Pani zdobył/a w trakcie studiów na
WSGE są przydatne na aktualnym rynku pracy?

Jakiego wyboru dokonałby/aby Pan/Pani decydując się ponownie na studia?

Czy poleciłby/aby Pan/Pani studia na WSGE innym osobom?

