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Nazwa procedury: 
Wydziałowa procedura badania rynku pracy w obszarze zgodnym z 

kierunkami studiów (relacje z interesariuszami zewnętrznymi wydziału) 

Nr procedury: WTiICh/0-VII/2/W Wersja: 1 
Data zatwierdzenia: 

11.07.2017 r. 
Stron: 

3 

OPRACOWAŁA: 
Wydziałowa Komisja  

ds. Jakości Kształcenia (WKJK) 

WŁAŚCICIEL PROCEDURY: 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej  

ZUT w Szczecinie 

ZATWIERDZIŁ: 
Dziekan WTiICh 

 
1. Cel i zakres procedury 
Celem procedury jest określenie sposobu badania rynku pracy w obszarze zgodnym z kierunkami studiów na 
Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. 
2. Sposób postępowania 

Lp. Działanie Opis Odpowiedzialni 
Termin  

realizacji 

1. Wysłanie ankiet 
Osoba wyznaczona przez Dziekana przekazuje 
interesariuszom WTiICh ankietę zgodną  
ze wzorem umieszczonym w załączniku 1. 

Osoba 
wyznaczona 

przez Dziekana 

Do 31 stycznia 
danego roku 

2. Analiza ankiet 

Osoba wyznaczona przez Dziekana 
przeprowadza analizę informacji przekazanych 
w ankietach przez interesariuszy. Wnioski z prac 
przekazuje Dziekanowi. 

Osoba 
wyznaczona 

przez Dziekana 

Do 30 czerwca 
danego roku 

3. Sprawozdanie 
Dziekan sporządza roczne sprawozdanie  
z badania rynku pracy. 

Dziekan 
Do 31 

października 
danego roku 

3. Dokumenty związane 

 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym 

 Uchwała nr 35 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 
27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów wyższych w Zachodniopomorskich 
Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

4. Załączniki 
Załącznik 1: Ankieta interesariusza 
5. Wykaz zmian 

Edycja nr Data edycji Opis zmiany 
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Załącznik 1. 

 

 
 
 

ANKIETA INTERESARIUSZA 
 

Nazwa 
firmy:............................................................................................................................................. 

Imię, nazwisko oraz funkcja osoby wypełniającej 
ankietę:...................................................................... 

...............................................................................................................................................................

.... 

Data:..................................... 

 
1. Jakie cechy absolwenta wyższej szkoły technicznej są najbardziej pożądane z punktu 
widzenia Państwa firmy?1 
 

a. wiedza teoretyczna      □  

b. umiejętności praktyczne      □  

c. umiejętności pracy analitycznej     □  

d. znajomość języków obcych     □  

e. biegła obsługa urządzeń stosowanych w danej branży  □  

f. znajomości branżowych przepisów prawa   □  

g. komunikatywność i łatwości obsługi interesanta   □  

h. umiejętność pracy w zespole    □ 

i. kreatywność       □ 

j. kultura osobista      □ 

k. inne (jakie?)…………………..………………………………………………………………..............  
 

2. W jaki sposób poszukujecie Państwo kandydatów do pracy spośród absolwentów wyższej 
szkoły technicznej?1  

 

a. ogłaszamy konkurs      □  

b. sami wyszukujemy      □  

c. wnioskujemy o stażystę     □  

d. z polecenia i rekomendacji     □  

e. rozważamy przesłane wnioski o zatrudnienie  □ 

f. w inny sposób 

(jaki?)………………......................................................................................................  
 

 

 

                                                 
1 Proszę  zaznaczyć, jeżeli uznacie Państwo to za właściwe, więcej niż jedną odpowiedź 
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3. Absolwentami którego kierunku studiów prowadzonych na Wydziale Technologii i 
Inżynierii Chemicznej może być potencjalnie zainteresowana Państwa firma w przypadku 
poszukiwania kandydatów do pracy?1 

□ Chemia      □ Inżynieria Chemiczna i Procesowa 

□ Nanotechnologia      □ Technologia Chemiczna 

 
 

4. Jeżeli jest to możliwe, proszę ocenić poziom przygotowania absolwentów Wydziału 
Technologii i Inżynierii Chemicznej do pracy zawodowej?  

 

bardzo dobry □   dobry  □   dostateczny □              słaby   □  

   

     

5. Czy zdaniem Państwa istnieje potrzeba modyfikacji programów kształcenia na kierunkach 
prowadzonych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej o nowe zagadnienia, których 
znajomość jest niezbędna do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy? Proszę 
wskazać te zagadnienia.  
 

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................................  
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 


