
 

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 124 Rektora UMK 
 z dnia 24 czerwca 2014 r. 

 

Zakres wstępnego raportu 

w 3 lata po ukończeniu studiów 

 
Aktywność zawodowa absolwentów kierunku …………………………… w 3 lata po 

zakończeniu studiów. 
Absolwenci rocznika ………….. 

 
Spis wykresów i tabel (wg kolejności pojawiania się w raporcie): 

 

Tabela 1. Liczba absolwentów rocznika …… biorących udział w badaniu w 3 lata po 
zakończeniu studiów. 

Wykres 1. Aktywność zawodowa absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I 
stopnia, w 3 lata po zakończeniu studiów /w podziale na szczegółową kategoryzację 
aktywności/. 

Wykres 2. Aktywność zawodowa absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia, w 3 lata 
po zakończeniu studiów /w podziale na NEET (niepracujący, nieuczący się i nieszkolący-z 
ang. Not in Education, Employment, or Training) i pozostałych. 

Wykres 3. Aktywność zawodowa absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia, w 3 lata po 
zakończeniu studiów /w podziale na NEET (niepracujący, nieuczący się i nieszkolący-z ang. 
Not in Education, Employment, or Training) i pozostałych/. 

Tabela 2. Charakterystyka formy zatrudnienia absolwentów studiów I stopnia biorących 
udział w badaniu w 3 lata po zakończeniu studiów. 

Wykres 4. Aktywność zawodowa absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II 
stopnia (i/lub jednolitych magisterskich) , w 3 lata po zakończeniu studiów /w podziale na 
szczegółową kategoryzację aktywności/. 

Wykres 5. Aktywność zawodowa absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia (i/lub 
jednolitych magisterskich), w 3 lata po zakończeniu studiów /w podziale na NEET 
(niepracujący, nieuczący się i nieszkolący-z ang. Not in Education, Employment, or Training) 
i pozostałych. 

Wykres 6. Aktywność zawodowa absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia (i/lub 
jednolitych magisterskich), w 3 lata po zakończeniu studiów /w podziale na NEET 
(niepracujący, nieuczący się i nieszkolący-z ang. Not in Education, Employment, or Training) 
i pozostałych. 

Tabela 3. Charakterystyka formy zatrudnienia absolwentów studiów II stopnia (i/lub 
jednolitych magisterskich) biorących udział w badaniu w 3 lata po zakończeniu studiów. 



 

Tabela 4. Stanowiska zajmowane przez osoby pracujące niekontynuujące nauki w 3 lata po 
zakończeniu studiów (wg kategoryzacji stanowisk Biura Karier UMK). 

Tabela 5. Stanowiska zajmowane przez osoby pracujące niekontynuujące nauki w 3 lata po 
zakończeniu studiów (odpowiedź inne). 

Tabela 6. Najważniejsze kompetencje w opinii pracujących niekontynuujących nauki 
absolwentów w 3 lata po zakończeniu studiów. 

Tabela 7. Najważniejsze, w opinii pracujących niekontynuujących nauki absolwentów 
kompetencje, wymagane na stanowisku zajmowanym w 3 lata po zakończeniu studiów. 

Tabela 8. Najważniejsze, w opinii pracujących niekontynuujących nauki absolwentów 
umiejętności, certyfikaty i języki wymagane na stanowisku zajmowanym w 3 lata po 
zakończeniu studiów. 

Tabela 9. Program studiów, w zetknięciu z rynkiem pracy, w opinii pracujących 
niekontynuujących nauki absolwentów, na stanowiskach zajmowanych w 3 lata po 
zakończeniu studiów: 

 - najbardziej przydatne elementy studiów 

 - pożądana zmiana w programie studiów (dotyczy osób zadowolonych z pracy) 

 - pożądana zmiana w programie studiów (dotyczy osób zadowolonych z pracy). 

 


