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ZARZĄDZENIE Nr 089/05/2022 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 16 maja 2022 r.  
 

w sprawie zmian w treści procedury monitorowania  
karier zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 

 

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 późn. zm.) w związku z § 6 pkt. 5 Statutu, w celu podniesienia jakości kształcenia w Uczelni, z dniem 
01.09.2022 r. dokonuje się zmiany w treści procedury monitorowania karier zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa. Jednolity tekst procedury po zmianach przyjmuje brzmienie: 

1. W skład stałej komisji do spraw monitorowania karier zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 
wchodzą: 
1) Prorektor właściwy ds. studenckich – przewodniczący; 
2) Kierownik Akademickiego Biura Karier – sekretarz; 
3) prodziekani lub inne osoby z wydziału odpowiedzialne za sprawy studenckie – członkowie; 
4) pracownicy odpowiedzialni w wydziale za sprawy karier i praktyk studenckich – członkowie. 

2. Do zadań Komisji należy organizacja procesu monitorowania karier zawodowych absolwentów zgodnie z obowiązują-
cą procedurą oraz sporządzanie i przedstawianie rektorowi do dnia 31 grudnia każdego roku Raportów z monitorowa-
nia karier absolwentów, odrębnych dla każdego kierunku studiów i wydziału, według stanu na dzień 30 września. 

3. Ustanawia się i wprowadza w życie zmienioną procedurę monitorowania karier zawodowych absolwentów o następu-
jącej treści: 

§1 
Cel monitoringu 

Celem monitorowania karier zawodowych absolwentów jest: 
1) uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów na rynku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z prof i-

lem i poziomem wykształcenia;  
2) uzyskanie opinii na temat przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia z punktu widzenia potrzeb i wy-

magań stawianych przez współczesny rynek pracy;  
3) uzyskanie informacji na temat dalszych planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów; 
4) zapewnienie wysokiego poziomu jakości kształcenia poprzez dostosowywanie kierunków studiów i programów kształcenia do 

potrzeb rynku pracy. 

§2 
Metoda monitoringu 

1. Metodą monitoringu jest badanie ankietowe tradycyjne lub on-line w momencie ukończenia studiów, po roku, trzech  
i pięciu latach od ukończenia studiów, służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy. 

2. Narzędzie do badania karier zawodowych absolwentów jest udostępniane po wcześniejszej akceptacji przez Prorek-
tora właściwego ds. studenckich. 

§3 
Przebieg monitoringu 

Badanie karier zawodowych absolwentów składa się z pięciu etapów: 
1) stworzenie przez wydziałowych specjalistów ds. karier studenckich bazy danych absolwentów danego roku akademickiego, we-

dług następujących zasad: 
a) baza danych zostaje wygenerowana na podstawie Deklaracji Absolwenta – deklaracji uczestnictwa w badaniu losów zawo-

dowych absolwenta, która służy pozyskaniu aktualnych danych kontaktowych, uzyskaniu zgody absolwenta na uczestnic-
two w badaniu, przetwarzanie danych osobowych do celów monitoringu; 

b) w ramach deklaracji student zobowiązuje się także do informowania wydziałowych specjalistów ds. karier studenckich  
o zmianie podanych danych; 

c) dane pozyskane z deklaracji mają na celu umożliwienie wydziałowym specjalistom ds. karier studenckich skontaktowanie 
się z absolwentem w celu zbadania jego losów w momencie ukończenia studiów, po roku, trzech i pięciu latach od ukoń-
czenia studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu; 

d) deklarację wypełnia każdy student, który zgodzi się wziąć udział w badaniu ankietowym. Deklaracja może zostać wypełnio-
na w formie: papierowej (załącznik nr 1); deklaracji on-line - poprzedzającej wypełnienie ankiety on-line dotyczącej karier 
zawodowych absolwentów; w związku z obostrzeniami związanymi z sytuacją pandemiczną (COVID-19), dopuszcza się 
wypełnienie deklaracji w formie zapisu elektronicznego (edycja dokumentu Word), potwierdzenie dokumentu stanowi 
wydruk maila absolwenta dołączany do wypełnionej deklaracji); 

e) zgodę na udział w badaniu, czyli podpisaną Deklarację Absolwenta i/lub wypełnioną ankietę pozyskuje się w formie papie-
rowej w dziekanacie podczas składania przez studenta pracy dyplomowej, podczas wydawania dyplomu oraz w formie 
elektronicznej za pomocą rozesłanych wiadomości e-mail i/lub akcji promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem stro-
ny internetowej uczelni oraz strony FB Uczelni; 

2) badanie ankietowe w momencie ukończenia studiów służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pra-
cy, według następujących zasad: 
a) wydziałowy specjalista ds. karier studenckich drogą e-mailową zwraca się do absolwentów z prośbą o wypełnienie ankiety 

dotyczącej karier zawodowych; 
b) ankieta zostaje dostarczona absolwentom drogą elektroniczną poprzez wysłany link do ankiety, 
c) ankieta może być również wypełniana przez absolwentów w formie papierowej; 

3) badanie ankietowe po roku od ukończenia studiów służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy. 
Badanie to zostanie zrealizowane zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 2; 
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4) badanie ankietowe po trzech latach od ukończenia studiów służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na ryn-
ku pracy. Badanie to zostanie zrealizowane zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 2; 

5) badanie ankietowe po pięciu latach od ukończenia studiów służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku 
pracy. Badanie to zostanie zrealizowane zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 2; 

6) w celu wzbogacenia zebranych danych ankietowych, opcjonalnie, w razie potrzeby, dozwolone jest wprowadzenie metod jako-
ściowych do badań losów zawodowych absolwentów - w formie pogłębionych wywiadów indywidualnych lub/i metody fokuso-
wej. 

§4 
Opracowanie zebranych danych empirycznych 

1. Po każdym zakończonym etapie badań, ankiety zwrotne w formie papierowej zostają posegregowane na: 
1) wypełnione bezbłędnie, 
2) wypełnione niekompletnie – do ponownego wypełnienia, 
3) pozostawione bez odpowiedzi, 
4) niedostarczone do adresata. 

2. Dane z ankiet elektronicznych, na których przesłanie wyraził zgodę absolwent, znajdują się w elektronicznej bazie 
danych, do której dostęp mają wydziałowi specjaliści ds. karier studenckich oraz kierownik Akademickiego Biura 
Karier. 

3. Na podstawie uzyskanych danych empirycznych, o których mowa w ust. 1, wydziałowi specjaliści ds. karier opra-
cowują do dnia 15 grudnia każdego roku raporty końcowe, odrębne dla każdego kierunku studiów i wydziału, we-
dług stanu na dzień 30 września oraz przesyłają je drogą elektroniczną do Prorektora właściwego ds. studenckich 
oraz kierownika Akademickiego Biura Karier. 

4. Wzór raportu z monitoringu losów zawodowych absolwentów zawiera załącznik nr 3. 
5. Raporty z monitoringu karier są zatwierdzane przez rektora do dnia 31 grudnia każdego roku. 
6. Dane ujęte w raportach, o którym mowa w ust. 3, mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym np. minister-

stwom, urzędom pracy, mediom itp. za zgodą i w zakresie ustalonym przez rektora. 
§5 

Wpływ monitoringu na jakość kształcenia 
1. Monitoring karier zawodowych absolwentów zapewnia stałe podnoszenie jakości kształcenia poprzez wykorzysta-

nie uzyskanych danych do doskonalenia procesu kształcenia w Uczelni i dostosowywania go do aktualnych po-
trzeb rynku pracy. 

2. Analizy raportów, o którym mowa w § 4 ust. 3, pod względem dostosowania procesu kształcenia w Uczelni do po-
trzeb rynku pracy dokonują Wydziałowe Komisje do spraw jakości kształcenia. 

3. Do zadań Komisji należy sporządzanie protokołu zawierającego rekomendacje do monitoringu, pod kątem dosko-
nalenia procesu kształcenia w Uczelni i dostosowywania go do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz jego przesła-
nie w formie papierowej i elektronicznej do Prorektora właściwego ds. studenckich do dnia 15 marca każdego ro-
ku. 

4. Wzór protokołu zawierającego rekomendacje do monitoringu karier, zawiera załącznik nr 4. 
5. Protokoły zawierające rekomendacje do monitoringu są zatwierdzane przez rektora do dnia 1 kwietnia każdego 

roku, a następnie odsyłane w formie zeskanowanej do wydziałów. 
6. Rekomendacje oraz propozycje dotyczące przeprowadzonej analizy, o której mowa w ust. 3, w ramach przeglądu 

i weryfikacji programów kształcenia są poddawane do dyskusji w wydziałach. 
§6 

Administrowanie danymi osobowymi 
1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, ul. Elizy 

Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, NIP: 7781423778, REGON 300001987. 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Justyna Kamińska; e-mail: iod@wsb.net.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach realizacji badania losów zawodowych absol-

wentów. Podstawą przetwarzania danych jest art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L/119 z 
4.5.2016), tj. odpowiednio udzielona zgoda oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowa-
nego w interesie publicznym. 

4. Podanie danych przez absolwentów jest dobrowolne. 
5. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych absolwentów i zapewnia prawo ich poprawiania  

i usunięcia. 
6. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia czyni się Pro-

rektor właściwy ds. studenckich. 
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku, z dniem 31 sierpnia 2022 roku traci moc Zarządze-

nie Nr 140/08/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

Załączniki:  
1. Deklaracja Absolwenta – 3 strony. 
2. Kwestionariusz ankiety – 8 stron. 
3. Wzór raportu z monitoringu losów zawodowych absolwentów – 37 stron. 
4. Wzór protokołu zawierającego rekomendacje do monitoringu karier – 5 strony. 

REKTOR 
 

dr Andrzej ZDUNIAK 
Wykonano w 10 egz.: 

Egz. nr 1 – Biuro rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
Egz. nr 4 – Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
Egz. nr 5 – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
Egz. nr 6 – Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie 
Egz. nr 7 – Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 
Egz. nr 8 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 9 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 10 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 

 


