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Wprowadzenie 
 

Głównym celem prowadzenia badań losów zawodowych absolwentów jest analiza oraz spójny 

w czasie monitoring zatrudnienia i sytuacji zawodowej osób, które ukończyły studia na UJ CM. 

Badanie ma także na celu ocenę przydatności w pracy zawodowej kompetencji nabytych przez osoby 

badane w trakcie studiów. Uzyskiwane dane wykorzystywane są również w procesie ewaluacji 

i podwyższania jakości programu oraz oferty dydaktycznej UJ CM.  

Podstawowym sposobem wykorzystania informacji zebranych w ramach badania losów zawodowych 

absolwentów jest przygotowanie raportu zawierającego wyniki i wnioski badawcze. Raport ten jest 

publikowany na stronie internetowej w sposób ogólnodostępny. Finalne raporty są ponadto 

prezentowane Dziekanom Wydziałów UJ CM celem wyciągnięcia wniosków, które mogą wpłynąć na 

doskonalenie jakości kształcenia. 

Monitoring ścieżki zawodowej absolwentów Collegium Medicum był uprzednio prowadzony przez 

Biuro Karier UJ CM, a od 2011 r. należy do zadań Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.  

Prezentowaną edycję badania losów zawodowych absolwentów zrealizowano we współpracy 

z Sekcją Analiz Jakości Kształcenia UJ w zakresie wykorzystania platformy badawczej SPSS Data 

Collection. Udział jednostki UJ w prowadzeniu badania obejmował następujące elementy: 

 Udostępnienie infrastruktury informatycznej, tj. serwera oraz łącza internetowego 

umożliwiającego zbieranie danych. 

 Dostosowanie bazy respondentów do wymogów badania. 

 Wprowadzenie oraz aktywację i wysyłkę kwestionariusza on-line do osób badanych. 

 Zgromadzenie danych i przekazanie danych do UJ CM celem opracowania wyników. 

 

Metoda badania 
 

Poniżej przedstawiono metodykę prowadzonego badania, w tym opis osób badanych oraz 

harmonogram zbierania danych w ramach aktualnej edycji programu monitoringu sytuacji 

zawodowej absolwentów Wydziału Lekarskiego UJ CM. 

Do badania zakwalifikowano wszystkich absolwentów, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę. Sondaż 

metodą CAWI z wysyłką drogą elektroniczną zaproszenia wraz ze spersonalizowanym łączem do 

kwestionariusza zaplanowano na okres lutego i marca 2016 roku. Zgodnie z planem w tym czasie 

kwestionariusz otrzymali absolwenci Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego.  

W przypadku braku podjęcia przez absolwentów aktywności w wypełnianiu kwestionariusza, 

w określonych odstępach wysyłano do nich wiadomość z przypomnieniem o uczestnictwie 

w badaniu. Na ryc. 1 podsumowano terminy działań związanych ze zbieraniem danych oraz 

monitorowaniem zwrotów, począwszy od otwarcia dostępu do kwestionariusza i wysłania 
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zaproszenia do jego wypełnienia, a skończywszy na wysyłce podziękowania a za uczestnictwo 

w badaniu i zakończeniu zbierania danych. 

Ryc. 1. Harmonogram zbierania danych. 

 

 

 

 

Osoby badane 
 

Niniejszy raport opisuje wyniki badania sytuacji zawodowej absolwentów Szkoły Medycznej dla 

Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego 3,5 roku po zakończeniu studiów. 

Ze względu na konieczność dopełnienia wymogu formalno-prawnego wynikającego z ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w badaniu biorą udział osoby, które uprzednio 

wyraziły zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych. W tym celu 

absolwenci otrzymali odpowiedni formularz, umożliwiający złożenie stosownego oświadczenia 

decyzji o zgodzie na udział w badaniu lub jej braku. Formularze były dostarczane absolwentom, 

następnie zbierane i gromadzone przez pracowników dziekanatu Wydziału Lekarskiego.  

Zebrano łącznie 86 deklaracji o uczestnictwie w badaniu. Z tej liczby na udział w badaniu wyraziło 

zgodę 74 osoby, co stanowi 86% zebranych deklaracji.  

 

Wyniki 
 

W badaniu powtórzonym do absolwentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału 

Lekarskiego, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu oraz udostępnili dane teleadresowe 

umożliwiające nawiązanie kontaktu, wysłano łącznie 41 spersonalizowanych łączy do 

kwestionariusza. Z tej liczby, otrzymane ankiety wypełniło ogółem 10 osób, co daje zwrotność na 

poziomie 24,4% w stosunku do wszystkich ankiet przesłanych absolwentom tych kierunków. 
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Charakterystyka grupy 
 

W badanej grupie 70% stanowili mężczyźni (7 osób). Czworo spośród badanych pozostawało w stanie 

wolnym. W związkach wolnych oraz w związkach małżeńskich pozostawały po 3 osoby. 

Wszyscy spośród respondentów pracowali. Ośmioro z nich łączyło pracę z kontynuacją nauki. 

Jako podstawową formę zatrudnienia prawie wszyscy badani wskazali na pracę najemną (9 osób). 

Pozostała jedna osoba prowadziła własną działalność. 

 

Osoby pracujące najemnie 
 

Po 3,5 roku od ukończenia studiów, dziewięcioro spośród badanych absolwentów Szkoły Medycznej 

dla Obcokrajowców jako podstawowe źródło dochodów wskazało pracę najemną. Wszyscy uznali 

wykonywaną pracę za zgodną ze zdobytym wykształceniem (7 osób za zdecydowanie zgodną, dwie za 

raczej zgodną). Wszyscy wyrażali również zadowolenie z wykonywanej pracy (8 osób wskazało na 

zdecydowane zadowolenie, jedna osoba była „raczej zadowolona”). 

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą 
 

Spośród badanych osób, jedna osoba wskazała prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako 

główne źródło dochodu. Prowadzoną przez siebie działalność określiła jako raczej zgodną ze 

zdobytym wykształceniem. 

Prowadzona firma zarejestrowana jest w Kanadzie oraz zatrudnia od 10 do 49 osób. 

Zapytana o poziom satysfakcji z prowadzonej działalności, badana osoba stwierdziła, że jest raczej 

usatysfakcjonowana. 


