Uchwała nr 18/2012-2016
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 21 III 2013 r.
w sprawie
zatwierdzenia zmian w "Regulaminie monitorowania karier zawodowych
absolwentów Uniwersytetu Opolskiego"

DziaŁajączgodnie z zapisami ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", przyjętej
przez Sejm RP 4 II 2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późnozm.), Senat Uniwersytetu
Opolskiego zatwierdza zmiany wprowadzone do "Regulaminu monitorowania karier
zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego".
Senat Uniwersytetu Opolskiego liczy 61 czŁonków. W gŁosowaniujawnym udziaŁ
wzięŁo 39 czŁonków Senatu obecnych na posiedzeniu. UchwaŁa przyjęta zostaŁa
jednomyślnie.
Tekst "Regulaminu

monitorowania

karier zawodowych

zmianami stanowi załącznik do oryginału

absolwentów

Uniwersytetu

Opolskiego"

z wprowadzonymi

uchwały.

Przewodniczący Senat
Uniwersytetu Opols . go

Załącznik do uchwały nr 1812012-2016
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 21 III 2013 r.

Regulamin prowadzenia badań losów absolwentów
na Uniwersytecie Opolskim
Postanowienia ogólne.
1.
Uniwersytet Opolski, zwany dalej Uczelnią prowadzi Badania Losów Absolwentów, zwane
dalej badaniami zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkoinictvae wyższym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 572 z późno zm.), Statutem Uniwersytetu Opolskiego oraz Strategią Rozwoju
Uniwersytetu Opolskiego w latach 2009-2014

2.
Za przeprowadzenie badań odpowiada Prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu
Opolskiego, zwany dalej "Prorektorem" wraz z Akademickim Centrum Karier Uniwersytetu
Opolskiego, zwanym dalej "ACK UO".
3.
W celu zapewnienia wŁaściwej realizacji badań powoŁuje się Konsultanta naukowego
monitoringu karier zawodowych absolwentów zwanego dalej Konsultantem.
4.
Badania przeprowadzane są przez Akademickie Centrum Karier pod nadzorem merytorycznym
Konsultanta oraz przez WydziaŁy Uczelni, pod nadzorem Prorektora ds. kształcenia i
studentów.
Koordynacja badań.

5.
Prorektor ds. kształcenia i studentów odpowiada za stworzenie warunków materialnych
i finansowych do przeprowadzenia badań losów absolwentów, powoŁanie Konsultanta, nadzór
nad wspóŁpracąACK UO, Konsultanta i WydziaŁówUczelni.

6.
WŁadzeWydziaŁów Uczelni odpowiadają za rozpowszechnienie wśród studentów ostatnich lat
studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich oświadczeń o zgodzie na
udziaŁ w badaniu i przekazanie ich do ACK UO w terminach do końca czerwca każdego roku
i do końca września każdego roku. Wzór oświadczenia stanowi zaŁącznik do niniejszego
regulaminu.

7.
ACK UO odpowiada za przedstawienie oraz realizację kosztorysu i harmonogramu badań,
rozliczenie strony finansowej badań, prowadzenie dokumentacji badań, a także stworzenie
i przedstawienie raportu z badań.

8.
Konsultant odpowiada za nadzór merytoryczny nad badaniami, w szczególności w zakresie
stworzenia odpowiednich narzędzi badawczych.

9.
[uchylony]
10.
[uchylony]

Procedura.
11.
Badanie przeprowadzane jest cyklicznie w 4 etapach. Badani są absolwenci wszystkich
kierunków studiów, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego
i trzeciego stopnia. Dopuszczalne jest badanie caŁej populacji absolwentów oraz odpowiednio
dobranej próby.
12.
Etap I przeprowadzany od czerwca do końca wrzesma stanowi zebranie danych oraz
oświadczeń o zgodzie na udział w badaniu absolwentów w momencie lub nie wcześniej niż
miesiąc przed ukończeniem studiów. Zebranie danych oraz oświadczeń przeprowadzają
WydziaŁyUczelni, następnie dane te i oświadczenia są przekazywane do ACK UO w terminach
podanych w punkcie 6.
ACK UO w październiku rozsyła elektroniczną wersję ankiety do absolwentów Uczelni,
przeprowadza wersję telefoniczną ankiety, archiwizuje zwrócone ankiety, dokonuje analizy
danych. Etap ten kończy się sporządzeniem pierwszej części raportu (listopad - styczeń).
13.
Etap II przeprowadzany jest w rok po ukończeniu przez absolwentów studiów. Akademickie
Centrum Karier przesyła absolwentom drugą ankietę, przeprowadza wersję telefoniczną
ankiety, archiwizuje zwrócone ankiety i dokonuje analizy danych. Opracowuje drugą część
raportu po konsultacji merytorycznej.
14.
Etap III przeprowadzany jest w trzy lata po ukończeniu przez absolwentów studiów.
Akademickie Centrum Karier przesyła absolwentom trzecią ankietę, przeprowadza wersję
telefoniczną ankiety, archiwizuje zwrócone ankiety i dokonuje analizy danych. Opracowuje
trzecią część raportu po konsultacji merytorycznej.
15.
Etap IV przeprowadzany jest w pięć lat po ukończeniu przez absolwentów studiów.
Akademickie Centrum Karier przesyŁa absolwentom czwartą ankietę, przeprowadza wersję
telefoniczną ankiety, archiwizuje zwrócone ankiety i dokonuje analizy danych. Opracowuje
ostateczny raport po konsultacji merytorycznej.
Upowszechnienie wyników badań.
16.
Prorektor ds. kształcenia i studentów przedstawia wyniki poszczególnych raportów na
posiedzeniu Senatu. Wybrane wyniki raportu przedstawiane są Dziekanom WydziaŁówUczelni
a także wŁaściwym organom Województwa Opolskiego i Miasta Opola. Informacja o wynikach
badań podlega opublikowaniu także na stronie internetowej Uczelni.

