Zarządzenie nr 14/13
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
z dnia 11.02.2013 r.
w sprawie zasad monitorowania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku karier
zawodowych absolwentów studiów wyższych

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku monitoruje kariery zawodowe absolwentów
studiów wyższych przeprowadzając badania absolwentów i pracodawców.
2. Zasady przeprowadzania badań pracodawców ustalają Wydziałowe Zespoły ds.
Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia we współpracy z Biurem Karier.
3. Badania ankietowe absolwentów studiów wyższych przeprowadza Biuro Karier.
4. Wzory ankiet, po zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Studenckich we współpracy
z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni w zakładce Biura Karier.
5. Badania przeprowadzane są w następujących okresach:
a. bezpośrednio po ukończeniu studiów,
b. 1 rok po ukończeniu studiów,
c. 3 lata po ukończeniu studiów,
d. 5 lat po ukończeniu studiów.
6. W badaniu ankietowym absolwentów, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
uzyskuje informacje na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów na rynku
pracy, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem wykształcenia, oraz na
temat przydatności wiedzy i umiejętności, a także kompetencji społecznych zdobytych
w procesie kształcenia z punktu widzenia potrzeb i wymagań stawianych przez rynek
pracy.

§2
Do zadań Biura Karier należy:
1) zbieranie deklaracji uczestnictwa w badaniu, informowanie studenta o celu badania.
Wzór deklaracji uczestnictwa w badaniu po zatwierdzeniu przez Prorektora ds.
Studenckich umieszczany jest na stronie internetowej Uczelni,
2) stworzenie bazy danych absolwentów deklarujących uczestnictwo w badaniach we
współpracy z Działem Informatyki i Teletransmisji,

3) wysyłanie na adresy meilowe ankiet skierowanych do absolwentów w terminach
określonych w §1 ust. 5,
4) opracowanie wyników badań losów absolwentów i przekazywanie ich Prorektorowi
ds. Studenckich, właściwym Dziekanom i Wydziałowym Zespołom ds. Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

§3
Biuro Karier w ramach prowadzonych badań może współpracować z organizacjami
pracodawców oraz instytucjami i jednostkami, które zajmują się prowadzeniem badań rynku
oraz badań społecznych.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Jacek Nikliński

