Badanie opinii pracodawcy absolwenta Wydziału Fizyki
1.

Czy w chwili obecnej zatrudniacie Państwo absolwentów Fizyki UwB:

Tak
(ile osób)

Jeżeli tak, to na jakim stanowisku?

Nie (dlaczego?)

2. Czy w Państwa firmie absolwenci Fizyki UwB odbywają/odbywali praktyki lub staż?
Tak
Nie
3. Czy w ciągu najbliższego roku lub w ciągu najbliższych 5 lat planujecie Państwo
zatrudnienie fizyków?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
Jeżeli tak, to na jakim stanowisku ? ........................................................................................
4. Jakie kwalifikacje, umiejętności musiałby posiadać absolwent aby mógł być zatrudniony w
Państwa firmie?
Kwalifikacje i umiejętności
Co najmniej kilkuletnie doświadczenie w swojej specjalności
Bardzo dobrze ugruntowana wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu
nauk przyrodniczych ze studiów (np., umiejętność pracy laboratoryjnej,
interpretacja wyników badań w odniesieniu do obowiązujących norm
prawnych, sporządzanie dokumentacji w wybranej branży)
Bardzo dobre wyniki na studiach (wysoka średnia, nagrody i wyróżnienia)
Znajomość języków obcych
Umiejętność obsługi komputera
Prawo jazdy
Specjalistyczne uprawnienia
(jakie?).............................................................................................................
.........................................................................................................................
Dodatkowe umiejętności praktyczne nie potwierdzone dyplomem,
związane z wykonywaniem pracy
(jakie?).............................................................................................................
.........................................................................................................................
Inne
(jakie?).............................................................................................................
.........................................................................................................................

Tak/Nie

5. Jeżeli planujecie Państwo zatrudnianie absolwentów Fizyki UwB, to czy:
- konieczne jest posiadanie przez kandydatów tytułu magistra z odpowiedniej dziedziny
Tak
Nie
- wystarczające jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjata)
Tak
Nie
- konieczne jest posiadanie doświadczenia zawodowego
Tak
Nie
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II. OCENA ZATRUDNIONYCH W PAŃSTWA FIRMIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU
FIZYKI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

Bardzo
małym

Małym

Średnim

Dużym

W jakim stopniu zatrudnieni w Państwa firmie
absolwenci Fizyki UwB:

Bardzo
dużym

1. Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli:

1. Posiadają rzetelną znajomość zagadnień
teoretycznych?
2. Posiadają umiejętności rozwiązywania
praktycznych problemów?
3. Posiadają przygotowanie do wykonywania
konkretnych obowiązków?
4. Posiadają umiejętności pracy zespołowej?
5. Posiadają umiejętności komunikacyjne z
innymi ludźmi?
6. Posiadają umiejętność samodzielnego
dokształcania się?
7. Posiadają umiejętność obsługi
specjalistycznej aparatury badawczej?
8. Charakteryzują się samodzielnością i
kreatywnością?
2.
Czy zatrudnieni w Państwa firmie absolwenci chętnie podejmują dalszą naukę, tzn.
szkolenia, kursy, itp.?
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3.
Czy absolwenci, przychodząc do pracy w Państwa firmie, nie mają kłopotów ze
znajomością języków obcych?
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. Z czym Państwa zdaniem, zatrudniani absolwenci mają największe kłopoty, rozpoczynając
pracę w Państwa firmie?
............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
5. Jakie umiejętności, w opinii Państwa, ułatwiające im podjęcie pracy i efektywne działanie
w państwa firmie, posiadają absolwenci wyżej wymienionych kierunków?
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
III. DANE INSTYTUCJI / PRZEDSIĘBIORSTWA WYPEŁNIAJĄCEJ ANKIETĘ:
Nazwa instytucji/przedsiębiorstwa: ……....……………………………………………………………
Branża: .............................................................................................................................................
Forma własności: .............................................................................................................................

