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Szanowni Absolwenci!
Absolwenci są wizytówką każdej uczelni – także Wojskowej Akademii Technicznej. Bycie studentem WAT
zawsze napełniało dumą – także bycie absolwentem Wydziału Elektroniki WAT brzmi dumnie. Jednym z potocznych
synonimów i desygnatów WAT-u i WAT-owców było i jest słowo jakość. Absolwenci naszej Alma Mater są od zawsze
wskaźnikami najwyższej jakości zawodowej. Jednak jakości tej nie posiada się raz na zawsze, trzeba ją bowiem
codziennie zdobywać i potwierdzać.
W trosce więc o stałe podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Elektroniki WAT mamy zaszczyt prosić
Państwa, jako naszych absolwentów, a jednocześnie, najlepszych i najbardziej obiektywnych jej znawców,
o udzielenie odpowiedzi na pytania niniejszej ankiety. Jej wyniki posłużą nam do dalszego doskonalenia procesu
kształcenia w uczelni a tym samym do dalszego doskonalenia jakości zawodowej przyszłych absolwentów.
Pytania ankiety dotyczą różnych aspektów oceny odbytych przez Państwa studiów oraz ich wpływu na
Państwa pracę zawodową.
Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie polega na wstawieniu krzyżyka do prostokąta obok właściwej
odpowiedzi (w wersji elektronicznej podkreślenia prostokąta obok właściwej odpowiedzi).
Dziękując za wypełnienie ankiety, życzymy Państwu powodzenia w życiu zawodowym i osobistym oraz
poczucia nieustającej dumy z faktu bycia absolwentem Wydziału Elektroniki WAT.
____________________________________________________________________________________________________________________________

ANKIETA
(Ocena studiów i kariery zawodowej przeprowadzona przez absolwenta WEL)
Prosimy o podanie następujących danych statystycznych:

1. Płeć
kobieta
mężczyzna

2. Wiek
poniżej 30;

30–35 lat;

36–40 lat;

41–45 lat;

46–50 lat;

powyżej 50

3. Rodzaj podjętych studiów
stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)
stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)
niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)
niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie)

4. Uzyskany tytuł zawodowy
inżynier;

magister inżynier;

nie uzyskałam/łem

5. Kierunek studiów ................................. Ukończona specjalność ...........................................................
6. Ocena ukończenia studiów ......................................................
7. Rok rozpoczęcia/ukończenia studiów ........................................... / ............................................
8. Doświadczenie organizacyjno-zawodowe w trakcie studiów
koła naukowe;

praktyki studenckie;

praca zawodowa podczas studiów

9. Zgodność pierwszego miejsca pracy z ukończonym kierunkiem i specjalnością studiów
zgodne;

nie zgodne

10. Status zawodowy absolwentów (w czasie wypełniania ankiety)
zatrudniony na umowę o pracę;

zatrudniony na umowę zlecenie;

nie pracuję, ale szukam pracy

11. Zgodność obecnej pracy ze studiowanym kierunkiem (specjalnością)
zgodna w dużym stopniu;

zgodna w małym stopniu;

nie zgodna

12. Czas poszukiwania obecnej pracy
nie szukałem (zaproponowano mi pracę);

szukałem do 3 miesięcy;

szukałem powyżej 3 miesięcy

13. Poziom zadowolenia z obecnej pracy
zadowolony;

umiarkowanie zadowolony;

niezadowolony

14. Wpływ dyplomu Wydziału Elektroniki WAT na zwiększenie szansy znalezienia dobrej pracy
w dużym stopniu;

w średnim stopniu;

w niewielkim stopniu;

nie wpływa;

inne

15. Treści, których było zbyt mało w programie studiów
treści podstawowe;
treści kierunkowe;
treści informatyczne;
zajęcia praktyczne;
treści z obszaru zarządzania;
treści specjalistyczne;
treści ogólnowojskowe;
inne

16. Jaką perspektywę sytuacji materialnej stwarza absolwentom ukończony kierunek studiów?
zdecydowanie złą;

raczej złą;

przeciętną;

dobrą;

bardzo dobrą

17. Zakres korzystania w swojej karierze zawodowej z usług dydaktyczno-badawczych Wydziału
Elektroniki
studia podyplomowe;

studia doktoranckie;

wspólnie realizowane prace badawcze;

nie korzystano

18. Czy jest Pani/Pan autorką/em (współautorką/em) jakiegoś innowacyjnego rozwiązania w postaci:
patentu;
publikacji w wydawnictwie krajowym;
wdrożenia;
inne

publikacji w wydawnictwie zagranicznym;

19. Czy powtórnie wybrałaby/łby Pani/Pan studia w WAT i ukończony kierunek studiów?
zdecydowanie tak;

raczej tak;

nie mam zdania;

raczej nie;

zdecydowanie nie

20. Czy jest (była/był) Pani/Pan zadowolona/ny z przebiegu własnej kariery zawodowej?
zdecydowanie tak;

raczej tak;

nie mam zdania;

raczej nie;

zdecydowanie nie

21. Czy jest Pani/Pan za utworzeniem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Elektroniki WAT?
tak;

nie;

nie mam zdania

22. Czy w odbytych przez Panią/Pana studiach większy nacisk kładziony był na teorię czy na praktykę (czy też obydwa aspekty były zrównoważone)?
teoria;

równomiernie

praktyka;

23. Czy oferowane na ukończonych przez Panią/Pana studiach technologie i rozwiązania są adekwatne do potrzeb bieżących pracodawców (w kontekście podjętej przez Panią/Pana pracy)?
tak;

nie;

nie mam zdania

24. Czy odbyte przez Panią/Pana studia wypracowały w Pani/Panu kompetencje miękkie (współpraca
zespołowa, odporność na stres, kreatywność, własna inicjatywa, dynamizm w działaniu itp.)?
tak;

nie;

nie mam zdania

25. Jak ocenia Pani/Pan stopień trudności studiów?
średni;

niski;

wysoki;

bardzo wysoki

26. Czy liczba zajęć laboratoryjnych była wystarczająca?
za mało;

w sam raz;

za dużo

27. Czy ilość przekazanej wiedzy była wystarczająca?
tak;

nie;

nie mam zdania

28. Czy brakowało Pani/Panu studiów w języku angielskim?
tak;

nie

29. Inne nie wymienione uwagi i opinie:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dziękujemy za udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi.

