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Ankieta do badania opinii studentów/absolwentów na temat funkcjonowania platformy 

ABSOLWENT w ramach projektu PI System monitoringu losów absolwentów 

 

Szanowni Państwo!  

W związku z Pana/i udziałem w testowaniu platformy internetowej ABSOLWENT, prosimy o wypełnienie 

niniejszego kwestionariusza dotyczącego testowanej platformy. Chcemy poznać Państwa opinie, dzięki którym 

możliwe stanie się udoskonalenie testowanego narzędzia.  

  

1. Proszę powiedzieć czy testowana przez Pana/ią platforma jest:  

 
Zdecydowanie 

tak 

Raczej 

tak 

Tak  
Raczej nie Zdecydowanie nie 

Trudno 

powiedzieć 

platforma jest praktyczna        
platforma jest niespotykana 

na rynku 
      

platforma jest czytelna       
kolorystyka i układ graficzny  

pozwalają na komfortowe 

przeglądanie platformy 

      

konstrukcja platformy jest 

łatwa  w obsłudze 
      

platforma ułatwi 

pracodawcom poszukiwanie 

pracowników 

      

platforma zainteresuje 

pracodawców 
      

chętnie poleciła/-łbym 

platformę innym 

pracodawcom 

      

tę formę poszukiwania 

pracowników uważam za 

bardzo skuteczną 

      

platforma zawiera 

rozwiązania, których 

oczekują współcześni 

pracodawcy  

      

platforma usprawni proces 

współpracy pomiędzy 

pracodawcami a uczelnią 

      

platforma przyczyni się do 

poprawy jakości współpracy 

pomiędzy pracodawcami a 

uczelniami   

      

 

2. Czy w Pana/i opinii ankieta badająca losy zawodowe absolwentów jest narzędziem, które 

może pomóc uczelniom w modelowaniu nowoczesnych programów kształcenia, 

dostosowanych do bieżących i przyszłych potrzeb rynku pracy? 

Zdecydowanie tak Raczej tak Tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć 
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3. Czy w Pana/i opinii sposób prezentowania pytań ankiety badającej losy zawodowe 

absolwentów na stronie platformy ABSOLWENT jest czytelny? 

Zdecydowanie tak Raczej tak Tak  Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć 

      

 

4. Czy pytania ankiety służącej badaniu losów zawodowych absolwentów są zrozumiałe  i 

jednoznaczne? 

Zdecydowanie tak Raczej tak Tak  Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć 

      

 

5. Jakie zmiany w ankiecie badającej losy zawodowe absolwentów powinny zostać w Pana/i 

opinii wprowadzone, aby udostępnione narzędzie w lepszym stopniu spełniało swoją rolę? 

………………………………. 

 6. Proszę powiedzieć, czy zapoznał/a się Pan/i z pozostałymi funkcjonalnościami 

(narzędziami) udostępnionymi na platformie ABSOLWENT? 

 Tak  

 Nie  

7. Jak ocenia Pan/i dostępne na platformie funkcjonalności?                                                       

Proszę posłużyć się poniższą skalą: 

Funkcjonalność  

 

Ocena 1-5 (1-najniżej, 5-najwyżej) 

Generator CV 

 

 

Poradnik kariery 

 

 

Poradnik przedsiębiorcy 
 

 

Poradnictwo specjalistów 

 

 

Wsparcie studentów/absolwentów niepełnosprawnych 

 

 

 

 8. O jakie narzędzia lub/i treści należałoby w Pana/i przekonaniu uzupełnić testowaną 

platformę? 

……………………………………… 

 

Chełm,  15 czerwca 2014 roku 

Opracował:  

Ewaluator  wewnętrzny: Iwona Lasek-Surowiec 


