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ANKIETA ABSOLWENTA 

Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie 

Ankieta monitoruje kariery zawodowe absolwentów EWSPA. Badanie  będzie również 

stanowiła podstawę ewaluacji programu studiów oraz kierunków kształcenia w kontekście 

potrzeb studentów oraz zmieniającego się dynamicznie rynku pracy.   

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:  

1.Płeć:   

 

a.        Mężczyzna     ☐ 

b.        Kobieta          ☐ 

2. Rok urodzenia:             

……………………………………………………. 

3. Miejsce 

zamieszkania: 

 

 

a.        w Polsce …………………………………………….☐ 

b.         poza granicami Polski …………………………….  ☐     

4. Proszę wskazać jaki 

kierunek studiów Pani 

ukończyła/Pan 

ukończył w EWSPA: 

a. Prawo  - Wydział Prawa w Warszawie ☐ 

b. Prawo - Filia EWSPA w Londynie        ☐ 

c. Administracja europejska - Filia EWSPA w Brukseli ☐  

5. Rok ukończenia 

studiów: 

 

……………………………………. 

 6. Tryb ukończonych 

studiów: 

 

a. stacjonarne     ☐ 

b. niestacjonarne   ☐ 

c. niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  ☐ 

7.  Czy aktualnie 

pracuje Pani/Pan?                  

a. TAK      
☐

 

                                         

b. NIE     
☐ 

(jesli NIE proszę przejść 

do pytania nr 17) 

Jeśli TAK, to jest to:  

a. staż zawodowy            ☐ 

b. umowa o pracę            ☐ 

c. umowa cywilnoprawna (zlecenie, o dzieło)     ☐                                                              

d. samozatrudnienie – jednoosobowa działalność gospodarcza        ☐                                                                                            

e. działalność gospodarcza – zatrudniam pracowników   ☐ 
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f.        inna forma zatrudnienia (jaka?)  ………………………………………….       ☐ 

8.  Miejsce 

zatrudnienia: 

a.          w Polsce    ☐ 

b.          za granicą  ☐ 

9. Status firmy 

zatrudniającej: 

a.          prywatne przedsiębiorstwo  ☐ 

b.          przedsiębiorstwo zagraniczne ☐ 

c.          własna działalność gospodarcza ☐ 

d.         organy wymiaru sprawiedliwości (np. Sąd, prokuratura), (jakie?)...................... ☐ 

e.          Instytucje UE, jakie?...................................................... ☐ 

f.            organy administracji publicznej (jakie?)……………………………………………………. ☐ 

g.          kancelaria prawna ☐ 

h.        inny (jaki?) ……………………………………… ☐ 

10. Jakie stanowisko 

Pani /  Pan aktualnie 

zajmuje? 

a.          kierownicza                                          ☐ 

b.         specjalistyczne                           ☐ 

c.         menedżerskie                                       ☐ 

d.        administracyjne                           ☐ 

f.         pracownik szeregowy                           ☐ 

g.        pracownik fizyczny                           ☐ 

h..       inne (jakie?) ……………………...      ☐ 

 11. Jaka jest wysokość 

Pani/Pana 

wynagrodzenia? 

a.        minimalna wynagrodzenia krajowe                 ☐ 

b.        średnie wynagrodzenie krajowe                          ☐ 

c.        powyżej średniego wynagrodzenia  krajowego   ☐ 

                 

12. Czy jest to pierwsza 

praca po ukończeniu 

studiów? 

a. TAK    ☐                           

b. NIE   (która?)………..  ☐ 

13. Czy wykonywana 

praca jest zgodna z 

ukończonym 

kierunkiem studiów? 

 

a.         TAK     ☐ 

b.         NIE       ☐ 
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14. Jak długo 

poszukiwała 

Pani / 

poszukiwał Pan 

pracy po 

ukończeniu 

studiów? 

a. pracowałam/pracowałem już podczas studiów                 ☐                         

b. do 3 miesięcy                                                                    ☐ 

c. do 6 miesięcy                                                                   ☐ 

d. do 1 roku                                                                   ☐ 

e. powyżej 1 roku                                                       ☐ 

f. nadal poszukuję pracy                                                       ☐ 

g. nie szukałam/em pracy (dlaczego?)    

 

…………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………… ☐               

 

15. Czy studia w 

EWSPA w Warszawie 

przygotowały Panią / 

Pana do pracy 

zawodowej?  

 

a. zdecydowanie przygotowały mnie do pracy zawodowej ☐             

b. raczej przygotowały mnie do pracy zawodowej             ☐                    

c. raczej nie przygotowały mnie do pracy zawodowej             ☐ 

d. zdecydowanie nie przygotowały mnie do pracy zawodowej ☐ 

 

16. Jakich kompetencji 

brakuje Pani / Panu w 

pracy zawodowej? 

 

a..       kompetencji „twardych” (specjalistyczna wiedza i umiejętności istotne dla 

wykonywania  pracy w wyuczonym zawodzie) ( jakich?)  

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………… ☐ 

b.         kompetencji „miękkich” (umiejętności interpersonalne - zachowania potrzebne do 

uzyskania pożądanych wyników w obszarach pracy zespołowej, komunikacji, 

przywództwa,  podejmowania decyzji) (jakich?) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… ☐ 

c.       posiadam ww. kompetencje ☐ 

 

17. Jaka jest przyczyna 

niepodjęcia przez Panią 

/ Pana zatrudnienia 

(dotyczy osób, które nie 

pracują)? 

 

a. nie szukam pracy (dlaczego?) ……………………………………☐ 

b. szukam pracy zgodnej z wykształceniem ☐ 

c. szukam pracy spełniającej moje oczekiwania finansowe ☐ 

d. kontynuuję edukację ☐ 
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e.       inny powód (jaki?)…………………………………………. ☐ 

18. Z jakich powodów 

podjęła/podjął Pani/Pan 

studia w EWSPA? 

a.         chciała /chciał Pani/Pan  zdobyć wyższe wykształcenie ☐ 

b.         ukończenie studiów wyższych stwarzało możliwość awansu na wyższe  

            stanowisko ☐ 

c.          po ukończeniu studiów chciałam/chciałem poprawić swoja sytuację  

             finansową ☐ 

d.          inne (jakie?) ………………………………………………………☐ 

19. Czy po zakończeniu 

studiów udało się 

osiągnąć wskazane 

powyżej w pkt b - d 

cele? 

a. tak ☐ 

b. nie ☐ 

c. trudno powiedzieć ☐ 

 

20. Czy planuje Pani / 

Pan dalsze kształcenie? 

a.          tak - kursy / szkolenia ☐  

b.          tak - studia podyplomowe ☐  

c.          tak – studia doktoranckie ☐ 
 

d.          inne – aplikacja prawnicza (jaka?) ………………………………………… ☐ 

e.          obecnie - nie planuję ☐  

 

21. Czy posiada 

Pani/Pan  stopień lub 

tytuł naukowy 

 

a.         tak, (jaki?)…………………………………………………………………… ☐.  

b.         nie ☐ 

c.         jestem w trakcie: doktoratu ☐ 

d.         jestem w trakcie postępowania habilitacyjnego  ☐ 
22. Czy posiada 

Pani/Pan tytuł 

zawodowy (adwokata, 

sędziego, radcy 

prawnego, prokuratora, 

notariusza..) 

 

a.        tak, (jaki?)………………………………………………………………………. ☐ 

b.        nie ☐ 

c.        jestem w trakcie aplikacji (jakiej?)…………………………………………… ☐ 

23. Czy jest Pani 

zainteresowana / Pan 

zainteresowany 

kontynuacją kształcenia  

EWSPA 

 

 

a. tak na drugim kierunku studiów (jakim?)…………………………………… ☐..
 
 

b. tak, na studiach podyplomowych (jakich?) …………………………………..☐  

c. nie ☐  
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Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


