
Z A R Z Ą D Z E N I E  N r  6 8 / 2 0 2 1  

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 352 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 478, ze zm.), 

umożliwiającym uczelniom prowadzenie własnego monitoringu karier zawodowych 

swoich absolwentów w celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy, 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Politechnika Rzeszowska monitoruje kariery zawodowe absolwentów studiów 

wyższych przeprowadzając „Badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki 

Rzeszowskiej”, zwane dalej „Badaniem”. 

2. Badanie ma na celu: 

1) uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów na 

rynku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem kształcenia; 

2) uzyskanie opinii na temat przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w 

procesie kształcenia z punktu widzenia potrzeb i wymagań obecnego rynku pracy; 

3) weryfikację zakładanych efektów kształcenia. 

§ 2 

1. Udział absolwenta w Badaniu jest dobrowolny – podstawą prawną uczestnictwa w 

Badaniu jest zgoda absolwenta na udział w Badaniu potwierdzona własnoręcznym 

podpisem w Deklaracji przystąpienia do „Badania losów zawodowych absolwentów 

Politechniki Rzeszowskiej”, o której mowa w § 3. Jeżeli absolwent nie wyraża zgody 

na udział w Badaniu, nie wypełnia Deklaracji.  

2. Badanie przeprowadza Biuro Karier Politechniki Rzeszowskiej (zwane dalej „Biurem 

Karier PRz”). 

3. Badanie przeprowadza się po 1 roku, po 3 latach, po 6 latach i po 9 latach od dnia 

ukończenia studiów przez absolwenta. 

§ 3 

1. W ramach monitorowania karier zawodowych absolwentów wprowadza się 

Deklarację przystąpienia do „Badania losów zawodowych absolwentów Politechniki 

Rzeszowskiej”, zwaną dalej „Deklaracją”. Aktualny wzór Deklaracji znajduje się na 

stronie internetowej Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej oraz stanowi załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 



2. Absolwent ma możliwość dobrowolnego złożenia Deklaracji w dziekanacie w 

momencie odbierania dyplomu ukończenia studiów, jednak nie później niż 1 rok licząc 

od dnia ukończenia studiów.  

3. Wypełnione Deklaracje pracownicy dziekanatów przekazują do Biura Karier PRz 

w ostatnim dniu roboczym miesiąca.  

§ 4 

1. Absolwent w każdym czasie ma prawo do wycofania zgody na udział w Badaniu. 

2. Wycofanie zgody należy zgłaszać w formie pisemnego oświadczenia, które absolwent 

kieruje drogą elektroniczną do Biura Karier PRz na adres e-mail 

biurokarier@prz.edu.pl lub drogą tradycyjną na adres: Biuro Karier Politechniki 

Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. 

3. Pracownik Biura Karier PRz zobowiązany jest niezwłocznie uwzględnić cofnięcie 

zgody na udział w Badaniu przez absolwenta. 

4. Dane osobowe uczestników Badania zostają usunięte z systemu informatycznego 

obsługującego Badanie niezwłocznie po wysłaniu ostatniej ankiety, a w przypadku 

wycofania zgody na udział w Badaniu, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia 

dotyczącego wycofania tej zgody. 

5. Deklaracje przechowywane są w Biurze Karier PRz przez okres 9 lat od daty złożenia 

(jednak nie dłużej niż do upływu terminu 10 lat od dnia ukończenia studiów) lub do 

czasu cofnięcia zgody na udział w Badaniu. Po upływie okresu przechowywania 

dokumenty te będą nieodwracalnie anonimizowane. 

6. Oświadczenia o cofnięciu zgody na udział w Badaniu przechowywane są w Biurze 

Karier PRz przez okres 9 lat od daty złożenia (jednak nie dłużej niż do upływu terminu 

10 lat od dnia ukończenia studiów). Po upływie okresu przechowywania dokumenty 

te będą nieodwracalnie anonimizowane. 

§ 5 

1. Biuro Karier PRz przygotowuje ankiety Badania w wersji elektronicznej. 

2. Ankiety na dany rok akademicki zatwierdza Uczelniana Komisja ds. Zapewniania 

Jakości Kształcenia. 

3. Biuro Karier PRz wysyła informację z prośbą o wypełnienie ankiety w ustalonym 

czasie na podane w Deklaracjach adresy mailowe. 

4. Biuro Karier PRz zapewnia pełną anonimowość przeprowadzonych Badań. 

5. Biuro Karier PRz zobowiązane jest do przetwarzania i analizy otrzymanych danych. 

Na ich podstawie tworzy raporty o charakterze wyłącznie statystycznym, które raz do 

roku przedstawia Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia  w zakresie 

ich dotyczącym.  
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§ 6 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanom i dyrektorowi Centrum Komunikacji 

i Kultury Akademickiej, któremu podlega Biuro Karier PRz.  

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam prorektorowi ds. 

studenckich. 

§ 7 

Traci moc Zarządzenie nr 1/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 2 stycznia  2020 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych 

absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.  

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni 


