Szanowna Pani, Szanowny Panie!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenia Pani/ Pana w
Bazie Absolwentów i Sympatyków Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie kontaktów natury zawodowej i osobistej.
Chcielibyśmy regularnie informować Państwa o najważniejszych sprawach Wydziału –
zarówno naukowych jak i tych o charakterze towarzyskim.
Wydział Chemii dysponuje ogromnym potencjałem naukowym i dydaktycznym,
nowoczesną i wszechstronną bazą aparaturową. Możemy być pomocni w Państwa
działalności zawodowej i partnerami w podejmowanych przedsięwzięciach. Liczymy
również na możliwość korzystania z Państwa doświadczenia i przychylności we
wspólnych działaniach. Wierzymy, że kontakty natury osobistej mogą i powinny
zaowocować ważnymi kontaktami zawodowymi.
Załączona ankieta zawiera szereg pytań dotyczących kariery zawodowej, jakości
kształcenia na naszym Wydziale, przygotowania do zawodu itp. Informacje te będziemy
traktowali jako poufne. Posłużą do badania losów naszych absolwentów i dla poprawy
jakości kształcenia. Osoby, które wyrażą zgodę na umieszczenie ich w bazie absolwentów
będą uwidocznione na stronie internetowej Wydziału Chemii z podaniem imienia,
nazwiska (nazwiska panieńskiego) i roku ukończenia studiów.

Ankietę i wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres:
absolwenci@chem.uni.wroc.pl
Zapraszamy również na nasz facebook
www.facebook.com/groups/287525031351837

Wydziałowa Komisja ds badania losów Absolwentów

Ankieta
(Wypełnienie ankiety jest całkowicie dowolne, nie wszystkie pola są wymagane)
imię
nazwisko (nazwisko panieńskie)
tytuł naukowy
rok ukończenia studiów
wykonywany zawód
miejsce pracy
adres do korespondencji
adres mailowy
kilka słów o sobie
oczekiwania w stosunku do Bazy
Absolwentów
adresy mailowe osób do, których
moŜemy wysłać zaproszenie do
Bazy:
Ile upłynęło czasu między momentem ukończenia studiów i podjęciem pracy?
Czy pierwsza praca była zgodna z wykształceniem chemicznym?
Czy aktualnie wykonywany zawód jest zgodny z wykształceniem?
Czy praca jest satysfakcjonująca (w skali od 0 do 5)?
Czy studia dały wystarczające umiejętności dla podjęcia pracy (od 0 do 5)?
Elementy wykształcenia których zabrakło:

Elementy wykształcenia zbędne:

Elementy wykształcenia, które z perspektywy czasu okazały się najwaŜniejsze:

Jak oceniacie Państwo swój sukces zawodowy w stosunku do absolwentów
innych uczelni?
Uwagi dotyczące studiów, programu i nauczycieli akademickich naszego
Wydziału

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ankiecie absolwenta dla potrzeb niezbędnych do
prowadzenia bazy danych absolwentów Wydziału Chemii UWr (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.
Ust Nr 133 poz. 883).
Elektroniczna wersja ankiety: www.chem.uni.wroc.pl/public/files/ankieta.doc

