Losy absolwentów Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku
Raport z wyników ankiet przeprowadzonych wśród absolwentów
kończących studia w 2020 r.

W celu monitorowania losów absolwentów kierunku Administracja I stopnia, w okresie
styczeń-luty 2021 r., przeprowadzono ankietę wśród osób, które ukończyły studia i uzyskały w
2020 r. tytuł licencjata. Badanie przeprowadzono w formie anonimowej ankiety online, która
została wysłana na adresy mailowe podane przez absolwentów podczas rozliczania Karty
Obiegowej dla Studenta Odchodzącego z Uczelni. Ankieta została wysłana do ubiegłorocznych
absolwentów Instytutu, tj. 11 absolwentów studiów niestacjonarnych oraz 12 studiów
stacjonarnych.
Ankieta składała się z 10 pytań, w tym 5 pytań zamkniętych, 4 pytań otwartych i 1
pytania półotwartego. Łącznie wysłano 23 ankiety, na które odpowiedziało 7 osób, tj. 30,43%
badanych.
1. Respondenci ankiety.
W ankiecie wzięło udział 7 osób, z których 5 (71,4%) stanowili absolwenci studiów
stacjonarnych oraz 2 (28,6%) studiów niestacjonarnych.
2. Motywy wyboru jako miejsca studiowania Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Wszyscy ankietowani podali motywy, jakie przesadziły o wyborze Uczelni. Każdy z
respondentów wskazał, że to odległość od miejsca zamieszkania zaważyła o podjęciu decyzji
o studiowaniu na Akademii Pomorskiej w Słupsku. W ankiecie pojawiły się takie oto
odpowiedzi:
•

Uczelnia znajduje się w mieście, w którym mieszkam;

•

Uczelnia znajdowała się najbliżej mojego domu rodzinnego;

•

Bliska lokalizacja;

•

Blisko domu rodzinnego;

•

Blisko domu;

•

Blisko miejsca zamieszkania;

•

Odległość od miejsca zamieszkania.

Tylko jeden respondent podał dwie przyczyny wyboru Akademii jako miejsca studiowania.
Obok bliskiej lokalizacji wskazał też „niskie opłaty” za studia.
3.

Motywy wyboru kierunku studiów.

Na pytanie dotyczące motywów wyboru kierunku administracyjnego odpowiedzi
udzieliło 6 respondentów. Połowa z nich wskazała, iż to charakter wykonywanej przez nich
pracy przesądził o wyborze kierunku studiów. Jedna uznała Administrację za kierunek o
uniwersalnym charakterze, inna marzyła o studiach prawniczych, a Administrację uznała za
kierunek pokrewny, jeszcze inna – zaczęła studiować Administrację, albowiem pragnęła
pracować w biurze.
4. Praca w czasie studiów.
Zdecydowana większość, albowiem aż 71,4% ubiegłorocznych absolwentów pracowała
w czasie studiów.

5. Status absolwentów na runku pracy.
Większość badanych 57,1% (4 osoby) nie pracuje w zawodzie powiązanym z
ukończonym kierunkiem studiów, ale aż 66,7% (4 osoby spośród 6, które udzieliły
odpowiedzi na to pytanie) poszukuje takiej pracy.

6. Kontynuacja nauki.
Większość respondentów 57,1 % (4 osoby) kontynuuje naukę, w tym aż 75% spośród
nich (3 osoby), nadal studiuje w Akademii Pomorskiej. Jedna osoba wybrała Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

7. Przydatność ukończonego kierunku studiów w pracy zawodowej.
Aż 85,7% respondentów (6 osób) uznało ukończony etap studiów za przydatny w
dalszym życiu zawodowym. Ankietowani podkreślali nieodzowność praktyk zawodowych
oraz

przedmiotów

dotyczących

funkcjonowania

samorządu

terytorialnego,

prawa

administracyjnego, cywilnego oraz konstytucyjnego. Akcentowali też wagę nauczania takich
przedmiotów, jak „Etyka w administracji” oraz „Statystyka”.
Ankietowani zwracali uwagę na potrzebę jeszcze większego upraktycznienia
nauczania, w szczególności poprzez naukę pisania pism procesowych, sporządzania umów
oraz wypełniania wniosków. Jedna osoba uznała obecny program studiów za
„wystarczający”.

