Losy absolwentów Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku
Raport z wyników ankiet przeprowadzonych wśród absolwentów Administracji I stopnia
kończących studia w 2021 r.

W celu monitorowania losów absolwentów kierunku Administracja I stopnia, w okresie
styczeń-luty 2022 r., przeprowadzono ankietę wśród osób, które ukończyły studia i uzyskały w
2021 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 27
ubiegłorocznych absolwentów, tj. 13 absolwentów studiów niestacjonarnych oraz 14 studiów
stacjonarnych.
Ankieta składała się z 10 pytań, w tym 5 pytań zamkniętych, 4 pytań otwartych i 1
pytania półotwartego. Łącznie wysłano 27 ankiet, na które odpowiedziały 3 osoby, tj. 11,11%
badanych.
1. Respondenci ankiety.
W ankiecie wzięły udział 3 osoby, 2 absolwentki studiów stacjonarnych i 1 studiów
niestacjonarnych.
2. Motywy wyboru jako miejsca studiowania Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Wszystkie trzy respondentki jako motyw wyboru Akademii Pomorskiej w Słupsku
wymieniły bliskie położenie Uczelni od ich miejsca zamieszkania.
3. Motywy wyboru kierunku studiów.
Na pytanie dotyczące motywów wyboru kierunku administracyjnego 2 respondentki
wskazały, iż to charakter wykonywanej przez nie pracy przesądził o wyborze kierunku studiów.
Jedna uznała Administrację za kierunek o uniwersalnym charakterze, „pozwalający na pracę w
wielu miejscach”.

4. Praca w czasie studiów.
Spośród 3 respondentek, 2 pracowały w czasie studiów.

5. Status absolwentów na runku pracy.
Dwie absolwentki pracują w zawodzie powiązanym z ukończonym kierunkiem
studiów.
6. Kontynuacja nauki.
Dwie respondentki kontynuują naukę, w tym jedna dalej na Akademii Pomorskiej w
Słupsku, druga – na Uczelni Korczaka w Szczecinie.
7. Przydatność ukończonego kierunku studiów w pracy zawodowej.
Wszystkie trzy respondentki uznały ukończony etap studiów za przydatny w dalszym
życiu zawodowym. Za najbardziej cenne w czasie studiów administracyjnych wymieniły
przedmioty z zakresu prawa administracyjnego oraz samorządowego, jak również naukę
sporządzania różnego rodzaju pism urzędowych i procesowych. Wskazały jednocześnie na
potrzebę zwiększenia zajęć praktycznych w zakresie nauki tworzenia takich pism oraz zajęć
z prawa karnego.
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