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

W celu monitorowania losów absolwentów kierunku Administracja II stopnia, w okresie
styczeń – luty 2021 r., przeprowadzono ankietę wśród osób, które ukończyły studia i uzyskały
w 2021 r. tytuł magistra. 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 tego kierunku, tj. 24 absolwentów studiów niestacjonarnych (w roku 2021 nie
było absolwentów studiów stacjonarnych).
Ankieta składała się z 13 pytań, w tym 6 pytań zamkniętych, 6 pytań otwartych i 1
pytania półotwartego. Łącznie wysłano 24 ankiety, na które odpowiedziało 7 osób, tj. 29,16 %
badanych.
1. Respondenci ankiety.
W ankiecie wzięło udział 7 osób, wszyscy to absolwenci studiów niestacjonarnych.
2. Ukończony kierunek studiów oraz Uczelnia, na której studiowali ankietowani
przed podjęciem studiów na Administracji II stopnia
Spośród ankietowanych (6 osób udzieliło odpowiedzi na to pytanie), połowa ukończyła
wcześniej administrację, jedna osoba bezpieczeństwo narodowe, jedna – socjologię, jedna –
matematykę. 5 osób ukończyło Akademię Pomorską w Słupsku, jedna – Akademię Marynarki
Wojennej. Ponadto jedna z osób, która studiowała na Akademii Pomorskiej w Słupsku,
studiowała również w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
3. Motywy wyboru jako miejsca studiowania Akademii Pomorskiej w Słupsku.
7 osób podało motywy, które przesądziły o wyborze Uczelni.
następujące:
•

bliska lokalizacja (2 osoby);

•

brak możliwości wyjazdu poza Słupsk (1 osoba);

•

dobra opinia (2 osoby);

Motywy te były

•

możliwość poszerzenia wiedzy (2 osoby)
4. Motywy wyboru kierunku studiów.
Na pytanie dotyczące motywów wyboru kierunku administracyjnego odpowiedzi

udzieliło 7 respondentów. Były one następujące:

5. Praca w czasie studiów.
Wszyscy respondenci pracowali w czasie studiów, w tym zdecydowana większość z
nich, albowiem aż 85,7 % wykonywała pracę związaną z kierunkiem studiów.

6. Status absolwentów na runku pracy.
71,5% (5 osób) pracuje w zawodzie powiązanym z ukończonym kierunkiem studiów, jedna
poszukuje takiej pracy.

7. Kontynuacja nauki.
Większość respondentów – 57,1 % (5 osób) nie kontynuuje nauki. Spośród trzech osób,
które uczą się dalej, jedna studiuje na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu, jedna – w Instytucie
Badań Przestrzeni Publicznej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a jedna jest studentem
Akademii Pomorskiej w Słupsku.

8. Przydatność ukończonego kierunku studiów w pracy zawodowej.
Wszyscy respondenci (7 osób) uznało ukończony etap studiów za przydatny w
dalszym życiu zawodowym. Osoby te podkreślały nieodzowność przedmiotów dotyczących
funkcjonowania samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego, cywilnego oraz
samorządowego prawa pracy. Jako bardzo cenną wymieniono umiejętność interpretacji
przepisów prawnych.
Ankietowani zwracali uwagę na potrzebę jeszcze większego upraktycznienia
nauczania. Postulowali większą liczbę ćwiczeń, w szczególności z obsługi programów
wykorzystywanych w pracy biurowej, partycypacji społecznej, prawa samorządowego oraz
praktycznej nauki tworzenia aktów prawa miejscowego.

Słupsk, 30 marca 2021 r.

sporządziły: Anna Korzeniewska-Lasota
Aleksandra Młynarkiewicz

