Zał cznik
ANKIETA
DOTYCZ CA SYTUACJI BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW
1. Płe (prosz zaznaczy krzy ykiem):
1. kobieta
2. m czyzna
2.

Wiek:

…………………..lat
3.

Rodzaj wykształcenia (prosz zaznaczy krzy ykiem):

1.

podstawowe

2.

gimnazjalne i ni sze

3.

zasadnicze zawodowe

4.

rednie ogólnokształc ce

5.

rednie zawodowe

6.

policealne

7.

wy sze

4. Uko czona szkoła/uczelnia:
.............................................................................................................................................
5. Uko czony kierunek kształcenia:
.............................................................................................................................................
6. Miejsce pochodzenia (prosz zaznaczy krzy ykiem):
Województwo
1.

wielkopolskie

2.

inne (jakie?)
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1.

wie

2.

miasto do 20 tys. mieszka ców

3.

miasto 20 tys. – 50 tys. mieszka ców

4.

miasto 50 tys. – 80 tys. mieszka ców

5.

miasto 80 tys. – 100 tys. mieszka ców

6.

miasto 100 tys. – 500 tys. mieszka ców

7.

miasto powy ej 500 tys. mieszka ców

7. Miejsce obecnego zamieszkania (prosz zaznaczy krzy ykiem):
1.

wie

2.

miasto do 20 tys. mieszka ców

3.

miasto 20 tys. – 50 tys. mieszka ców

4.

miasto 50 tys. – 80 tys. mieszka ców

5.

miasto 80 tys. – 100 tys. mieszka ców

6.

miasto 100 tys. – 500 tys. mieszka ców

7.

miasto powy ej 500 tys. mieszka ców

8. Co powoduje Pana(i) zdaniem, e młodzi ludzie nie maj pracy (prosz zaznaczy
krzy ykiem)?
1.

brak pracy – ogólnie (brak miejsc, zakładów, mały rynek pracy itp.)

2.

zła polityka rz du

3.

niech

4.

brak zawodu, odpowiednich kwalifikacji

5.

zbyt du e oczekiwania w stosunku do pracy i płacy

6.

zbyt niskie zarobki

7.

zbyt du e wymagania dotycz ce kwalifikacji pracowników

8.

złe warunki zatrudnienia (zatrudnianie bez umowy, na krótki czas,
zatrudnianie po znajomo ci)

9.

inne (jakie?)

do pracy
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9. Jakie dostrzega Pan(i) trudno ci na rynku pracy w skali lokalnej? (prosz zaznaczy
krzy ykiem)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
10. Co Pana(i) zdaniem decyduje o otrzymaniu atrakcyjnej pracy? (prosz zaznaczy
krzy ykiem maksymalnie dwie odpowiedzi):
1.

poziom wykształcenia

2.

znajomo

3.

rodzaj wykształcenia (kierunek studiów, specjalizacja zawodowa)

4.

znajomo ci, układy

5.

młody wiek

6.

do wiadczenie zawodowe

7.

dobre ch ci

8.

zrz dzenie losu

9.

płe

j zyków obcych

10. predyspozycje fizyczne
11. inne (jakie?)…………………………………………………………
……………………………………………………………………….
11. Jak Pan(i) s dzi, który ze sposobów jest obecnie najskuteczniejszy na znalezienie
pracy? (prosz zaznaczy krzy ykiem jedn odpowied ):
1. korzystanie z ofert urz dów pracy
2.

telefonowanie do firm lub składanie w nich wizyt w celu zorientowania
si w ewentualnych mo liwo ciach zatrudnienia

3. wykorzystywanie znajomo ci i stosunków rodzinnych
4. odpowiadanie na ogłoszenia w prasie
5. korzystanie z usług prywatnych biur i agencji po rednictwa pracy
6. rozsyłanie swojego CV do wielu firm
7. zamieszczanie ogłosze w prasie
8. zamieszczanie ogłosze w internecie
9.

inne (jakie?)..............................................................................................
……………………………………………………………………………
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12. Komu, Pana(i) zdaniem, łatwiej jest znale

prac ? (prosz zaznaczy krzy ykiem

maksymalnie trzy odpowiedzi):
1.

osobom, które si dokształcaj

2.

osobom, które kto poleci / wcze niej był zadowolony z ich pracy, nauki

3.

osobom aktywnie szukaj cym pracy

4.

osobom elastycznym, umiej cym si dostosowa

5.

osobom, które potrafi si dobrze zaprezentowa

6.

osobom pewnym siebie

7.

osobom, które maj atrakcyjny / poszukiwany zawód

8.

m czyznom

9.

osobom młodszym

10. osobom dobrze znaj cym j zyki obce
11. osobom maj cym znajomo ci
12. osobom z do wiadczeniem zawodowym
13. osobom lepiej wykształconym
14. inne (jakie?)..............................................................................................
……………………………………………………………………………
13. Co Pana(i) zdaniem nale y przede wszystkim robi , aby zwi kszy swoje szanse na
rynku pracy (prosz zaznaczy krzy ykiem maksymalnie trzy odpowiedzi)?
1.

pracowa jako wolontariusz w organizacjach społecznych

2.

uczy si jak pisa CV / listy motywacyjne

3.

odbywa praktyki w Polsce

4.

odbywa praktyki za granic

5.

zdobywa referencje, opinie, które mo na doł czy do CV

6.

u ywa nietypowych sposobów szukania pracy / docierania do pracodawcy

7.

zdobywa dodatkowe uprawnienia, licencje, tytuły

8.

robi dodatkowe kursy

9.

uczy si j zyków obcych

10.

uczy si jak najlepiej zaprezentowa si pracodawcy

11.

kontynuowa nauk

12.

inne (jakie?)
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14. Prosz powiedzie czy Pan(i) (prosz zaznaczy krzy ykiem):
1.

posiada prawo jazdy

2.

potrafi obsługiwa komputer

3.

zna j zyki obce

4.

dokształca si lub przekwalifikowuje na własny koszt

5.

uczestniczy lub uczestniczył(a) w jakim kursie, szkoleniu itp.
organizowanym dla osób poszukuj cych pracy

15. Czy obecnie jest Pan(i) gotowa (prosz zaznaczy krzy ykiem jedn odpowied )?:
1.

przekwalifikowa si , nauczy si nowego zawodu

2.
3.

podj ka d prac , nawet nisko płatn lub nie
zwi zan z wykształceniem
podj prac poza miejscem zamieszkania

4.

podj

5.

zmieni miejsce zamieszkania eby znale

prac za granic
prac

16. Czy w poszukiwaniach pracy wykorzystuje Pan(i) „znajomo ci” i pomoc rodziny
(prosz zaznaczy krzy ykiem)?:
1.

zdecydowanie tak

2.

raczej tak

3.

raczej nie

4.

zdecydowanie nie

5.

trudno powiedzie

17. Jak bardzo jest Pan(i) zdeterminowana je eli chodzi o prac (prosz zaznaczy
krzy ykiem jedn odpowied )?
1.

zaakceptował(a)bym tylko tak prac , która b dzie w
pełni spełnia moje oczekiwania

2.

zaakceptował(a)bym tylko tak
spełnia wi kszo

prac , która b dzie

moich oczekiwa
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3.

zaakceptował(a)bym prac , która nie b dzie spełnia
wi kszo ci moich oczekiwa

4.

zaakceptował(a)bym ka d prac , nawet je eli w ogóle
nie b dzie spełnia moich oczekiwa

18. Czy w obecnej sytuacji jaka panuje na rynku pracy, był(a)by Pan(i) gotowy(a) do
stworzenia sobie miejsca pracy przez samozatrudnienie (rozpocz cie własnej
działalno ci gospodarczej), (prosz zaznaczy krzy ykiem)?
1.

zdecydowanie tak

2.

raczej tak

3.

zdecydowanie nie

4.

raczej nie

5.

trudno powiedzie

19. Jak wa ne s dla Pana(i) przyszłe zarobki? (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza –
niewa ne a 5 – bardzo wa ne) (prosz zaznaczy krzy ykiem):
1—2—3—4—5
20. W jakiej firmie najch tniej podj ł( ła)by Pan(i) prac ? (prosz
krzy ykiem jedn odpowied )
1.

własna firma

2.

firma prywatna z udziałem kapitału zagranicznego

3.

firma rodzinna prowadzona przez którego z członków rodziny

4.

gospodarstwo rolne

5.

firma pa stwowa

6.

polska firma prywatna

7.

administracja pa stwowa lub samorz dowa

8.

organizacja społeczna, fundacja

9.

trudno powiedzie

10.

inna (jaka?)……………………………………………………
…………………………………………………………………
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zaznaczy

21. Jak długo poszukuje Pan(i) pracy (prosz zaznaczy krzy ykiem)?
1.

3 miesi ce

2.

6 miesi cy

3.

rok

4.

ponad rok

22. Czy jest Pan(i) obecnie zarejestrowana w urz dzie jako osoba bezrobotna (prosz
zaznaczy krzy ykiem)?
1.

tak

przej

do pyt. 16

2.

nie

przej

do pyt. 17

23. Jak form pomocy zaoferowano Panu(i) w powiatowym urz dzie pracy? (prosz
zaznaczy krzy ykiem)?
1.

odbycie sta u

2.

przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

3.

stypendium dla osób kontynuuj cych nauk

4.

udział w szkoleniu z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy

5.

udzielenie dotacji na rozpocz cie własnej działalno ci gospodarczej

6.

udział w szkoleniach tematycznych

7.

zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych

24. Z jakiej formy skorzystał(a) Pan(i)?
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

25. Je eli z adnej to prosz poda , co jest tego przyczyn ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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26. Czy Pana(i) zdaniem sytuacja na rynku pracy poprawi si w ci gu najbli szego
roku, czy pogorszy (prosz zaznaczy krzy ykiem)?
1.

zdecydowanie si poprawi

2.

raczej si poprawi

3.

nie zmieni si

4.

raczej si pogorszy

5.

zdecydowanie si pogorszy

6.

trudno powiedzie

27. Jak Pan(i) s dzi, czego pracodawca oczekuje od potencjalnego pracownika (prosz
zaznaczy krzy ykiem maksymalnie trzy odpowiedzi)?
1.

przebojowo ci i pewno ci siebie

2.

do wiadczenia i wiedzy praktycznej w danym zawodzie

3.

dopasowania do rodzaju wykonywanej pracy

4.

odpowiedniego wykształcenia

5.

posłusze stwa i solidno ci

6.

zaanga owania, inicjatywy, kreatywno ci, aktywno ci

7.

dyspozycyjno ci

8.

komunikatywno ci, umiej tno ci pracy w grupie

9.

elastyczno ci

10.

inne (jakie?)…………………………………………….
………………………………………………………….

28. Czy podczas studiów podejmował(a) Pan(i) jak kolwiek prac (prosz zaznaczy
krzy ykiem)?
1.

tak

2.

nie

przej

do pyt. 25

29. Je eli tak to jaka to była praca?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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30. Czy odbywał(a) Pan(i) jakiekolwiek praktyki zawodowe, sta e w kraju?
.............................................................................................................................................
31. Czy odbywał(a) Pan(i) jakiekolwiek praktyki, sta e za granic ?
.............................................................................................................................................
32. Czy posiada Pan(i) dodatkowe uprawnienia b d

licencje (prosz

zaznaczy

krzy ykiem)?
1.

tak

2.

nie

przej

do pyt. 34

33. Prosz wymieni jakie?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
34. Jak ocenia Pan(i) swoj aktywno
1 oznacza – bierno

w poszukiwaniu pracy? (w skali od 1 do 5, gdzie

a 5 – wysoka aktywno ) (prosz zaznaczy krzy ykiem):
1—2—3—4—5

35. Czy kiedykolwiek korzystał(a) Pan(i) z pomocy biur i agencji po rednictwa pracy,
promocji zawodowej (prosz zaznaczy krzy ykiem)?
1.

tak

przej

do pyt. 36

2.

nie

przej

do pyt. 31

36. Jakie były to instytucje? Prosz wymieni :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
37. Czy korzystał(a) Pan(i) z porad doradcy zawodowego (prosz
krzy ykiem)?
1.

tak

2.

nie

przej

do pyt. 39
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zaznaczy

38. Czy konsultacje dotyczyły Pana(i) (prosz zaznaczy krzy ykiem):
1.

kwalifikacji

2.

cech osobowo ci

3.

zainteresowa

4.

umiej tno ci

5.

inne (jakie?)………………………
……………………………………

39. Czy Pana(i) zdaniem szkoła/studia przygotowuj do pracy zawodowej w zakresie
wiedzy teoretycznej (prosz zaznaczy krzy ykiem)?
1.

zdecydowanie tak

2.

raczej tak

3.

raczej nie

4.

zdecydowanie nie

5.

trudno powiedzie

40. Czy Pana(i) zdaniem szkoła/studia przygotowuj do pracy zawodowej w zakresie
wiedzy praktycznej(prosz zaznaczy krzy ykiem)?
1.

zdecydowanie tak

2.

raczej tak

3.

raczej nie

4.

zdecydowanie nie

5.

trudno powiedzie

41. Czym przede wszystkim jest dla Pana(i) praca? (prosz zaznaczy krzy ykiem
maksymalnie trzy odpowiedzi):
1.

ródłem satysfakcji

2.

warunkiem realizacji planów yciowych (mał e stwo, rodzina)

3.

sposobem zarabiania pieni dzy

4.

czynnikiem podnosz cym warto

człowieka w oczach innych i
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5.

daj cym szacunek
zaspokojeniem potrzeb

6.

usamodzielnieniem

7.

realizowaniem siebie

8.

wykorzystywaniem wyuczonego zawodu

9.

realizacj zawodow

10.

kontaktem z innymi lud mi

11.

inne (jakie?)……………………………………………………..
…………………………………………………………………..

42. Gdyby ponownie miał(a) Pan(i) wybiera szkoł /uczelni , kierunek kształcenia, czy
dokonał(a)by Pan(i) takiego samego wyboru? Je eli nie prosz poda , jaka byłaby
to zmiana:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
43. Czy system uko czonej nauki (np. dzienny, zaoczny, wieczorowy), ma Pana(i)
zdaniem

istotny

wpływ

na

otrzymanie

zatrudnienia

(prosz

zaznaczy

krzy ykiem)?
1.

zdecydowanie tak

2.

raczej tak

3.

raczej nie

4.

zdecydowanie nie

5.

trudno powiedzie

44. Czy szukaj c pracy zwraca Pan(i) szczególn uwag na oferty (prosz zaznaczy
krzy ykiem):
1.

lokalne

2.

ogólnopolskie

3.

lokalne i ogólnopolskie
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45. Czy kiedykolwiek odmówił(a) Pan(i) podj cia pracy? Je eli tak, prosz poda
przyczyn odmowy.
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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