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Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 

  Biuro Karier  
 

ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, tel./fax. 16 7355205, e-mail: biurokarier@pwsw.pl __________________ 

Szanowni Państwo, 

Biuro Karier PWSW w Przemyślu koordynuje przeprowadzenie monitorowania karier 

zawodowych  absolwentów  PWSW  poprzez okresowe, trzy-etapowe ( ETAP I, ETAP II, ETAP III) 

badania ankietowe wśród absolwentów studiów stacjonarnych, w szczególności ETAP I dotyczy 

badań w roku ukończenia studiów. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą 

o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w tym badaniu. 

Celem badania jest poznanie w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa naszych 

absolwentów. Ankiety „ Badanie losów zawodowych absolwentów PWSW w Przemyślu” dla 

poszczególnych etapów badań zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną ( w tym ankieta 

ETAPU I, po pierwszych sześciu lub dziewięciu miesiącach, od obrony pracy licencjackiej lub 

inżynierskiej). Badanie ma charakter poufny. Informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie 

do opracowań statystycznych. Dziękujemy za wypełnienie oświadczenia. 
 

      OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAL W BADANIACH LOSÓW  ABSOLWENTÓW    

Imię i nazwisko  

Kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

Specjalność (moduł obieralny)  

Jestem absolwentem: 

(Proszę zaznaczyć znakiem x 

odpowiednią rubrykę) 

studiów pierwszego stopnia ( licencjackich)   

studiów pierwszego stopnia  

(inżynierskich) 

 

Stały adres zamieszkania po studiach:  

Telefon : Adres e-mail: 

Pro Proszę zaznaczyć znakiem x jedną opcję: 

Q W            Wyrażam zgodę na: 

1) a) uczestnictwo w badaniach „Losy zawodowe absolwentów PWSW w Przemyślu”, które będą prowadzone 

drogą e-mailową, telefoniczną lub pocztową po 6-ciu lub i 9-ciu  miesiącach od daty obrony pracy licencjackiej lub 

inżynierskiej (dla ETAPU  I), a następnie powtórzone po 1-ym i 3-ech latach, odpowiednio, dla ETAPU II i ETAPU 

III badań. 

2) b         b) gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Karier Państwowej 

Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu  wyłącznie w celach badawczych (art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 

zm.). 

 Nie            Nie wyrażam zgody na udział w badaniach” Losy zawodowe absolwentów PWSW w Przemyślu „ 

Miejścowość , data     …..........................................................................................................Podpis absolwenta............................................. 

Podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikację danych  w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii  

 

.............................................................. 


