
 

 

 

 

PROCEDURA MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH 
ABSOLWENTÓW 

1. Cel i zakres procedury 
 

Celem procedury jest określenie zasad śledzenia losów absolwentów studiów I, II i III 
stopnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Zakres procedury 
obejmuje określenie sposobu pozyskiwania informacji na temat losów absolwentów 
oraz ich wykorzystania przez rady programowe do poprawy jakości kształcenia.  
 
2. Podstawa prawna procedury 

 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1668); 

 Zarządzenie Rektora Politechniki Koszalińskiej nr 42/2020 z dnia 22 czerwca 2020, 
w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Politechniki 
Koszalińskiej; 
 

3. Opis realizacji procedury 

Dane dotyczące losów absolwentów, którzy ukończyli studia I, II lub III stopnia na 
Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej zgodnie z zarządzeniem Rektora 
Politechniki Koszalińskiej nr 42/2020. Dane te zgodnie z w/w zarządzeniem są 
opracowywane przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej i dostarczane do 
Dziekanatu Wydziału Mechanicznego do 30 listopada kolejnego roku akademickiego.  
 
Dane dotyczące losów absolwentów są dodatkowo pozyskiwane z ogólnopolskiego 
systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Dane te 
pozwalają na weryfikację efektów kształcenia na danym kierunku tak aby dostosować je 
do potrzeb rynku pracy. 
 
4. Dokumenty i formularze 

 
 Załączniki do Zarządzeniu Rektora nr 42/2020; 

 
Zatwierdzono Uchwałą Rady Wydziału z dnia 7 lipca 2016 r. Aktualizowano w dniu 30 
czerwca 2020 r. 

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 



 
ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 

Rektora Politechniki Koszalińskiej 
z dnia 22 czerwca 2020 r.  

w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów  
Politechniki Koszalińskiej 

 

 
 Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) zarządza 

się, co następuje. 

§ 1 

Politechnika Koszalińska w celu dostosowania programów studiów do potrzeb 

rynku pracy będzie korzystać z wyników monitoringu karier studentów  

i absolwentów studiów, osób ubiegających się o stopień doktora i osób, które 

uzyskały ten stopień, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego zgodnie z art. 352 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). 

§ 2 

Uchyla się Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie 

badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Koszalińskiej. 

§ 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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