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Zarządzenie nr 23
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 23 lutego 2015 roku
w sprawie: realizacji projektu badawczego „Monitorowanie Losów Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego”
Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 13b ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku –
Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), § 27 ust. 4
Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1182, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Uniwersytet Jagielloński prowadzi badanie losów zawodowych absolwentów, zwane dalej
Monitorowaniem Losów Absolwentów.
2. Monitorowaniem Losów Absolwentów objęci są absolwenci studiów pierwszego stopnia,
studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów trzeciego stopnia.
3. Monitorowanie Losów Absolwentów powierza się:
a) Sekcji Analiz Jakości Kształcenia w odniesieniu do wszystkich absolwentów UJ,
z wyłączeniem absolwentów UJ CM,
b) Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM w odniesieniu do absolwentów UJ
CM.
§2
1.

2.

Studenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów
magisterskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich, w chwili składania pracy
dyplomowej/rozprawy doktorskiej lub do końca ostatniego semestru studiów, gdy studia
nie kończą się obroną pracy dyplomowej, składają w odpowiednim
dziekanacie/sekretariacie dydaktycznym formularz, w którym wyrażają zgodę lub nie
wyrażają zgody na gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie dotyczących ich danych
osobowych:
a) w związku z realizacją Monitorowania Losów Absolwentów,
b) w celu przekazywania informacji o ofertach rozwoju zawodowego, ofertach
edukacyjnych oraz ważnych wydarzeniach na uczelni dotyczących absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
Wzory formularzy dla absolwentów UJ oraz absolwentów UJ CM stanowią odpowiednio
załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§3
Wszystkie dziekanaty/sekretariaty dydaktyczne zobowiązane są do współpracy z jednostkami,
o których mowa w § 1 ust. 3, w zakresie Monitorowania Losów Absolwentów,
w szczególności:
a) pracownicy dziekanatów/sekretariatów dydaktycznych zobowiązani są do zbierania
wypełnionych formularzy,
b) kierownicy dziekanatów/sekretariatów dydaktycznych przesyłają formularze zebrane od
studentów i uczestników studiów doktoranckich w danym roku akademickim
odpowiednio do Sekcji Analiz Jakości Kształcenia lub Sekcji ds. Dydaktyki i Karier
Akademickich CM (w zaklejonych kopertach), w nieprzekraczalnym terminie do
15 listopada kolejnego roku akademickiego.
§4
1. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 3, są odpowiedzialne za:
a) gromadzenie wypełnionych formularzy,
b) zgodne z obowiązującym prawem wykorzystywanie i przetwarzanie zawartych
w formularzach danych osobowych,
c) udostępnianie na swoich stronach internetowych wzorów formularzy.
2. Za prawidłowe przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych
w formularzach w celu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt b, odpowiadają:
a) Sekcja Karier w odniesieniu do wszystkich absolwentów UJ, z wyłączeniem
absolwentów UJ CM,
b) Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM w odniesieniu do absolwentów UJ
CM.
§5
Przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzach odbywa się zgodnie
z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie ochrony danych osobowych
przetwarzanych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
§6
Traci moc zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 czerwca 2012 roku
w sprawie realizacji projektu badawczego „Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego”.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Rektora UJ
Prorektor UJ ds. dydaktyki

Prof. dr hab. Andrzej Mania

