ZARZĄDZENIE NR 62/2021
z dnia 13 grudnia 2021 roku
w sprawie zasad prowadzenia własnego monitoringu karier zawodowych absolwentów
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Na podstawie art. 352 ust.14 w zw. z art. 23 ust .1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 Statutu UMFC
(tekst jednolity ogłoszony w Komunikacie Rektora UMFC nr 10/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku) w zw.
z § 22 ust. 3 pkt 21 Regulaminu Organizacyjnego UMFC (tekst jednolity ogłoszony w Komunikacie Rektora
UMFC nr 11/2021 z dnia 16 lipca 2021 roku) zarządzam co następuje:
§1.
1. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina prowadzi własny monitoring karier zawodowych swoich
absolwentów (zwany dalej monitoringiem karier).
2. Celem prowadzonego przez UMFC monitoringu karier jest dostosowanie programu studiów do potrzeb
rynku pracy.
§2.
1. Biuro Promocji i Karier UMFC odpowiada za organizację, ustalanie terminów, prawidłowy przebieg oraz
opracowywanie wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu karier.
2. Nadzór nad realizacją monitoringu karier pełni prorektor właściwy do spraw dydaktycznych.
3. Jednostki organizacyjne UMFC oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy
współpracują z Biurem Promocji i Karier UMFC w zakresie niezbędnym do należytej realizacji
monitoringu karier.
§ 3.
1. Kierownik Działu Nauczania UMFC przekazuje Kierownikowi Biura Promocji i Karier UMFC wykaz
danych absolwenta w terminie do 3 miesięcy od dnia ukończenia przez niego studiów w UMFC, w

sposób zapewniający poufność zawartych w nim danych, w szczególności ochronę przed ich utratą lub
dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
2. Zakres przekazywanych danych osobowych absolwentów, o których mowa w ust. 1 oraz zasady ich
przetwarzania w związku z monitoringiem karier będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 4.
1. Monitoring karier realizowany jest poprzez prowadzenie badań z wykorzystaniem ankiet wysyłanych
drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej absolwentów. Ankiety mogą być wysyłane również
pocztą tradycyjną na adresy korespondencyjne absolwentów.
2. Treść ankiet, o których mowa w ust. 1 ustala Biuro Promocji i Karier UMFC w porozumieniu z
prorektorem właściwym do spraw dydaktycznych.
3. Udział absolwentów w badaniu realizowanym w ramach monitoringu karier jest dobrowolny.
4. Informacje uzyskiwane w procesie monitoringu karier mają charakter poufny.
5. Badanie w ramach monitoringu karier realizowane jest w oparciu o dane uzyskane na podstawie ankiet
otrzymanych od absolwentów.
6. Biuro Promocji i Karier UMFC opracowuje wyniki badania, o którym mowa w ust. 5 oraz przygotowuje
na ich podstawie raport z monitoringu karier realizowanego w danym roku akademickim.
7. Raport, o którym mowa w ust. 6 przedkładany jest Rektorowi UMFC oraz prorektorowi właściwemu do
spraw dydaktycznych w terminie do dnia 30 września każdego roku.
8. Raporty zawierające między innymi zbiorcze dane i wyniki badania realizowanego w ramach
monitoringu karier będą publikowane na stronie internetowej UMFC, jak również w inny sposób
ustalony przez UMFC.
9. Raporty, o których mowa w ust. 6 nie mogą zawierać danych identyfikujących osoby biorące udział w
badaniu realizowanym w ramach monitoringu karier.

§ 5.
1. Osoby wykonujące zadania związane z realizacją monitoringu karier muszą posiadać upoważnienie do
przetwarzania danych osobowych absolwentów niezbędnych do prowadzenia badań oraz zobowiązane
są do zachowania w tajemnicy uzyskanych w trakcie badań informacji.
2. Informacje na temat przetwarzania danych absolwentów w procesie monitoringu karier mogą być
przekazywane absolwentom w szczególności przy okazji dokonywania czynności związanych z
ukończeniem studiów w UMFC, wraz z przesyłaną ankietą oraz za pośrednictwem strony internetowej
UMFC.
3. UMFC przetwarza dane, o których mowa w § 3 ust. 1 przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

(-)
prof. dr hab. Klaudiusz Baran1
Rektor

1 podpis na oryginale dokumentu

