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Imię i nazwisko absolwenta/ 

Name and surname of the graduate  

          data/date 

 

 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 

Faculty of Power and Aeronautical Engineering  

Ankieta Absolwenta 

Graduate Questionnaire 

 

 

Niniejszym informuję, że po obronie egzaminu dyplomowego podjąłem/ kontynuuję pracę w:   

I hereby declare that after graduation I continue the work / have started to work  in:  

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

(nazwa miejsca zatrudnienia, lub branży przemysłu, administracji itp. ; adres miejsca zatrudnienia/ 

the name of the employer, post, industry or administration branch; address of the employer ) 

Na podstawie: /umowa o pracę na czas określony/ umowa o pracę na czas nieokreślony/ umowa zlecenia/ 

umowa o dzieło/ samozatrudnienie/ inna 

on the basis of: permanent contract/task contract/contract for specific work/ self-employment/Fixed-term 

contracts/other  

Przy wyborze inna proszę podać jaki rodzaj umowy/if you have chosen „other” please describe: 

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

 

Mój elektroniczny adres kontaktowy to/ My e-mail address is: ............................................................................... 

 

Uwagi na temat studiów na Wydziale MEiL (zawartość programu, jakość zajęć, uwagi krytyczne, propozycje 

poprawy, propozycje zmian / At hoc remarks about your studies  at our Faculty (difficulties, problems,  

suggestions for  improvements, positives) ……………………………………..………………………………… 

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

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

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

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z monitorowaniem karier 

zawodowych absolwentów. / I agree to have my personal data processed for the purposes of the monitoring 

professional graduate career.  

 

 

…………….................................... 

                                                                                                                  (podpis/signature) 

 
Informujemy, że wypełnienie powyższej Ankiety jest całkowicie dobrowolne. Jej celem jest gromadzenie danych niezbędnych do 

opracowywania nowych programów studiów na Wydziale MEiL, zgodnie z art.13a Ustawy - Prawo o Szkolnictwie Wyższym, z dnia 
27.07.2005. 

Informacje zawarte w Ankiecie będą wykorzystane wyłącznie w tym celu, oraz w celu komunikacji 

dotyczącej spraw absolwenckich. 
Przed wypełnieniem Ankiety prosimy o sprawdzenie, czy nie naruszy to przepisów prawa, lub praw osób trzecich. Każde z pól Ankiety można 

pozostawić niewypełnione, w tym przypadku puste pole należy przekreślić. Można też zamieścić  uwagi na temat programu studiów na 

Wydziale. 
Wypełnioną ankietę proszę wysłać e-mailem na adres: agnieszka.matejek@meil.pw.edu.pl i iszulc@meil.pw.edu.pl 

 
Please be advised that completing the above questionnaire is completely voluntary. Its aim is to collect the data necessary for the 

development of new programs of study at the Faculty of Power and Aeronautical Engineering, according to Article 13 of the Act - 

Law on Higher Education, on 27.07.2005. 

Information included in the questionnaire will be used solely for that purpose, and in order to communicate with the Graduate.  

Before completing the questionnaire please check that it does not violate the law or the rights of third parties. Each of the 

questionnaire fields can be left blank, however the empty field should be crossed.  

You can also post comments about studies at the faculty. 

Filled questionnaire can be sent by e-mail to: agnieszka.matejek@meil.pw.edu.pl and iszulc@meil.pw.edu.pl  
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