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Szanowny Studencie,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rozpoeyna badanie |osów zawodowych i edukacyjnych abso|wentów naszej
ucze|ni. ce|em tego monitoringu jest badanie losu abso|wentów UE z punktu widzenia adekwatności ksŹałcenia do potzeb
rynku pracy. W fwiązku z tym z]''nacie,my się z prośbą o udzie|enie odpowiedzi na poniŹsze pytania' Umoż|iwi to nam
ponowny kontakt w ce|u uzyskania informacji na temal frea|izowania p|anów zawodowych i oceny przydatności ksŹalcenia
na Uniwersytecie Ekonomicznym.

zgodnie z us|awą Prawo o szkolnictwie wszym z dnia 18 marca 2011 roku (Dz, U. nr 84, poz. 455, ań' 13a), które
naklada na Ucze|nie obowiązek badania |osów absotwentów po tzech ipo pięciu tatach po zakończen.u studiów'
skontaKuiemy się z Tobą t|zykrotnie: w stycf;niu 2012, w czefwcu 2014 o|az w czerwcu 2016 roku.

o oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z p'awdą.'
tr Wyrażam zgodę na p]ze|wafanie pŹez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu moich danych osobowych oraz

umieszczenie ich w bazie stwozonei na potrzeby realizacji badania pt.: "Badanie |osów abso|wentód'' po|egajacego
na ś|edzeniu |osów zawodowych i edukacyinych abso|wentów Uniwersytetu Ekonomicznego, co Ędzie wykoŹystane
d|a udoskona|enia oferty edukacyjnej ucze|ni odpowiadającei potŻebom rynku pracy' Przyimuję do wiadomolści, że
moje dane osobowe pŻetwałzane są p|zez ww. insMucję' a także, że jestem uprawniony do wg|ądu do swoich
danych i ich poprawiania. Dane osobowe podaię dobrowo|nie ' zgodnie z ań. 7 pkt 5 z dnia29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z p6źn' zm\.-

tr zgoda na wyslanie infolmacii o Ważnych WydaŻeniach na ucze|ni
(newsletter).

+ - Pole obowią2kowe
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Ukończony wydzial

Ukończony kieru nek (np. z.a]ządzanie\

Ukończona specja|ność (np. E-biznes |)

Rodzai studiów D lstopnia tr ll stopnia tr s-letniemaqisterskle
Trvb studiów D Stacioname tr Niestacioname
Rok ukończenia studiów
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