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TRAWI- Ankieta dla pracodawców
Celem poniższej ankiety jest ustalenie wymagań pracodawców dotyczących kompetencji
pracowników zatrudnionych w sektorze chemicznym. Ankieta jest przeznaczona dla szefa działu
kadr. Jej wypełnienie nie potrwa dłużej niż 10 min.
1. Proszę wybrać wariant, który odpowiada charakterowi Państwa przedsiębiorstwa:
wytwórstwo/ produkcja
badania naukowe/ rozwój
świadczenie usług/ konsulting
2. W jakim obszarze działa Państwa przedsiębiorstwo:
chemia
przemysł rafineryjny (petrochemiczny)
przemysł farmaceutyczny
przemysł gumowy
przemysł tworzyw sztucznych
papiernictwo
produkcja wyrobów chemicznych i włókien syntetycznych
produkcja środków czystości i kosmetyków
produkcja farb i lakierów
produkcja pestycydów i chemikaliów rolniczych
3. Proszę podać region, w którym działa Państwa przedsiębiorstwo:
4. Proszę podać liczbę zatrudnionych pracowników:
5. Proszę wskazać od ilu lat funkcjonuje Pani/Pana przedsiębiorstwo:
6. Czy trudno jest obecnie pozyskać wykwalifikowanego pracownika?
tak
Proszę uzasadnić odpowiedź:
nie
nie wiem
7. Czy zatrudniają Państwo absolwentów?
tak
Jaki jest preferowany przez Państwa poziom wykształcenia absolwentów?
wykształcenie podstawowe
Proszę uzasadnić odpowiedź:
wykształcenie średnie z maturą z przedmiotów chemicznych
Proszę uzasadnić odpowiedź:
wykształcenie średnie z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje
z przedmiotów chemicznych
Proszę uzasadnić odpowiedź:
wykształcenie średnie z maturą z innych przedmiotów technicznych
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Proszę uzasadnić odpowiedź:
wykształcenie średnie z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje z innych
przedmiotów technicznych
Proszę uzasadnić odpowiedź:
wykształcenie wyższe
Proszę uzasadnić odpowiedź:

8.

9.

10.

11.

nie
Proszę uzasadnić odpowiedź:
Czy uwzględniają Państwo przy wyborze nowych pracowników długość
i częstotliwość odbytych w Państwa przedsiębiorstwie praktyk zawodowych?
tak
nie
Czy w Państwa przedsiębiorstwie jest realizowane kształcenie zawodowe uczniów szkół
zawodowych?
tak
nie
9.1 jeśli wybrano nie
Proszę wymienić największe utrudnienia, na które napotykają pracodawcy, którzy chcieliby
kształcić uczniów:
wiek uczniów
ustawodawstwo
finanse
inne
Czy biorą Państwo udział w programie edukacyjnym szkoły zawodowej w Państwa regionie?
tak
nie
10.1 jeśli wybrano nie
Czy byliby Państwo gotowi powziąć współpracę z szkołą zawodową/ instytucją edukacyjną
w ramach programu edukacyjnego, który uwzględniałby potrzebę praktyki zawodowej?
tak
nie
nie wiem
Czy w jakikolwiek inny sposób współpracują Państwo ze szkołą zawodową w Państwa
regionie? Np. poprzez:
wyposażenie laboratoriów chemicznych
udzielanie stypendiów
organizację konkursów szkolnych
zapewnianie pomocy naukowych uczniom
organizację wypraw naukowych
kształcenie nauczycieli
inne sposoby współpracy:
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12. Czy są Państwa zdania, że programy nauczania szkół zawodowych pokrywają się
z wymaganiami rynku pracy?
tak
raczej tak
raczej nie
nie
nie wiem
13. Czy uważają Państwo, że absolwenci szkół zawodowych posiadają wystarczają wiedzę
teoretyczną?
tak
raczej tak
raczej nie
nie
13.1. Jeśli wybrano raczej nie/nie: proszę sprecyzować, wiedzy z jakiego zakresu brakuje
absolwentom szkół zawodowych:
14. Czy uważają Państwo, że absolwenci posiadają wystarczające umiejętności praktyczne?
tak
raczej tak
raczej nie
nie
9.1 Jeśli wybrano raczej nie/nie: proszę sprecyzować, jakich umiejętności praktycznych
brakuje absolwentom szkół zawodowych:
15. Czy są Państwo zdania, że uczniowie szkół zawodowych zdobywają wystarczająco dużo
praktyki na rynku pracy na etapie edukacji szkolnej?
tak
nie
nie wiem
16. Jakich kompetencji zawodowych brakuje wg Państwa absolwentom najbardziej?
Kompetencje zawodowe dla pracy w laboratorium:
obsługa sprzętu i urządzeń laboratorium chemicznego
przeprowadzenie analizy chemicznej na podstawie dokumentacji produkcyjnej
i analitycznej
prowadzenie przepisowej dokumentacji w laboratorium chemicznym
stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa
ochrony przeciwpożarowej w laboratorium chemicznym
inne
Kompetencje zawodowe dla pracy w zakładzie:
kierowanie procesami technologicznymi w zakładzie chemicznym i innych branżach
przemysłu chemicznego
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przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa ochrony
przeciwpożarowej
praktyczne zastosowanie znajomości zasad i reguł fizyczno-chemicznych podczas
procesów chemicznych
przygotowanie i obróbka substancji chemicznych i surowców naturalnych do dalszych
procesów produkcji chemicznej na podstawie dokumentacji produkcyjnej
i analitycznej
prowadzenie przepisowej dokumentacji produkcyjnej i zakładowej dot. obsługi
i kierowania procesami technologicznymi przy wytwarzaniu produktów chemicznych
i innych produktów przetwórstwa chemicznego
obsługa sprzętów i urządzeń używanych przy poszczególnych operacjach
wytwórczych jak i przy procesach chemicznych
inne
17. Proszę wybrać za każdym razem jedną kompetencję, którą uważają Państwo za najważniejszą:
Kompetencje zawodowe dla pracy w laboratorium:
obsługa sprzętu i urządzeń laboratorium chemicznego
przeprowadzenie analizy chemicznej na podstawie dokumentacji produkcyjnej
i analitycznej
prowadzenie przepisowej dokumentacji w laboratorium chemicznym
stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa
ochrony przeciwpożarowej w laboratorium chemicznym
inne
Kompetencje zawodowe dla pracy w zakładzie:
kierowanie procesami technologicznymi w zakładzie chemicznym i innych branżach
przemysłu chemicznego
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa ochrony
przeciwpożarowej
praktyczne zastosowanie znajomości zasad i reguł fizyczno-chemicznych podczas
procesów chemicznych
przygotowanie i obróbka substancji chemicznych i surowców naturalnych do dalszych
procesów produkcji chemicznej na podstawie dokumentacji produkcyjnej
i analitycznej
prowadzenie przepisowej dokumentacji produkcyjnej i zakładowej dot. obsługi
i kierowania procesami technologicznymi przy wytwarzaniu produktów chemicznych
i innych produktów przetwórstwa chemicznego
obsługa sprzętów i urządzeń używanych przy poszczególnych operacjach
wytwórczych jak i przy procesach chemicznych
inne
18. Proszę podać inne kompetencje, których wg Państwa brakuje absolwentom (możliwych jest
kilka odpowiedzi). Proszę uwzględnić przy tym posiadane wykształcenie (dyplom
potwierdzający kwalifikacje/matura)
dobre nawyki w pracy (punktualność, staranność, niezawodność, odpowiedzialność)
samodzielność
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umiejętność pracy w grupie
komunikatywność
kompetencje językowe
zdolność uczenia się
umiejętność rozwiązywania problemów
umiejętność wykonywania pracy według wskazówek lub instrukcji
czytanie ze zrozumieniem
umiejętność podejmowania decyzji
inne
19. Proszę wybrać maksymalnie 3 kompetencje, które uważacie Państwo za najważniejsze:
dobre nawyki w pracy (punktualność, staranność, niezawodność, odpowiedzialność)
samodzielność
umiejętność pracy w grupie
komunikatywność
kompetencje językowe
zdolność uczenia się
umiejętność rozwiązywania problemów
umiejętność wykonywania pracy według wskazówek lub instrukcji
czytanie ze zrozumieniem
umiejętność podejmowania decyzji
inne

Dziękujemy za udział w ankiecie
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