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Prośba o wyrażenie zgody na realizacię badań naukowych
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|ako uczestfo!Ę studiów doktoranckich na WydzialeZarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
i jednocześnie pracownik Biura Prorektorów Politechniki Opolskiej, zwracam się do Pana
Dziekana z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody oraz umożliwienie przeprowadzenia
w kierowanym przez Pana Wydziale badań naukowych w ramach przygotowywanej, pod
kierunkiem naukowym prof. E. |adwigi Biesagi-Słomczewskiej, rozprawy doktorskiej pt.:

,,Kreowanie wizerunku pracodawcy a rozpoznawalność marki organizacji na przykładzie
publicznych uczelni technicznych",

Głównym celem badań jest poznanie opinii na temat roli i znaczenia działań kreuią-
cych wizerunek dobrego pracodawcy (employer branding) w budowaniu rozpoznawal-
noŚci marki uczelni oraz dokonanie oceny doĘchczasowei akĘwności w tym zakresie.
Badanie będzie przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza udostępnionego w wersji
papierowej oraz elektronicznej w publicznych uczelniach technicznych podlegających Minister-
stwu Nauki i SzkolnictwaWyższego. Badaniem będą objęci pracownicy naukowo-dydaktyczni
i administracyjni, a także studenci i doktoranci. Państwa pomoc w przeprowadzeniu badania
jest nieodzownym warunkiem jego powodzenia i przydatności płynących z niego wyników.
Dlatego teżbardzo proszę o wyrażeni e zgody na objęcie Pana Wydziału badaniem oraz przeka-
zanie pracownikom, studentom i doktorantom załączonych ankiet. Harmonogram badań
przewiduje,żezakończą się one do 30 czerwca 2016 roku.

Pragnę podkreślić, że badanie jest anonimowe, niezależne, nie jest finansowane
w ramach żadnego projektu, a zebrane dane będą wykorzystane wyłącznie do celów nauko_
vvych. W przypadku zainteresowanią zobowiązuję się udostępnić Państwu wyniki zbiorcze
badań przeprowadzonych na wszystkich uczelniach objętych badaniem przy zachowaniu
anonimowości uczelni i respondentów.

W razie pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy,
Licząc na przychylne ustosunkowanie się do mojejprośby
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