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Ankieta dotycząca studenckich praktyk zawodowych (wypełnia Student)

Niniejsza ankieta ma na celu ocenę jakości i poziomu Państwa zadowolenia z zakończonej praktyki. Prosimy o
udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania. Wyniki ankiety nie będą przekazywane Praktykodawcy i nie będą
miały wpływu na zaliczenie praktyk.
Imię i nazwisko Studenta
Kierunek/obszar studiów
Rok studiów
Rodzaj praktyki
Liczba godzin
Nazwa przedsiębiorstwa i
adres

Raczej nie

Nie mam
zdania

Raczej tak

Zdecydowanie
tak

Praktyka zawodowa dała mi możliwość wykorzystania wiedzy (nabytej
podczas zajęć dydaktycznych) w środowisku pracy.
Podczas realizowanej praktyki zawodowej nabyłem/am nową wiedzę.
Praktyka zawodowa dała mi możliwość wykorzystania umiejętności
(nabytych podczas zajęć dydaktycznych) w środowisku pracy.
Podczas realizowanej praktyki zawodowej nabyłem/am nowe umiejętności.
Praktyka zawodowa dała mi możliwość wykorzystania wcześniej nabytych
różnych kompetencji społecznych (np. komunikacja werbalna/niewerbalna,
współpraca w grupie, pełnienie różnych ról).
Zakładowy opiekun praktyk udzielał mi wsparcia merytorycznego
niezbędnego do wykonywania powierzonych zadań.

Zdecydowanie
nie

1. Prosimy o zaznaczenie w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami:
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2. Czy poleciliby Państwo to miejsce praktyki innym studentom, jako instytucje, w której można nabyć wiedzę,
umiejętności i kompetencje społeczne?
 Tak
 Nie. Jeżeli nie, prosimy napisać dlaczego? .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

3. Czy praktyka przebiegała zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez zakładowego opiekuna praktyki?
 Tak
 Nie. Jeżeli nie, prosimy napisać dlaczego?.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
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4. Czy praktyka przebiegała zgodnie z programem przedstawionym przez zakładowego opiekuna praktyki?
 Tak
 Nie. Jeżeli nie, prosimy napisać dlaczego? ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
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