
System Zarządzania Jakością Kształcenia 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu                           

 

 

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 

Wydział ……………………………........……….……………………………………………….………………………………………… 

Rok uzyskania stopnia doktora ………………..... Tryb studiów doktoranckich: stacjonarne / niestacjonarne 

 

proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź: 

1. Czy jest Pan/Pani zadowolony ze studiów doktoranckich na Uniwersytecie Artystycznym  

       w Poznaniu? zdecydowanie tak / raczej tak / średnio / raczej nie / zdecydowanie nie 

 

2. Ocena przejrzystości kryteriów przyjmowania na studia doktoranckie: bardzo dobra / dobra / zła / 

bardzo zła / trudno powiedzieć 

 

3. Czy informacja dostępna na stronie internetowej, dotycząca zasad uzyskiwania zaliczeń, zdawania 

egzaminów, przebiegu studiów jest wystarczająca? zdecydowanie tak / raczej tak / średnio / 

raczej nie / zdecydowanie nie 

 

4. Czy informacja dostępna na stronie internetowej dotycząca przebiegu postępowania w sprawie 

uzyskania stopnia doktora jest wystarczająca? zdecydowanie tak /raczej tak /średnio/ raczej nie/ 

zdecydowanie nie 

 

5. Czy informacja o ankietyzacji do oceny poszczególnych przedmiotów w trakcie studiów była 

wystarczająca? zdecydowanie tak / raczej tak / średnio / raczej nie / zdecydowanie nie 

 

6. Czy otrzymywał Pan/Pani w trakcie studiów stypendium doktoranckie? tak / nie 

  

7. Czy otrzymywał Pan/Pani w trakcie studiów doktoranckich grant lub stypendium 

badawcze/artystyczne? 

tak (jakie?)……………………………………………………………………………………………………………………………… / nie  

 

8. Ocena następujących kwestii: 

 
zdecydowanie 

tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 

zdecydowanie 

nie 

a. Czy była możliwość swobodnego wyboru promotora?     

b. Czy była możliwość wyboru promotora specjalizującego 

się w interesującej Pana/Panią problematyce? 

    

c. Czy była możliwość wyboru tematyki pracy doktorskiej 

zgodnej z Pana/Pani zainteresowaniami artystycznymi? 

    

 

9. Ocena współpracy z opiekunem naukowym / promotorem 

 
bardzo 

dobra 

dobra średnia zła bardzo 

zła 

a. Częstotliwość spotkań z promotorem      

b. Dostępność promotora poza wyznaczonymi terminami      

c. Pomoc Promotora w pracach nad przygotowaniem pracy       

doktorskiej 

     



10. Czy uważa Pan/Pani, że osiągnął założone w programie studiów doktoranckich efekty 

kształcenia? zdecydowanie tak / raczej tak / średnio / raczej nie / zdecydowanie nie 

 

11. Czy Kierownik studiów doktoranckich należycie wywiązywał się ze swoich zadań? 

zdecydowanie tak / raczej tak / średnio / raczej nie / zdecydowanie nie 

 

12. Czy widzi Pan/Pani potrzebę wprowadzenia zmian w programie studiów doktoranckich? tak – proszę 

opisać postulowane zmiany:     …….. ………….……………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. / nie 

 

13. Czy widzi Pan/Pani potrzebę wprowadzenia zmian w sposobie organizacji studiów doktoranckich? 

tak – proszę opisać postulowane zmiany: ………….……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / nie 

14. Ocena obsługi administracyjnej ze strony Działu Jakości Kształcenia i Rozwoju Kadry? bardzo dobra / 

dobra / średnia / zła / bardzo zła 

 

15. Czy posiadając obecną wiedzę na temat studiów doktoranckich na Uniwersytecie Artystycznym w 

Poznaniu poleciłby je Pan/Pani innym zainteresowanym? zdecydowanie tak / raczej tak / raczej nie / 

zdecydowanie nie / trudno powiedzieć 

 

 

Dodatkowe uwagi uczestnika na temat studiów doktoranckich na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


