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Ankieta dotycząca monitorowania jakości i poziomu 

zadowolenia studentów z odbytych praktyk studenckich 

Imię i nazwisko:  .................................................................................................................  

Kierunek i rok studiów:  .....................................................................................................  

Data rozpoczęcia i zakończenia praktyk:  ...........................................................................  

Nazwa firmy lub instytucji, w której odbyły się praktyki:  ..................................................  

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

1. W jakim stopniu przydzielone Ci zadania pokrywały się z założeniami deklarowanymi 

w ramowym planie praktyk? 

a. Były dokładnie takie, jak założone. 

b. Różniły się nieznacznie. 

c. Znacznie odbiegały od założeń. 

d. Były zupełnie inne. 

2. Czy infrastruktura w firmie była pomocna w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych? 

a. Tak, była bardzo przydatna. 

b. Była wykorzystana przeze mnie częściowo. 

c. Było to dla mnie nowym doświadczeniem. 

d. W ogóle nie korzystałem/am. 

3. Czy infrastruktura uczelni (wyposażenie warsztatów, oprogramowanie komputerów 

itp.) pozwoliły na sprawniejszą pracę podczas praktyk? 

a. Tak, była bardzo pomocna. 

b. Była kompatybilna częściowo. 

c. Zupełnie nie przystawały do siebie. 

d. Inne: … 

4. Jak pomocna była wiedza i doświadczenie osób pracujących w firmie? 

a. Osoby miały profesjonalną wiedzę i chętnie się nią dzieliły. 

b. Osoby miały profesjonalną wiedzę, ale nie było czasu/możliwości/chęci jej 

przekazania. 

c. Wiedza i doświadczenie osób nie stanowiły dla mnie dużej wartości. 

d. Wiedza i doświadczenie osób była dla mnie zupełnie nieprzydatna . 
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5. Czy zakres wykonywanych zadań pokrywał się z obszarem działań projektowych, 

realizowanych w trakcie studiów na kierunku wzornictwo? 

a. Zadania dokładnie pokrywały się z obszarami problemowymi 

podejmowanymi podczas studiów. 

b. Zadania częściowo odpowiadały realizowanym w trakcie studiów . 

c. Zadania w bardzo mały zakresie przystawały do poznawanych podczas 

studiów. 

d. Zadania były zupełnie innymi zagadnieniami. 

e. Inne: … 

6. W jakim stopniu praktyki rozwinęły Twoją wiedzę i umiejętności związane z 

kierunkiem studiów? 

a. Bardzo rozszerzyły moją wiedzę i umiejętności. 

b. Były przydatnym doświadczeniem. 

c. Utwierdziły mnie w przekonaniu o dobrym wyborze kierunku studiów . 

d. Rozczarowały mnie i zniechęciły do przyszłego zawodu . 

7. Na ile wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów były przydatne w realizacji 

powierzonych obowiązków? 

a. Moja wiedza i umiejętności były zupełnie wystarczające do wykonywania 

zadań. 

b. Moja wiedza i umiejętności w dużym zakresie pozwoliły mi na sprawne 

wykonywanie obowiązków. 

c. Moja wiedza i umiejętności w stopniu niewielkim były przydatne do 

wykonywania zadań. 

d. Dotychczas zdobyte kompetencje okazały się 

nieprzydatne/niewystarczające. 

8. Czy poleciłbyś/abyś miejsce odbycia praktyk jako wartościowe i inspirujące 

doświadczenie? 

a. Poleciłbym/abym z pełnym przekonaniem. 

b. Poleciłbym/abym z niewielkimi zastrzeżeniami. 

c. Poleciłbym/abym z dużymi obiekcjami. 

d. Nie poleciłbym/abym. 

 


