
Ankieta ewaluacyjna.                                                                                                                  
Opinia pracodawców na temat studenckich praktyk zawodowych.

Niniejsza ankieta ma charakter ewaluacyjny. Na podstawie udzielonych odpowiedzi możliwe będzie 
dokonanie oceny realizowanych praktyk i wyciągnięcie stosownych wniosków w celu poprawy jakości 
praktyk zawodowych. Prosimy o rzetelne udzielanie odpowiedzi na poniższe  pytania.

1. Czy przyjmują Państwo chętnie studentów na praktyki?

� tak, chętnie
� niezbyt chętnie
� staram się nie przyjmować 

2. Co sądzą Państwo o czasie odbywania praktyk przez studentów?

� czas praktyki jest wystarczający �
� praktyki powinny zostać wydłużone
� czas praktyki powinien zostać skrócony

3. Jakie bariery utrudniają Państwa zdaniem nawiązanie współpracy w zakresie praktyk studenckich?

� nie wiedzieliśmy, że można nawiązać taką współpracę �
� uważam, że taka współpraca nie jest potrzebna w mojej firmie
� niska jakość pracy praktykantów � � �
� nie posiadamy kadry, opiekującej się praktykantami �
� program praktyk nie jest dostosowany do realiów gospodarczych
� inne:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. Jakie oczekiwania mają Państwo wobec uczelni, w zakresie kształcenia studentów?

� wiedza teoretyczna � � � �
� umiejętność zastosowania teorii w praktyce � �
� rozwijanie zainteresowań studentów w kołach naukowych
� kształtowanie umiejętności komunikacji i pracy w zespole
� inne:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



5. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi dotyczących przebiegu praktyki:

TAK NIE 

Praktykant miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce
  

Odbyta praktyka pozwala wejść studentom bez stresu na rynek pracy
  

Po zakończeniu praktyki student przekazał uwagi w sprawie jej organizacji opiekunowi 
praktyk

  

Podczas praktyki student przygotowywał pod opieką pracownika samodzielne analizy, 
programy, zajęcia, itp.

  

Praktykant potrafił praktycznie zastosować wiedzę teoretyczną uzyskaną podczas studiów
  

Praktykant poznał specyfikę działania podmiotu, w którym odbywał praktykę
  

Praktykant zapoznał się z system zbierania danych w firmie/instytucji
  

To czego uczą się studenci na zajęciach teoretycznych jest przydatne dla ich dalszego 
rozwoju zawodowego.

  

Studenci uczestniczyli w codziennym życiu firmy
  

W czasie praktyki studenci mogli tylko obserwować, jak wykonywana jest praca w 
jednostce

  

W czasie praktyki obowiązywały studentów sztywne godziny czasu pracy
  

W ramach praktyki student/ka zbierał/a dane do pracy licencjackiej
  

W ramach praktyki praktykanci zwiedzili działy produkcyjne firmy /działy – oddziały w 
instytucji

  

Wiedzę z praktyki będzie mógł student/ka wykorzystać przygotowując się do zajęć na 
uczelni

  



Studenci zapoznali się z oprogramowaniem/programami wykorzystywanymi w firmie/
instytucji

  

Studenci wykonywali te same prace, co inni pracownicy
  

Studenci zapoznali się z zasadami budżetowania i finansowania firmy/instytucji
  

Zapoznano studentów z przepisami BHP i higieny pracy obowiązujące z zakładzie
  

Zdobyte podczas praktyki umiejętności powinny okazać się przydatne w pracy 
zawodowej

  

Student/ka zna system informatyczny obowiązujący w zakładzie/instytucji
  

6. Jakie są Państwa oczekiwania względem studentów oraz uczelni?

TAK NIE

Studenci powinni posiadać bogatą wiedzę teoretyczną
  

Studenci powinni posiadać doświadczenie w praktyce i umiejętność zastosowania 
wiedzy teoretycznej

  

Studenci powinni posiadać umiejętności pracy w zespole
  

Powinni mieć opanowaną obsługę wypełniania/uzupełniania niezbędnej do pracy 
dokumentacji

  

Powinni posiadać umiejętność adaptacji do nowych warunków
  

Posiadają umiejętności i wyrobione chęci samodokształcania
  

Powinni wykazywać się samodzielnością w podejmowaniu decyzji
  

Powinni posiadać umiejętności podejmowania dodatkowych zajęć
  



Powinni posiadać umiejętności analityczne i potrafić sporządzać raporty/projekty itp.
  

Powinni wykazywać się lepszą znajomością języków obcych
  

7. Ilu studentów przyjmują Państwo jednorazowo na praktykę?

� 1 osobę �
� od 2 do 3 osób
� od 4 do 5 osób
� powyżej 5 osób

8. W jakiej branży działa Państwa firma?

� administracja państwowa
� szkolnictwo
� produkcja
� handel
� usługi


