
ANKIETA 
oceny studenckiej praktyki zawodowej 

 
Niniejsza ankieta służy poznaniu opinii studentów Wydziału Filologicznego na temat praktyk zawodowych 

 
Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyd krzyżykiem. 
 
1. Czy informacje na temat studenckich praktyk zawodowych były przystępnie i przejrzyście 

komunikowane na stronie internetowej Wydziału?         □ tak  □ nie 
2. Czy formalności związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do realizacji praktyk 

zawodowych były zrozumiałe i przejrzyste dla studenta oraz  instytucji przyjmującej?     □ tak  □ nie  

3. Czy miejsca pracy – odbywania praktyk zostały odpowiednio przygotowane?     □ tak  □ nie 
4. Czy praktyki studenckie odbywały się zgodnie z przedstawionym programem praktyk?  

  □ tak  □ nie 
5. Czy w trakcie praktyki korzystał/a Pan/Pani z wiedzy lub umiejętności nabytych w czasie studiów? 

  □ tak  □ nie  
6. Czy opieka merytoryczna podczas odbywania praktyki umożliwiła Panu/i sprawne funkcjonowanie 

w miejscu pracy?             □ tak  □ nie 
7. Czy zdobyte w trakcie studiów przygotowanie teoretyczne było przydatne w praktycznym 

działaniu?               □ tak  □ nie 
8. Czy dzięki praktykom zdobył/a Pan/i nowe umiejętności przydatne w późniejszej pracy 

zawodowej?              □ tak  □ nie 
9. Czy podczas praktyk udało się Panu/i rozwinąd wskazane w programie praktyk kompetencje 

społeczne?              □ tak  □ nie 
10. Czy zadania wykonywane w ramach praktyk zawodowych były zgodne z profilem studiów i będą 

mogły byd wykorzystane przez Pana/ią w pracy zawodowej?        □ tak  □ nie 

11. Czy atmosfera pracy sprzyjała wykonywaniu przez Pana/ią obowiązków?      □ tak  □ nie 
12. Czy wyznaczonych opiekunów praktyk studenckich cechowała życzliwośd i zaangażowanie?  

              □ tak  □ nie 

13. Czy jest Pan/i zadowolony/a z odbytej praktyki?          □ tak  □ nie 

14. Czy odbyta praktyka zawodowa potwierdziła słusznośd dokonanego przez Pania/ią wyboru 

kierunku studiów?             □ tak  □ nie 
15. Czy gdyby była taka możliwośd byłby/byłaby Pan/i zainteresowany/a podjęciem pracy w miejscu 

praktyki?              □ tak  □ nie 
 
Inne uwagi i spostrzeżenia: 
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Dziękujemy za wypełnienie ankiety ☺ 


