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ANKIETA EWALUACYJNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

OPINIA STUDENTA NA TEMAT PRAKTYKI ZAWODOWEJ/ OPIEKUNÓW PRAKTYK/ BIURA KARIER 
 

 
Student/ka: …………………………………………………………………………………………………………. Nr albumu:  …......................   

     (imię i nazwisko studenta/-ki) 

Kolegium ……….……………………………………………………………………………kierunek: ………………………………….………………. 

studia: stacjonarne/niestacjonarne*      rok akademicki: ……………………………….. 

 
I. OPINIA NA TEMAT MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYKI (INSTYTUCJI) 

(Oceń na skali od 1 do 5 gdzie 1 oznacza najniższą ocenę a 5 najwyższą ocenę) 
 1 2 3 4 5 
Atmosfera panująca w instytucji       
Życzliwość pracowników instytucji w stosunku do 
praktykanta 

     

Stanowisko pracy i niezbędne materiały do wykonywania 
pracy 

     

Organizacja przebiegu praktyki w instytucji (organizacja 
czasu pracy, podział zadań) 

     

Instytucja godna polecenia dla innych osób chcących odbyć 
praktyki  

     

 
 
II. OPINIA NA TEMAT ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYK   

(Oceń na skali od 1 do 5 gdzie 1 oznacza najniższą ocenę a 5 najwyższą ocenę) 
 

 1 2 3 4 5 
Zakładowy opiekun praktyk posiada kompetencje do 
prowadzenia praktyk w obszarze związanym z kierunkiem 
kształcenia  

     

Zakładowy opiekun praktyk wykazał się zaangażowaniem             
w realizację praktyk   

     

Zakładowy opiekun praktyk służył radą, pomocą, dawał 
wskazówki 

     

Zakładowy opiekun praktyk nadzorował pracę osobiście i 
regularnie 

     

Zakładowy opiekun praktyk cechował się życzliwością 
(przyjazne ustosunkowanie, takt) 

     

Zakładowy opiekun praktyk rozpoczynał praktyki punktualnie   
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III. OPINIA NA TEMAT UCZELNIANEGO OPIEKUNA PRAKTYK 

               (Oceń na skali od 1 do 5 gdzie 1 oznacza najniższą ocenę a 5 najwyższą ocenę) 
 

 1 2 3 4 5 
Uczelniany opiekun praktyk posiada kompetencje do 
prowadzenia praktyk w obszarze związanym z kierunkiem 
kształcenia 

     

Uczelniany opiekun praktyk wykazał się zaangażowaniem            
w realizację praktyk   

     

Uczelniany opiekun praktyk przed rozpoczęciem praktyk  
poinformował mnie o wszelkich niezbędnych aspektach 
merytorycznych związanych z praktykami (np. ilość godzin 
praktyk, termin odbywania praktyk dozwolone miejsca 
praktyk, itp.) 

     

Uczelniany opiekun praktyk w trakcie trwania praktyk 
udzielał informacji i wsparcia  

     

Uczelniany opiekun praktyk był dyspozycyjny (mailowo i/lub 
telefonicznie i /lub w ramach konsultacji) w sytuacji 
problemowej związanej z praktykami  

     

Uczelniany opiekun praktyk cechował się życzliwością 
(przyjazne ustosunkowanie, takt) 

     

Uczelniany opiekun praktyk rozliczył mnie z realizacji 
programu praktyk i osiągniętych efektów uczenia się 
przewidzianych dla danego etapu praktyk zawodowych 
(wpisy w dzienniku praktyk)  

     

 
IV.  OPINIA NA TEMAT BIURA KARIER 

               (Oceń na skali od 1 do 5 gdzie 1 oznacza najniższą ocenę a 5 najwyższą ocenę) 
 

 1 2 3 4 5 
Pracownicy Biura Karier posiadają kompetencje do obsługi 
formalnej praktyk w obszarze związanym z kierunkiem 
kształcenia 

     

Pracownicy Biura Karier wykazali się zaangażowaniem                        
w realizację praktyk   

     

Pracownicy Biura Karier poinformowali mnie o wszelkich 
niezbędnych aspektach formalnych związanych z praktykami 
(np. rodzaje i terminy składania i odbioru wymaganych 
dokumentów itp.) 

     

Pracownicy Biura Karier cechowali się życzliwością 
(przyjazne ustosunkowanie, takt) 

     

Biuro Karier było dla mnie dostępne od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 – 16:00 oraz w wyznaczone dni 
weekendowe w godzinach  8:00 -14:00 

     

                                    
⃰ niepotrzebne skreślić 


