
 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 277/WST/2021 z dnia 17.02.2021r. 

 

ANKIETA ABSOLWENTA OCENIAJĄCA PROGRAM KSZTAŁCENIA  

ORAZ ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA 

 

 

| KIERUNEK : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

| DATA ZŁOŻENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO:……………………………………………………………………………… 

| TRYB STUDIÓW – STACJONARNE / NIESTACJONARNE 

| POZIOM STUDIÓW – PIERWSZEGO STOPNIA / DRUGIEGO STOPNIA / JEDNOLITE MAGISTERSKIE 

Prosimy o dokonanie oceny skończonych studiów. 

Skala ocen: 

1 - nie mam zdania/nie wiem 
2 - zdecydowanie nie 
3 - raczej nie 
4 - raczej tak 
5 - zdecydowanie tak 

 

 1 2 3 4 5 

OCENA PROGRAMU STUDIÓW  

1. Czy jest Pan/Pani zadowolony z wyboru kierunku studiów?       

2. Czy program kształcenia spełnił oczekiwania?       

3. Czy program kształcenia pozwolił uzyskać wiedzę teoretyczną ?      

4. Czy program studiów pozwolił uzyskać podstawowe umiejętności 
praktyczne ? 

    
 

5. Czy program studiów umożliwił nabycie kompetencji społecznych 
przydatnych w przyszłej / obecnej pracy zawodowej? 

    
 

6. Czy wiedza i kompetencje kadry dydaktycznej spełniły oczekiwania?      

7. Czy poziom nauczania języka obcego był wystarczający?      

8. Czy liczba zajęć praktycznych była wystarczająca?      

9. Czy liczba praktyk zawodowych w programie studiów był wystarczający?      

10. Czy metody kształcenia spełniły oczekiwania?      

11. Czy nadzór ze strony opiekuna pracy dyplomowej był właściwy i 
wystarczający? 

    
 

OCENA WARUNKÓW STUDIOWANIA 

1. Czy praca i obsługa dziekanatu była wystarczająca?       

2. Czy infrastruktura dydaktyczna była odpowiednia i wystarczająca?      

3. Czy baza biblioteczna była odpowiednia i wystarczająca ?      

4. Czy baza socjalna Uczelni była odpowiednia i wystarczająca?      



5. Czy w trakcie studiów istniała możliwość udziału w programach wymiany 
i praktykach zagranicznych? 

    
 

6. Czy miał Pan/Pani możliwość uczestniczenia w badaniach 
naukowych/konkursach organizowanych w ramach Uczelni? 

    
 

7. Czy opieka Samorządu Studenckiego była odpowiednia i wystarczająca?      

8. Czy funkcjonowanie strony internetowej Uczelni było odpowiednie i 
wystarczające? 

    
 

9. Czy miał Pan/Pani możliwość kontaktu na studiach z pracodawcami?      

 

Czy według Pana/Pani przekazywane treści w ramach różnych przedmiotów 

powtarzały się? 

 

 bardzo często 

 często 

 rzadko  

 wcale 

 trudno powiedzieć 
 

 

Które moduły kształcenia (przedmioty) są najistotniejsze z punktu widzenia 

pracy zawodowej:  

a)  ………………………………………………………………..  

b)  ………………………………………………………………...  

c)  ………………………………………………………………… 

 

Które moduły kształcenia (przedmioty) należałoby zmodyfikować z punktu 

widzenia pracy zawodowej i bardziej dostosować do rynku pracy: 

a)  ………………………………………………………………..  

b)  ………………………………………………………………...  

c)  ………………………………………………………………… 

 

Czy przekazywane treści objęte programem studiów, w Pani/Pana ocenie, były 

adekwatne do potrzeb rynku? 

 wszystkie  

 zdecydowanie wszystkie  

 większość  

 tylko niektóre  

 większość informacji była znana mi wcześniej 



 

Czy ukończony kierunek studiów jest godny polecenia? 

 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 
    

 

Prosimy o wymienienie MOCNYCH stron ukończonych studiów:  

a)  ………………………………………………………………..  

b)  ………………………………………………………………...  

c)  ………………………………………………………………… 

 

Prosimy o wymienienie SŁABYCH stron ukończonych studiów:  

a)  ………………………………………………………………..  

b)  ………………………………………………………………...  

c)  ………………………………………………………………… 

 

Czy ma Pan/Pani jakieś SUGESTIE DOTYCZACE ZMIAN w programie studiów? 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 


