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ANKIETA – OPINIA PRACODAWCÓW NA TEMAT PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

Czy chętnie przyjmują Państwo studentów na praktykę?  

 Tak, chętnie. 

 Niezbyt chętnie. 

 Staramy się nie przyjmować. 

Co sądzą Państwo o czasie odbywania praktyk przez studentów?  

 Czas praktyki jest wystarczający. 

 Czas praktyki powinien zostać wydłużony. 

 Czas praktyki powinien zostać skrócony. 

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

 Nie wiedzieliśmy, że można nawiązać taką współpracę. 

 Uważamy, że taka współpraca nie jest potrzebna w naszej firmie. 

 Niska jakość pracy praktykantów. 

 Nie posiadamy kadry, opiekującej się praktykantami. 

 Program praktyk nie jest dostosowany do realiów rynku pracy. 

 

OCENA PRZEBIEGU PRAKTYKI TAK NIE 

Praktykant miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej w praktyce     

Odbyta praktyka pozwoli studentom wejść bez stresu na rynek pracy     

Praktykant poznał specyfikę działania podmiotu, w którym odbywał praktykę     

Studenci uczestniczyli w codziennym życiu firmy     

Praktykant tylko obserwował, jak wykonywana jest praca w jednostce     

W ramach praktyk student zbierał dane do pracy dyplomowej     

Student będzie mógł wykorzystać wiedzę z praktyki, przygotowując się do zajęć na uczelni     

Student wykonywał te same prace, co inni pracownicy     

Zdobyte podczas praktyki umiejętności powinny okazać się przydatne w pracy zawodowej     

Praktykant miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej w praktyce     

Odbyta praktyka pozwoli studentom wejść bez stresu na rynek pracy     
Podczas praktyki student przygotowywał pod opieką pracownica samodzielne programy, 

zajęcia, itp.     

OCZEKIWANIA WOBEC STUDENTÓW / UCZELNI      

Studenci powinni posiadać bogatą wiedzę teoretyczną.     
Studenci powinni posiadać doświadczenie i umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w 

praktyce     

Studenci powinni posiadać umiejętność pracy w zespole.     

Studenci powinni posiadać umiejętność adaptacji do nowych warunków.     

Powinni posiadać chęci samodokształcania.     

Powinni wykazywać się samodzielności w podejmowaniu decyzji.     

Powinni posiadać chęci podejmowania się dodatkowych zajęć.     

Powinni wykazywać się lepszą znajomością języków obcych.     
Dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas 


