
 

ANKIETA DLA PRACODAWCY 

Szanowni Państwo, 

W trosce o jakość kształcenia na naszej uczelni pragniemy uzyskać od Państwa informacje 

na temat przebiegu praktyk studenckich. Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.  

Koordynator praktyk ULT 

1. Czy chętnie przyjmują Państwo studentów na praktykę? 

 Tak, chętnie. 

 Niezbyt chętnie. 

 Staramy się nie przyjmować. 

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

 Czas praktyki jest wystarczający. 

 Czas praktyki powinien zostać wydłużony. 

 Czas praktyki powinien zostać skrócony. 

3. Jakie bariery utrudniają, Państwa zdaniem, nawiązanie współpracy w zakresie 

praktyk studenckich?  

 Niewystarczająca wiedza studentów. 

 Nie posiadamy kadry, opiekującej się praktykantami. 

 Program praktyk nie jest dostosowany do realiów rynku pracy. 

 

Inne……………………………. 

 

4. Ilu studentów przyjmują Państwo jednorazowo na praktykę? 

 1 osobę. 

 od 2 do 3 osób. 

 od 4 do 5 osób. 

 powyżej 5 osób. 

Proszę zaznaczyć znakiem X, odpowiednią rubrykę dotyczącą przebiegu praktyki studenta: 

 TAK NIE 

Praktykant miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej w 

praktyce 
  

Odbyta praktyka pozwoli studentom wejść bez stresu na rynek pracy .   

Praktykant przedstawił opiekunowi niezbędną dokumentację oraz 

wymagania, które są niezbędne do spełnienia założeń regulaminowych 

  

Podczas praktyki student przygotowywał pod opieką opiekuna praktyk 

samodzielne zajęcia, scenariusze lekcji itp. 
  

Praktykant poznał specyfikę działania podmiotu, w którym odbywał 

praktykę 

  

Praktykant uczestniczył w codziennym życiu placówki   



 
Zdobyte podczas praktyki umiejętności powinny okazać się przydatne w 

pracy zawodowej? 
  

Po zakończeniu praktyki student przekazał uwagi w sprawie jej 

organizacji opiekunowi 

  

 

Proszę zaznaczyć znakiem X, odpowiednią rubrykę dotyczącą Państwa oczekiwań względem 

studentów i Uczelni: 

 TAK NIE 

Studenci powinni posiadać bogatszą wiedzę teoretyczną przed 

rozpoczęciem praktyk. 
  

Studenci powinni posiadać większą umiejętność zastosowania wiedzy 

teoretycznej w praktyce 
  

Studenci powinni mieć wykształconą umiejętność pracy w zespole.   

Studenci powinni posiadać umiejętność adaptacji do nowych warunków.    

Studenci powinni posiadać chęci samodokształcania.   

Studenci powinni wykazywać się samodzielności w podejmowaniu 

decyzji. 
  

Studenci powinni posiadać chęci podejmowania się dodatkowych zajęć.    

Studenci powinni wykazywać się lepszą znajomością języka obcego.   

Uczelnia powinna zweryfikować program praktyk, ponieważ nie jest on 

dostosowany do realiów współczesnej szkoły. 
  

Uczelnia powinna mieć większy kontakt z placówką.   

Uczelnia powinna szybciej reagować na problemy, które pojawiają się w 

trakcie praktyk studenckich. 

  

Uczelnia powinna częściej nadzorować przebieg praktyk.   

Koordynator praktyk ULT powinien w większym stopniu współpracować 

z opiekunem praktyk z ramienia placówki. 

  

 

UWAGI: 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie. 

 

 


