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Niniejsza anonimowa ankieta pozwoli w usystematyzowany sposób poznać opinie studentów, którzy kończą 

studia na poszczególnych kierunkach. 

Wiedza ta pomoże nam ocenić jakość całego programu kształcenia. 

Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem odpowiedzi, która najlepiej odnosi się do Twojej sytuacji lub oddaje 

Twoje zdanie. 

 Dziękujemy! 

 

A. Informacje ogólne 

 

Wydział ____________________________ 

Kierunek studiów ____________________________ 

 

1) Na jaki procent zajęć przewidzianych w ramach całych Twoich studiów uczęszczałeś/-aś 

regularnie: 

 Ponad 75% 

 Pomiędzy 50% i 75% 

 Pomiędzy 25% i 50% 

 Mniej niż 25% 

 

B. Warunki nauki i pracy 

 

2) Przez jak długi okres w trakcie roku akademickiego mieszkałeś/-aś MNIEJ niż godzinę drogi od 

uczelni / miejsca gdzie odbywały się zajęcia? 

 Ponad 75% czasu trwania studiów, lub przez cały czas 

 Pomiędzy 50% i 75% czasu trwania studiów 

 Pomiędzy 25% i 50% czasu trwania studiów 

 Mniej niż 25% czasu trwania studiów, lub przez cały czas 

 

3) Czy pracowałeś/-aś w trakcie roku akademickiego? 

 TAK, cały czas, na pełny etat  

 TAK, cały czas, na część etatu  

 TAK, wykonując prace dorywcze, sezonowe, lub zlecone 

 NIE, w ogóle nie pracowałem/-am 
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C. Infrasturktura:  

sale wykładowe/zajęciowe, laboratoria, biblioteki oraz miejsca do nauki 

 

4) Co sądzisz o salach, w których odbywały się zajęcia i ćwiczenia?  

  Zawsze lub prawie zawsze były odpowiednie 

  Często były odpowiednie 

  Rzadko były odpowiednie 

  Nigdy nie były odpowiednie 

 

5) Co sądzisz o wyposażeniu sal (sprzęcie wykorzystywanym w trakcie zajęć, laboratoriów, 

ćwiczeń, itp.)? 

  Zawsze lub prawie zawsze było odpowiednie 

  Często było odpowiednie 

  Rzadko było odpowiednie 

  Nigdy nie było odpowiednie 

 

  Nigdy z niego nie korzystałem/-am 

 

6) Jakie jest Twoje zdanie na temat funkcjonowania biblioteki i jej przydatności (dostępność 

pozycji przeznaczonych do wypożyczenia i konsultacji, godzin pracy, itp.)?  

  Bardzo pozytywna 

  Raczej pozytywna 

  Raczej negatywna 

  Bardzo negatywna 

 

  Nigdy z niej nie korzystałem/-am 

 

7) Co sądzisz na temat miejsc do nauki indywidualnej (poza biblioteką)? 

  Istniały i były odpowiednie 

  Istniały, ale nie były odpowiednie 

  Nie było takich miejsc 

 

 Nigdy z nich nie korzystałem/-am 

 

8) Co sądzisz na temat stanowisk komputerowych? 

  Istniały i ich liczba była odpowiednia 

  Istniały, ale nie było ich wystarczająco dużo 

  Nie było takich miejsc 

 

  Nigdy z nich nie korzystałem/-am 
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D. Studiowanie i egzaminy 

 

9) Czy materiały dydaktyczne (zarówno zalecane jak i udostępniane) wystarczały, aby się 

przygotować do egzaminów?  

  Zawsze lub prawie zawsze 

  W przypadku ponad połowy egzaminów 

  W przypadku mniej niż połowy egzaminów 

  Nigdy lub prawie nigdy 

 

10) Czy uważasz, że w trakcie całych studiów organizacja egzaminów (sesje, terminy, informacje, 

zapisy itp.) była zadawalająca? 

  Zawsze lub prawie zawsze 

  W przypadku ponad połowy egzaminów 

  W przypadku mniej niż połowy egzaminów 

  Nigdy lub prawie nigdy 

 

11) Czy w trakcie całych studiów ilość materiału, którego opanowanie było wymagane, była 

właściwa?  

  Tak, z łatwością można było go opanować 

  Tak, raczej można było go opanować 

  Nie, trudno było go opanować 

  Nie, nie dało się go opanować 

 

12) Czy uważasz, że w trakcie całych studiów wyniki egzaminów właściwie odzwierciedlały Twoje 

faktyczne przygotowanie do egzaminów? 

  Zawsze lub prawie zawsze 

  W przypadku ponad połowy egzaminów 

  W przypadku mniej niż połowy egzaminów 

  Nigdy lub prawie nigdy 

 

13) Czy uważasz, że pomoc ze strony promotora, którą otrzymałeś przygotowując pracę 

doplomową, była:  

  Bardziej niż wystarczająca 

  Wystarczająca 

  Niewystarczająca 

  Zdecydowanie niewystarczająca 
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E. Działania Pomocnicze 

 

14) Jeżeli spędziłeś/-aś cześć studiów za granicą (uczestnicząc w zajęciach, zdając egzaminy, pisząc 

pracę, itp.), oceń, czy wsparcie ze strony uczelni macierzystej uważasz za  

  Bardziej niż wystarczające  

  Wystarczające 

  Niewystarczające 

  Zdecydowanie niewystarczające 

 

  Nie wyjeżdżałem/-am za granicę w trakcie studiów.  

 

15) Czy brałeś/-aś udział w stażu lub praktykach w czasie studiów?     

 TAK, na uczelni    

 TAK, w instytucie badawczym                          

 TAK, w instytucji publicznej lub organizacji państwowej  

 TAK, w prywatnej firmie 

 TAK, w organizacji innego typu 

 

 Nie brałem/-am udziału 

 

 

16) Jeżeli na poprzednie pytanie odpowiedziałeś/-aś twierdząco, wskaż, czy pomoc udzielona ci 

przez uczelnię w trakcie stażu lub praktyk była  

  Bardziej niż wystarczająca  

  Wystarczająca 

  Niewystarczająca 

  Zdecydowanie niewystarczająca 

 

 

17) Jaka jest Twoja ocena systemu transferu punktów (ECTS)?  

  Bardzo pozytywna 

  Raczej pozytywna 

  Raczej negatywna 

  Bardzo negatywna 
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F. Ogólne zadowolenie i najbliższe perspektywy 

 

18) Czy jesteś zadowolony/-a ze swoich studiów?  

  Bardzo zadowolony/-a  

  Zadowolony/-a 

  Niezadowolony/-a 

  Bardzo niezadowolony/-a 

 

19) Jeżeli mógłbyś/mogłabyś cofnąć czas, czy powtórnie ubiegałbyś/ubiegałabyś się o przyjęcie na 

studia?   

 TAK, na ten sam kierunek na tej samej uczelni 

 TAK, na inny kierunek na tej samej uczelni 

 TAK, na ten sam kierunek na innej uczelni 

 TAK, na inny kierunek na innej uczelni 

 NIE, nie ubiegałbym/ubiegałabym się o przyjęcie na studia 

    

20) Czy w najbliższej przyszłości zamierzasz:  

  Dalej pracować tam, gdzie pracowałeś/-aś przed przyjęciem na studia  

  Dalej pracować tam, gdzie pracowałeś/-aś w trakcie studiów  

  Przyjąć pracę, którą Ci zaoferowano obecnie  

  Poszukać pracy 

  Dalej studiować (inne studia, inna specjalizacja, studia doktoranckie, itp.) 

  Inne 

 

 

G. Usługi na Uczelni 

 

20) Czy świadczono usługi restauracyjne?  

     TAK 

       NIE  

 

21) Jeżeli tak, jak bardzo byłeś/-aś z nich zadowolony/-a?   

  Bardzo zadowolony/-a 

  Zadowolony/-a 

  Niezadowolony/-a 

  Bardzo niezadowolony/-a 

 

 Nie korzystałem/-am z restauracji
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22) Czy oferowano studentom możliwość zakwaterowania?   

     TAK 

   NIE  

 

23)  Jeżeli tak, jak bardzo byłeś/-aś z niej zadowolony/-a?   

  Bardzo zadowolony/-a  

  Zadowolony/-a 

  Niezadowolony/-a 

  Bardzo niezadowolony/-a 

 

 Nie korzystałem/-am z możliwości zakwaterowania  

 

24) Czy studenci mieli możliwość uzyskania jakiegoś stypendium?  

     TAK 

   NIE  

 

25) Jakie stypendia otrzymałeś/aś? 

  socjalne    

  specjalne 

  Rektora, dla najlepszych studentów 

  ministerialne 

  ....................     

 

26) Jeżeli otrzymałeś/-aś stypendium, czy było ono zadawalające: 

  Zdecydowanie zadawalające 

  Zadawalające 

  Niezadawalające 

  Zdecydowanie niezadawalające 

 

27) Czy byłeś/-aś zadowolony/-a z jakości innych usług świadczonych przez uczelnię? 

 

TAK     NIE             Nie korzystałem/-am z nich    

Wsparcie finansowe i administracyjne                                          

Wyjazdy na stypendia zagraniczne                                           

Opieka zdrowotna                                             

Działania na rzecz studentów niepełnosprawnych                                        

 

Data: ____________________ (dd/mm/rr) 

 

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ! 


