
Załącznik 10 do WSZJK (P8) 
 
 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA PRACODAWCY 
 

Szanowni Państwo, 
uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety, który ma na celu zebranie opinii pracodawców na temat programu praktyk oraz 
przygotowania studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do wykonywania zawodu. Efektem 
prowadzonych badań będzie dostosowanie programu studiów do wymagań rynku pracy. 

Informacje ogólne 
1. Nazwa i adres zakładu pracy przyjmującego praktykanta ........……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……. 
2. Typ branży: ………………………………………………………………………………………..………………………………..………….. 
3. Liczba zatrudnionych pracowników: 
 do 9 
 10-49 

 50-249 
 powyżej 249 

4. Kierunek studiów praktykanta: ……………………………….…………..………………………………………….………….…… 
5. Nazwa praktyki:  …………………………………………………………………………………………………………….…………..…… 
Informacje dotyczące opinii pracodawców na temat programu praktyk oraz przygotowania studenta do wykonywania zawodu  
1. Czy Państwa zdaniem czas trwania praktyki był odpowiedni? 
 tak, był wystarczający 
 nie, powinien zostać skrócony 
 nie, powinien zostać wydłużony 

2. W jakim stopniu student odbywający praktykę w Państwa zakładzie pracy był przygotowany w zakresie wiedzy teoretycznej?  
 poniżej oczekiwań  
 dostatecznym 
 dobrym 
 bardzo dobrym 
 ponadprzeciętnym  

3. Czy realizowany program praktyk oceniają Państwo jako adekwatny i wystarczający do przygotowania studenta do pracy? 
 tak 
 nie, dlaczego .....................……………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 

4. Czy praktykant potrafił zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce? 
 tak 
 nie, dlaczego …………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………………… 

5. Jakie braki w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji praktykanta, dostrzegli Państwo w trakcie odbywania przez niego 
praktyk? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. Opanowanie których kompetencji przez studenta jest szczególnie istotne przy zatrudnieniu?  
w skali: 3 – istotne, 2 – dość istotne, 1 – nieistotne (proszę zaznaczyć „x” w odpowiedniej kratce) 
 

Wyszczególnienie kompetencji 3 –istotne  
2 – dość 
istotne  

1 – nieistotne 

a) umiejętność współpracy    
b) jasne i skuteczne komunikowanie się    
c) umiejętność stawiania celów i ich realizacji    
d) umiejętność rozwiazywania problemów    
e) umiejętność planowania i organizacja pracy własnej    
f) umiejętność myślenia strategicznego    
g) podejmowanie decyzji    
h) wykazywanie inicjatywy    
i) kreatywność    
j) otwartość na zmiany     
k) asertywność, poczucie własnej wartości    
l) wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce    

7. Inne uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………. 
Prosimy o potwierdzenie wiarygodności ankiety  
pieczątką zakładu pracy 
 Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza ankiety 

 


