
Załącznik 12 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.  Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do 

wykonywania zawodu. Efektem prowadzonych badań będzie dostosowanie programu studiów do wymagań rynku 

pracy. 
 

Informacje ogólne 

1. Imię i nazwisko praktykanta ………………………………….…………………………… 

2. Nr albumu …………………………………………………………………………….…………… 

3. Kierunek studiów praktykanta ……………………………..……………………….…… 

4. Czas trwania praktyki (liczba godzin) ………………………………………………….. 

5. Typ branży: 

� sektor publiczny � sektor prywatny 

6. Liczba zatrudnionych pracowników: 

� do 9 

� 10-49 

� 50-249 

� powyżej 249 

 

7. Na jakim stanowisku praktykant realizował praktykę ……………………………..……………………………………… 

 

Informacje dotyczące opinii pracodawców na temat programu praktyk oraz przygotowania studenta 

do wykonywania zawodu  
 

1. Czy realizowana praktyka była zgodna z kierunkiem studiów? 

� tak 

� nie 

2. Czy stanowisko, które zajmował praktykant było adekwatne do jego wykształcenia? 

� tak 

� było za niskie 

� było za wysokie 

3. Czy zatrudniając absolwenta biorą Państwo pod uwagę ocenę, którą otrzymał na dyplomie?  

� tak 

� nie 

4. Czy czas trwania praktyki ma znaczenie? 

� tak 

� nie 

5. Ile miesięcy wg Państwa powinna trwać praktyka? (proszę zaznaczyć „x” w odpowiedniej kratce) 

 
 

 

 
 

6. Czy program praktyk na kierunku jest właściwy ? 

� tak 

� nie 

7. Czy student jest dobrze przygotowany do wykonywanego zawodu?  

� tak 

� nie 

� trudno powiedzieć, ponieważ wykonywany zawód nie jest ściśle związany z kierunkiem studiów praktykanta  

8. 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    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



c) kierowanie i dbanie o rozwój pracowników    

d) ukierunkowanie na klienta     

e) realizacja celów     

f) rozwiązywanie problemów    

g) planowanie i organizacja    

h) myślenie strategiczne    

i) podejmowanie decyzji    

j) wykazywanie inicjatywy    

k) kreatywność    

l) otwartość na zmiany     

m) asertywność, poczucie własnej wartości    

n) wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce    
 

9. Których wiadomości i umiejętności brakuje praktykantowi w Państwa ocenie?  

(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

� a) niczego nie brakuje 

� b) umiejętność współpracy 

� c) jasne i skuteczne komunikowanie się 

� d) kierowanie i dbanie o rozwój pracowników 

� e) ukierunkowanie na klienta  

� f) realizacja celów  

� g) rozwiązywanie problemów 

� h) planowanie i organizacja 

� i) myślenie strategiczne 

� j) podejmowanie decyzji 

� k) wykazywanie inicjatywy 

� n) kreatywność 

� o) otwartość na zmiany 

� p) asertywność, poczucie własnej wartości 

� r) wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce 
 

10. Jaką ocenę powinien otrzymać student po odbytej praktyce zawodowej odbytej w Państwa 

Placówce/Instytucji? (proszę zaznaczyć „x” w odpowiedniej kratce) 
 

 

 

 

Uwagi i spostrzeżenia  
 

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

Prosimy o potwierdzenie wiarygodności ankiety pieczątką placówki/instytucji.  

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza ankiety 

 

2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 


