Instytut Informatyki
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

ANKIETA EWALUACYJNA STAŻYSTY/PRAKTYKANTA

Informatyka, specjalność: ...............................................................................................
Imię i nazwisko: ..............................................................................................................
Data wypełnienia ankiety ..................................................................................................
□ stażysta

□ praktykant

Prosimy o wybranie odpowiedzi poprzez wstawienie znaku „x” na skali
1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – średnio, 4 – dobrze, 5 –bardzo dobrze, 6 – znakomicie

1. Czas trwania stażu/praktyki:
□ odpowiednio długo

□ zbyt długo

□ zbyt krótko

Uwagi: ..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2.

Jak ocenia Pan/i przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności
podczas stażu/praktyki?

□ nauczyłam/em się bardzo dużo, nowe umiejętności przydadzą mi się w przyszłej pracy
□ nauczyłam/em się dużo, ale myślę, że w przyszłości nie wykorzystam tych umiejętności
□ niewiele (nowego) się nauczyłam/em

Inne: .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Zagadnienia, o które powinien być poszerzony program stażu/praktyk:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Przygotowanie pracodawcy do przeprowadzenia stażu/praktyk:
□ miałam/em zapewnione miejsce pracy i przydzielone zadania
□ miałam/em zapewnione miejsce pracy, a zadania przydzielane były na bieżąco
□ nie miałam/em przygotowanego miejsca pracy
□ inne: ...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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5. Jak ocenia Pan/i swoje informatyczne przygotowanie do realizacji zadań w ramach
odbywanego stażu/praktyk?
□1

□2

□3

□4

□5

□6

Uwagi: ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6. W jakim stopniu staż pomógł Panu/i w rozwoju kompetencji społecznych (umiejętność
współpracy, porozumiewania się z zespołem, zdyscyplinowanie, reagowanie na trudne
sytuacje)?
□1

□2

□3

□4

□5

□6

Uwagi: ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
7. Uważa Pan/Pani, że program studiów powinien być uzupełniony o:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
8.

Jak ocenia Pan/i własną aktywność podczas stażu/praktyk?
□ duża

□ średnia

□ nieznaczna

□ nie robiłam/em nic

□ inne: ...........................................................................................................................

9.

Chciałabym/chciałbym jeszcze dodać, że:

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

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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