
 
ANKIETA DLA OPIEKUNÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 
Szanowni Państwo, 
niniejsza ankieta ma charakter anonimowy, a zebrane w niej informacje posłużą lepszej organizacji praktyki na 
kierunku „Mechatronika” w Fili w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
OPIEKUN PRAKTYK 
Specjalność w branży zakładu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
Adres siedziby/miejsca/zakładu w którym student odbywał praktyki zawodowe 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
Czy Pan/Pani zapoznał/a się z regulaminem praktyk uczelni kierującej studenta na praktyki? 
 tak 
 nie 
 
PRAKTYKANT 
Czy praktykant zaproponował twórcze formy prowadzenia pracy ? Jeśli tak, to jakie? 
 
 
 
 
Jakimi umiejętnościami wykazał się praktykant podczas realizacji praktyki? 
 
 
 
 
 
Jak Pan/Pani ocenia kompetencje praktykanta: 

kompetencje bardzo 
dobrze 

dobrze źle bardzo 
źle 

skuteczność w planowaniu działań opiekuńczo-
wychowawczych 

    

skuteczność w organizowaniu i realizowaniu prac     
jasność wypowiedzi słownych      
używanie fachowego słownictwa     
skuteczność zachowania prospołecznych     
sprawność działań integracyjnych     
umiejętność wejścia w sytuację „współdziałania” z innymi 
pracownikami lub grupą 

    

innowacyjność proponowanych rozwiązań     
 
Jak Pan/Pani ocenia predyspozycje osobowościowe praktykanta: 

predyspozycje osobowościowe 
bardzo 
dobrze dobrze źle bardzo źle 

odpowiedzialność     
odporność na stres     
kreatywność      
kultura osobista     
samodzielność     
dyspozycyjność     
umiejętność pracy w zespole     



 
dostępność dla innych osób     
łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi     
tolerancyjność     
cierpliwość, zrównoważanie     
opiekuńczość, serdeczność dla rówieśników     
otwartość     
pogoda ducha, optymizm     
dobra organizacja pracy     
znajomość języków obcych     

 

Czy uważa Pan/Pani, że praktykant napotykał problemy w związku z realizacją zadań wynikających z założeń 
praktyki (proszę wziąć pod uwagę m.in.: jego zaangażowanie w wykonywane zadania, umiejętność radzenia 
sobie, umiejętność radzenia sobie z nowymi problemami, umiejętność samodzielnego przeprowadzenia 
i nadzoru prac, itp.). Jeśli tak, to jakie?  
 
 
 
 

Jak praktykant reagował na problemy napotykane podczas pacy? 
 

 
 

Jakie pozytywne aspekty dostrzega Pan/Pani w przygotowaniu studenta odbywającego praktyki zawodowe? 
 odpowiednie przygotowanie teoretyczne 
 odpowiednie przygotowanie praktyczne 
 chęć do wykonywania przyszłej pracy w zawodzie  
 rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań 
 zainteresowanie zawodem związanym z umiejętnościami 
 interesujące pomysły na realizację nowych zadań  
 inne, jakie?             
 

Jakie są Pani/Pana oczekiwania w stosunku do elementów kształcenia studentów? 
 studenci powinni posiadać dużą wiedzę teoretyczną 
 studenci powinni posiadać doświadczenie praktyczne i umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej 
 studenci powinni posiadać umiejętności pracy w zespole 
 powinni mieć opanowaną umiejętność wypełniania/uzupełniania niezbędnej do pracy dokumentacji 
 powinni posiadać umiejętność adaptacji do nowych warunków 
 powinni posiadać umiejętności i wyrobione chęci do samokształcenia 
 powinni wykazywać się samodzielnością w podejmowaniu decyzji 
 inne, jakie?             
 

Czy Pan/Pani uważa, że ilość godzin praktyki jest wystarczająca, by student mógł dokładnie zapoznać się ze 
specyfiką pracy zakładu i był dobrze przygotowany do wykonywania obowiązków i prac powierzonych ? 
 uważam, ze jest zbyt duża 
 uważam, że jest wystarczająca 
 uważam, że jest zbyt mała 
 

Jak Pan/Pani ocenia poziom przygotowania merytorycznego praktykanta do przyszłej pracy w zawodzie? 
 bardzo dobrze 
 dobrze 
 trudno powiedzieć 
 źle 
 bardzo źle 
 

Czy Państwo napotkali na jakieś problemy podczas realizowania praktyk przez studenta Fili w Sandomierzu? 
 
 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
 


