
Załącznik nr 4  

do uchwały 1/I/4/2022  RW IM PP 
z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

Regulamin praktyk na Wydziale Inżynierii Mechanicznej (WIM) Politechniki Poznańskiej - 2022 

Ankieta dla Studenta/ki 

opisująca uzyskane przez niego efekty uczenia się, ankieta przydatności i satysfakcji z odbytej praktyki 

 

Szanowny/a Studencie/tko,  

Celem ankiety jest poznanie Waszych opinii na temat przebiegu i efektów praktyki, którą odbyliście w wybranej przez Was 

Organizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z pytaniami i udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi.  

Dziękujemy! 

 

1. Czy praktyka odbywała się w Organizacji z branży związanej z Pana/Pani kierunkiem studiów? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

2. W jaki sposób szukał Pan/Pani miejsca praktyki studenckiej?  

a) przez Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej 

b) ogłoszenia w prasie, radio, TV  

c) przez internet (np. portale dla osób poszukujących pracy, strony internetowe Organizacji) 

d) bezpośredni kontakt z Organizacją 

e) przez znajomych, rodzinę 

f) wskazówki Promotora 

g) inne, jakie?  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Czym kierował/a się Pan/Pani wybierając miejsce praktyk? 

a) zainteresowaniami 

b) opinią znajomych, rodziny 

c) odległością Organizacji od miejsca zamieszkania 

d) pozycją Organizacji na rynku 

e) branżą, w której chciałby Pan/i w przyszłości pracować 

f) inne, jakie?    

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Czy praktyki spełniły Pana/Pani oczekiwania? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

5. Jak ogólne ocenia Pan/Pani współpracę z Organizacją w ramach praktyki studenckiej? 

 bardzo dobrze  dobrze  źle  bardzo źle  przeciętnie 
 

6. Czy w trakcie praktyki studenckiej został Pan/Pani zapoznany/a z regulaminem pracy, ochroną tajemnicy służbowej, BHP i PPOŻ? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

7. Czy w trakcie trwania praktyki został/a Pan/Pani zapoznany/a z wymaganiami, które Organizacja stawia swoim pracownikom? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

8. Czy czas trwania praktyki był dla Pana/Pani wystarczający? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

9. Czy udział w praktykach zwiększył u Pana/Pani teoretyczną znajomość zagadnień związanych z kierunkiem studiów? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
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Jeśli tak, to znajomość jakich zagadnień teoretycznych Pan/i nabył/a, poszerzył/a. Proszę wpisać poniżej: 
1) …………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………... 
3) …………………………………………………………………………………… 
 
 

10. Czy udział w praktykach zwiększył u Pana/Pani praktyczną znajomość zagadnień związanych z kierunkiem studiów? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

Jeśli tak, proszę wymienić praktyczne umiejętności, które Pan/i nabył/a podczas praktyki: 
1) …………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………... 
3) …………………………………………………………………………………… 
 

11. Czy udział w praktykach pozwolił Panu/Pani nabyć lub poszerzyć kompetencje społeczne (np. umiejętność pracy w zespole)? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

Jeśli tak, proszę wymienić kompetencje, które Pan/i nabył/a: 
1) …………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………... 
3) …………………………………………………………………………………… 
 

12. Czy zadania do realizacji były Panu/Pani przekazywane przez Opiekuna/pracowników Organizacji w sposób jasny i zrozumiały? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

13. Jak Pan/Pani ocenia stopień skomplikowania powierzanych Panu/Pani przez Organizację zadań w trakcie odbywania praktyk? 

     zdecydowanie wysoki  raczej wysoki    raczej niski  zdecydowanie niski  trudno powiedzieć 
 

14. Jakby Pan/Pani ocenił stopień odpowiedzialności powierzanych Panu/Pani przez Organizację zadań w trakcie odbywania praktyk?  

     zdecydowanie wysoki  raczej wysoki    raczej niski  zdecydowanie niski  trudno powiedzieć 
 

15. Czy charakter wykonywanych obowiązków odpowiadał temu, co chciałby/chciałaby Pan/Pani robić po ukończeniu studiów? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

16. Jak Pan/Pani ocenia chęć współpracy ze strony Organizacji w zakresie tworzenia Pana/Pani pracy dyplomowej (wybór tematu, 

udostępnienie materiałów do napisania pracy, itd.)  

 bardzo dobrze  dobrze  źle  bardzo źle  przeciętnie  nie dotyczy (studia  niestacjonarne) 
 

17. Jak Pan/Pani ocenia współpracę z Opiekunem praktyk po stronie Organizacji? 

 bardzo dobrze  dobrze  źle  bardzo źle  przeciętnie 
 

18. Czy poleciłby/aby Pan/Pani innym Studentom odbycie praktyki w tej Organizacji? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

19. Czy Pana/Pani zdaniem, udział w praktykach zwiększył Pana/Pani szansę, na znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem studiów? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

DODATKOWE UWAGI NA TEMAT PRAKTYKI STUDENCKIEJ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
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METRYCZKA 

M1. Płeć 

 Mężczyzna 

 Kobieta 
 
M2. Tryb studiów 
 

 Studia stacjonarne 

 Studia niestacjonarne 
 

M3. Kierunek studiów: ………………………………………………………………………… 

 

M4. Nazwa Organizacji, w której odbyła się praktyka (odpowiedź nieobowiązkowa) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

M5. Branża Organizacji, w której odbywała się praktyka  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

M6. Dział, w którym odbywała się praktyka lub zajmowane przez Pana/Panią stanowisko 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

M7. Wielkość Organizacji (liczba pracowników) 

 1-9 pracowników  10-49 pracowników  50-249 pracowników  250 i więcej pracowników 
 
 


