
ANKIETA DLA STUDENTA 

Szanowni Państwo, 

W trosce o jakość kształcenia na naszej uczelni pragniemy uzyskać od Państwa informacje 

na temat przebiegu praktyk studenckich. Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.  

Koordynator praktyk ULT 

Proszę wybrać kierunek studiów: 

 filologia angielska (studia pierwszego stopnia) 

 filologia angielska (studia drugiego stopnia) 

 filologia germańska (studia pierwszego stopnia) 

 filologia germańska (studia drugiego stopnia) 

CZĘŚĆ PIERWSZA: OPIEKUN PRAKTYK W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 

1. Czy pracownicy w miejscu praktyk odnosili się do Pana/Pani z życzliwością?  

 Tak 

 Nie 

2. Czy opiekun praktyki ze strony placówki oświatowej okazał się osobą kompetentną 

zaangażowaną w proces praktyk? 

 Tak 

 Nie 

3. Czy Pana/Pani opiekun praktyk w placówce oświatowej potrafił prawidłowo 

zorganizować przebieg praktyki? 

 Tak 

 Nie 

4. Czy opiekun praktyk w placówce oświatowej służył radą i pomocą?  

 Tak 

 Nie 

5. Czy opiekun ze strony placówki oświatowej bezpośrednio nadzorował wykonywane 

przez Pana/Panią zadania?  

 Tak 

 Nie 
 

UWAGI DO CZĘŚCI PIERWSZEJ ANKIETY: 

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

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

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

 

 

 



CZĘŚĆ DRUGA: KOORDYNATROR PRAKTYK ULT 

6. Czy koordynator praktyk za strony ULT okazał się osobą kompetentną zaangażowaną 

w proces praktyk? 

 Tak 

 Nie 

7. Czy koordynator praktyk ULT służył radą i pomocą w trakcie przebiegu praktyk?   

 Tak 

 Nie 

 Częściowo …………………… 
8. Czy koordynator praktyk ULT przedstawił rzetelnie wszelkie wymagania dotyczące 

praktyk przed ich rozpoczęciem? 

 Tak, odbyły się konsultacje 

 Częściowo 

 Nie 

9. Czy koordynator praktyk ULT zapoznał się z dokumentacją praktyk, przeprowadził 

rozmowę zaliczeniową oraz przedstawił ocenę z praktyk? 

 Tak 

 Nie 

 

UWAGI DO CZĘŚCI DRUGIEJ ANKIETY: 

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

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

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

CZĘŚĆ TRZECIA: PRZEBIEG PRAKTYK 

10. Czy czas przeznaczony na praktykę był wykorzystany optymalnie?  

 Tak 

 Nie 

11. Czy liczba godzin praktyk jest według Pana/Pani wystarczająca?  

 Tak 

 Nie, praktyka powinna trwać dłużej. 

12. Czy praktyka umożliwiła zdobycie umiejętności praktycznych?  

 Tak 

 Nie 

13. Czy miał Pan/Pani trudności w opanowaniu czynności praktycznych?  

 Tak 

 Nie 

14. Czy praktyka pozwoliła na systematyzację i powiązanie wiedzy teoretycznej z 

praktyką?  

 Tak 

 Nie 



15. Czy miał Pan/Pani możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na 

zajęciach?  

 Tak 

 Nie 

 

UWAGI DO CZĘŚCI TRZECIEJ ANKIETY: 

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

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

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

Dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie. 

 


