
 

Załącznik 

Data:  

31.08.2012 

Symbol: 

Z8-P-RB-2 
 

Wydanie: 

II 
Strona: 

1/1 
Status: 

obowiązujący 

ANKIETA STUDENTA Z PRAKTYKI  

 

ANKIETA STUDENTA Z  PRAKTYKI  
 

Nazwisko i imię praktykanta : ………………………………………….. 

Termin odbytej praktyki:  od …………….    do ………………… / tygodni …………… 

 
1. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan przebieg zakończonej praktyki: 

b. dobrze  dobrze  średnio  źle b. źle * 

2. Czy program praktyki realizowany był zgodnie z ustalonym Ramowym programem praktyki: 
a) w zakresie merytorycznego przygotowania:     Tak  Nie 
b) w zakresie harmonogramu czasowego:      Tak  Nie 
Jeśli nie, to na czym polega problem ………………………………………………………….. 

3. Czy program praktyki został poszerzony:      Tak  Nie 
Jeśli tak, to w jakim zakresie (wpisać): ………………………………………………………… 

4. Czy czas praktyki jest właściwie określony:      Tak  Nie 
Jeśli nie, to jaki powinien być: …………………………………………………………………. 

5. Jak radziła/ł sobie Pani/Pan z wykonywaniem przydzielonych zadań: 
a) z zakresie wykorzystania posiadanej wiedzy: 

b. dobrze  dobrze  średnio  źle b. źle * 

b) w zakresie posiadanych umiejętności: 
b. dobrze  dobrze  średnio  źle b. źle * 

6. Jak ocenia Pan/Pani przydatność dla zakładu swojej wiedzy z programu studiów: 
b. dobrze  dobrze  średnio  źle b. źle * 

7. Czy wystąpiły ewentualnie braki w posiadanej wiedzy:    Tak  Nie  
Jeśli tak to jakie: ………………………………………………………………………………... 

8. Czy wystąpiły ewentualnie braki w posiadanych umiejętnościach:   Tak  Nie  
Jeśli tak to jakie: ……………………………………………………………………………… 

9. Jak ocenia Pani/Pan pomoc zakładowego opiekuna praktyki w realizacji programu 
merytorycznego (dostępu do danych, urządzeń, kontaktów, uzyskaniu wskazówek 
praktycznych, itp.):   b. dobrze  dobrze  średnio  źle b. źle * 

10. Czy w okresie odbywania praktyki w zakładzie wystąpiły jakieś problemy:  Tak Nie 
Jeśli tak to jakie: ………………………………………………………………………………. 

11. Jakie było wynagrodzenie (brutto) za odbytą praktykę:  A - znacznie poniżej minimalnej 
płacy,   B - minimalna płaca,   C – znacznie powyżej minimalnej płacy*. 

12. Czy planuje Pani/Pan dalszą współpracę z zakładem, zatrudnienie*:  Tak  Nie 
13. Jeśli ma Pani/Pan jakieś uwagi lub przemyślenia dotyczące praktyki, przebiegu praktyki, 

proszę je wpisać:……………………………………………………………………………….. 
 
         ...................................................... 
*) – właściwe podkreślić,        podpis studenta 
    - szersze wypowiedzi proszę umieścić na drugiej stronie. 


