Ankieta dotycząca praktyki zawodowej odbywanej na Wydziale Zarządzania PCz
Imię i nazwisko: ………………………………………………….…………………
Imię i nazwisko: ………………………………………………….…………………
Rodzaj i kierunek studiów: …………………………………………………………
Rodzaj i kierunek studiów: …………………………………………………………
TAK

TAK

NIE

1.

Czy Pan(i) odbył(a) praktykę?(tzn. był taki obowiązek i nie
został Pan/Pani zwolniony/zwolniona z praktyk)

1.

Czy Pan(i) odbył(a) praktykę?(tzn. był taki obowiązek i nie
został Pan/Pani zwolniony/zwolniona z praktyk)

2.

Czy Pan(i) został(a) zwolniony(a) z praktyki?

2.

Czy Pan(i) został(a) zwolniony(a) z praktyki?

3.

Czy praktyka odbyła się w Polsce?

3.

Czy praktyka odbyła się w Polsce?
(jeżeli nie, to proszę podać kraj, w którym odbyła się praktyka)

(jeżeli nie, to proszę podać kraj, w którym odbyła się praktyka)
4.

5.

Proszę podać, w jaki sposób znaleziono przedsiębiorstwo, w
którym odbywały się praktyki:

4.

Proszę podać, w jaki sposób znaleziono przedsiębiorstwo, w
którym odbywały się praktyki:

4.1.

z polecenia Uczelni

4.1.

z polecenia Uczelni

4.2.

samodzielnie

4.2.

samodzielnie

4.3.

z polecenia, znajomych, rodziny, itp.

4.3.

z polecenia, znajomych, rodziny, itp.

4.4.

za pośrednictwem Uczelnianego Banku Praktyk

4.4.

za pośrednictwem Uczelnianego Banku Praktyk

Czy praktyki odbyły się w terminie?

5.

Czy praktyki odbyły się w terminie?

5.1.

praktyki do 15 września.

5.1.

praktyki do 15 września.

5.1.

praktyki po 15 września.

5.1.

praktyki po 15 września.

6.

Czy praktyki odbyły się w MŚP (poniżej 250 osób
zatrudnionych)

6.

Czy praktyki odbyły się w MŚP (poniżej 250 osób
zatrudnionych)

7.

Czy profil działalności przedsiębiorstwa pokrywał się z profilem
studiów studenta?

7.

Czy profil działalności przedsiębiorstwa pokrywał się z profilem
studiów studenta?

8.

Jak ocenia Pani/Pan praktyki (w skali 1- 5; gdzie 1 = źle, 5 =
bardzo dobrze) pod względem:

8.

Jak ocenia Pani/Pan praktyki (w skali 1- 5; gdzie 1 = źle, 5 =
bardzo dobrze) pod względem:

organizacyjnym:

organizacyjnym:

praktycznym (czy praktyki były przydatne, czy zdobył(a) Pan(i)
umiejętności, które mogą się w przyszłości przydać w praktyce):

praktycznym (czy praktyki były przydatne, czy zdobył(a) Pan(i)
umiejętności, które mogą się w przyszłości przydać w praktyce):

teoretycznym (czy mogła Pani/mógł Pan wykorzystać podczas
praktyk wiedzę teoretyczną?)

teoretycznym (czy mogła Pani/mógł Pan wykorzystać podczas
praktyk wiedzę teoretyczną?)

Ankieta dotycząca praktyki zawodowej odbywanej na Wydziale Zarządzania PCz

NIE

