ANKIETA ABSOLWENTA RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
Szanowni Państwo,
Prosimy o wypełnienie
Ankieta jest anonimowa.

poniższej

ankiety

i udzielenie

odpowiedzi

na

poniższe

pytania.

Prosimy zaznaczyć odpowiedź wstawiając znak x zgodnie z poniższą skalą:
1 –nie
2 – raczej nie
3 – dostatecznie
4 – raczej tak
5 – tak

OCENA PROGRAMU STUDIÓW
1. Czy jest Pan/Pani zadowolony z wyboru kierunku studiów?
2. Czy program studiów w ogólnej ocenie spełnił Pana/Pani oczekiwania?
3. Czy program studiów pozwolił uzyskać podstawowe umiejętności praktyczne
niezbędne w przyszłej pracy zawodowej?
4. Czy program studiów umożliwił nabycie kompetencji społecznych
przydatnych w przyszłej pracy zawodowej (np. samokształcenia, pracy w
zespole, rozwiązywania problemów, itp.)?
5. Czy poziom kadry nauczycieli akademickich spełnił Pana/Pani oczekiwania?
6. Czy poziom nauczania języka angielskiego był wystarczający?
7. Czy jakość polecanych materiałów dydaktycznych i informacji
przekazywanych przez wykładowców była wystarczająca?
8. Czy liczba zajęć praktycznych i praktyk zawodowych była wystarczająca ?
9. Czy nadzór ze strony promotora pracy licencjackiej był zadawalający?

1

2

3

4

5

OCENA WARUNKÓW STUDIOWANIA
1. Czy jest Pan/Pani zadowolony z pracy dziekanatu i administracji ?
2. Czy infrastruktura dydaktyczna Uczelni była odpowiednia (sale wykładowe,
sale ćwiczeń, laboratoria)?
3. Czy baza socjalna Uczelni spełniła Pana/Pani oczekiwania ?
4. Czy w trakcie studiów istniała możliwość udziału w: szkoleniach
konferencjach i praktykach krajowych , zagranicznych?
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3
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5. Czy istniała możliwość realnego wpływu studentów na funkcjonowanie
uczelni, np. poprzez organy samorządu studenckiego?
6. Czy dostęp do literatury specjalistycznej był na Uczelni wystarczający (zbiory
biblioteczne, podręczniki, skrypty)?
7. Czy funkcjonowanie strony internetowej Uczelni/Wydziału spełniło Państwa
oczekiwania (dostępność informacji, plany studiów, aktualne komunikaty,)?
8. Czy skorzystał Pan/Pani z uczelnianego systemu pomocy w zakresie
doradztwa psychologicznego i zawodowego?

Jeśli Państwo mają inne uwagi, sugestie, opinie,
realizacji lub o treściach nauczania przedmiotów,

np.: o programie studiów, warunkach jego
które

należałoby wg Państwa udoskonalić

i bardziej dostosować do przyszłej pracy zawodowej (proszę wymienić):
……………………………………………………………………………………………………….
:
…………………………………………………………………………………………………………

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

CZY UKOŃCZONY
POLECENIA ?

zdecydowanie tak

KIERUNEK

raczej tak

STUDIÓW

PIELĘGNIARSTWO

raczej nie

JEST

GODNY

zdecydowanie nie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

