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ANKIETA DLA ABSOLWENTA  

UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
 

Celem tej ankiety jest zebranie opinii absolwentów naszej Uczelni, na temat  realizacji procesu dydaktycznego oraz 

oceny ogólnego poziomu satysfakcji z ukończonych studiów. Ankieta jest anonimowa, zebrane dane  posłużą  

udoskonaleniu  jakości kształcenia  przyszłych studentów. 

                                                                                                                                         Serdecznie dziękujemy. 

 

Kierunek studiów: ................................................................................................................................. 

Studia: I stopnia II stopnia 

 

1. Proszę ocenić ofertę dydaktyczną ukończonych na  Uniwersytecie Pedagogicznym studiów w 

skali od 1 do 5 (1 – zdecydowanie źle, 2- źle, 3- średnio,  4 – dobrze, 5- bardzo dobrze). 

Program studiów   

Różnorodność oferty kursów  

Organizacja praktyk  

Poziom dydaktyczny prowadzonych zajęć   

Dostępność materiałów dydaktycznych (zbiory biblioteczne, skrypty, syllabusy, itp.)  

Wyposażenie i komfort sal dydaktycznych  

Doradztwo i pomoc w wyborze specjalizacji i przedmiotów na danym kierunku   

Czytelność kryteriów zaliczenia zajęć  

Oferta nauczania języków obcych  

Atrakcyjność zajęć sportowych (nie dotyczy studiów niestacjonarnych)  

 

 

2. Proszę ocenić (w skali jak w p.1.)  funkcjonowanie: 

Dziekanatu Wydziału  

Strony internetowej UP   

Biblioteki   

Biura Karier  

Samorządu Studenckiego  

 

 

3. Proszę ocenić (w skali jak w p. 1.):  

Dostępność do komputerów i serwisów uczelnianych   

Informację o stypendiach międzynarodowych i krajowych  

Infrastrukturę gastronomiczną w UP  

Komfort czasu spędzonego na uczelni pomiędzy zajęciami  

Ułatwienia dla studentów niepełnosprawnych  

 

 

4. Jeżeli w którymś z powyżej podanych punktów zastosowali Państwo niską ocenę prosimy o 

krótkie uzasadnienie (taka informacja ułatwi rozwiązanie sygnalizowanego problemu z 

korzyścią dla studentów). 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

 

W punktach 5-9 na tej stronie proszę zakreślić jedną z odpowiedzi.  
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5. Proszę ocenić, czy studia w UP przyczyniły się do:  

Podniesienia Pani/a umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym? 

*tak           *raczej tak         *raczej nie       * nie       * nie wiem 

 

Rozwinięcia umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów i zadań? 

*tak           *raczej tak         *raczej nie       * nie       * nie wiem 

 

Rozwinięcia umiejętności prowadzenia profesjonalnej dyskusji, argumentowania i prezentacji 

swoich poglądów? 

*tak           *raczej tak         *raczej nie       * nie       * nie wiem 

 

Rozwinięcia umiejętności wyrażania swoich myśli i emocji?  

*tak           *raczej tak         *raczej nie       * nie       * nie wiem 

 

Udoskonalenia swoich umiejętności uczenia się i organizowania czasu pracy? 

*tak           *raczej tak         *raczej nie       * nie       * nie wiem 

 

6. Czy, w  Pani/a ocenie - podczas studiów: 

W Uczelni panowała atmosfera wzajemnego poszanowania i tolerancji dla cudzych przekonań?   

*tak           *raczej tak         *raczej nie       * nie       * nie wiem 

 

Został/a Pan/i przygotowany/a do  czynnego uczestnictwa  w życiu społeczeństwa obywatelskiego? 

*tak           *raczej tak         *raczej nie       * nie       * nie wiem 

 

Rozszerzył/a Pan/i swoje horyzonty intelektualne a także czynne zainteresowanie kulturą? 

*tak           *raczej tak         *raczej nie       * nie       * nie wiem 

 

Wzrosła Pani/a zdolność do trafnej samooceny (określenia swoich słabych i mocnych stron)? 

*tak           *raczej tak         *raczej nie       * nie       * nie wiem 

 

7. Czy jest Pan/i dumny/a z ukończenia tej Uczelni?  
*tak           *raczej tak         *raczej nie       * nie       * nie wiem 

 

8. Czy poleciłaby Pani/poleciłby Pan Uczelnię swoim znajomym?  

*tak           *raczej tak         *raczej nie       * nie       * nie wiem 

 

9. Czy, w Pani/a opinii, zdobyte w trakcie studiów w Uczelni umiejętności mogą być pomocne w 

zdobyciu pracy oraz rozwoju dalszej kariery zawodowej? 

*tak           *raczej tak         *raczej nie       * nie       * nie wiem 

 

10. Proszę zaznaczyć, jakiego wyboru dokonał(a)by Pan/i, gdyby rozpoczynał(a) ponownie 

studia: 

Wybrał(a)bym ten sam kierunek w UP   

Wybrał(a)bym inny kierunek w UP  

Wybrał(a)bym ten sam kierunek w innej uczelni  

Wybrał(a)bym inny kierunek w innej uczelni  

Nie wiem  

 

11. Ocena ogólnego zadowolenia ze studiów w UP. 

Podsumowując, proszę ocenić Pani/a ogólne zadowolenie z ukończenia studiów w UP 

(w skali od 1 do 5)? 

 

 

 


