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Ankieta monitorująca staż w ramach projektu 

„Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL”

W związku z uczestnictwem Państwa w projekcie „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH
KUL” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie w sposób rzetelny i szczery przygotowanej przez nas
ankiety. Pragniemy też poinformować, że zebrane dane pomogą w organizacji coraz to lepszych pod względem
jakości przedsięwzięć.

Prosimy,  aby  wypełniając  ankietę  właściwe  odpowiedzi  wpisywali  Państwo  w  odpowiednie  miejsce,  bądź
zakreślali krzyżykiem.

Imię i nazwisko

1.  W  jakim  stopniu  otrzymane  w  ramach  projektu  wsparcie  było  zgodne  z  Pana/i
rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami?  (proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza - w bardzo
dużym stopniu, a 1 – w bardzo małym stopniu)

  1   2   3   4   5
Jeśli ocena wynosiła poniżej „3” proszę o uzasadnienie, z czego ona wynika? ...................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

2. Czy Pana/i udział w projekcie przyczynił się do:

Zakres Tak Nie
Trudno
powiedz

ieć

Nabycia  doświadczenia  zawodowego  oraz  praktycznych  umiejętności  w  zakresie
wykonywania danego zawodu
Inne (jakie?)
................................................................................................................................................................................................

Jeśli odpowiedź na pytanie jest negatywna bądź obojętna, proszę o określenie, z czego ona wynika?

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

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

3.Jak ocenia Pan/i staż,  w którym Pan/i uczestniczył/a?  (proszę ocenić, w skali 1-5, gdzie 1 oznacza 
bardzo źle, a 5 - bardzo dobrze)

  1   2   3   4   5
Jeśli ocena wynosiła poniżej „3” proszę o uzasadnienie, z czego ona wynika? ...................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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4.Jak ocenia Pan/i…?  (proszę ocenić, w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 - bardzo dobrze)

Zakres 1 2 3 4 5

Jednostkę przyjmującą , w której odbywał się staż

Wsparcie i pomoc za strony współpracowników i przełożonych

Zakres obowiązków

Stopień realizacji programu stażu

Jeśli odpowiedź na pytanie jest negatywna bądź obojętna, proszę o określenie, z czego ona wynika?
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

5.Proszę dokonać ogólnej oceny wsparcia otrzymanego w ramach projektu:
  pozytywna
  negatywna
  trudno powiedzieć 
Jeśli odpowiedź na pytanie jest negatywna bądź obojętna, proszę o uzasadnienie z czego ona wynika?
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

6. Czy deklaruje Pan/i podniesienie kompetencji związanych z kierunkiem studiów w ramach
działań uczelni wspartych z EFS?
  tak
  nie
Jeśli odpowiedź na pytanie jest negatywna, proszę o uzasadnienie z czego ona wynika?
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

7.  Czy  deklaruje  Pan/i,  że  odbyty  staż  ułatwi  w  przyszłości  znalezienie  zatrudnienia
spełniającego Pana/i oczekiwania? 
  tak
  nie
Jeśli odpowiedź na pytanie jest negatywna, proszę o uzasadnienie z czego ona wynika?
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

8.Czy posiada Pan/i dodatkowe spostrzeżenia bądź uwagi? 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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