
Załącznik nr 3  

do uchwały Nr 3/I/5/2020  RW IM PP 

z dnia 29 maja 2020 r. 
 

Regulamin organizacji praktyk studenckich objętych programem studiów 

na Wydziale Inżynierii Mechanicznej (WIM) Politechniki Poznańskiej - 2020 

Ankieta dla Organizacji (wypełnia Opiekun) 

Ankieta Opiekuna po stronie Organizacji opisująca uzyskane przez Studenta efekty kształcenia 

Szanowni Państwo,  

Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat przebiegu i efektów praktyki, którą Student/Studentka 

Politechniki Poznańskiej odbył/a w Waszej Organizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z pytaniami i udzielenie 

szczerych i wyczerpujących odpowiedzi.  

Dziękujemy! 

1. Czy praktyka odbywała się w Organizacji z branży związanej z kierunkiem studiów Studenta/ki? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

2. Jak ocenia Pan/Pani współpracę ze Studentem/ką w ramach praktyki? 

 bardzo dobrze  dobrze  źle  bardzo źle  przeciętnie 
 

3. Czy praca Studenta/ki spełniła Państwa oczekiwania? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

4. Czy w trakcie trwania praktyki Student/ka został/a zapoznany/a z potrzebami i wymaganiami, które Organizacja stawia swoim  

pracownikom/potencjalnym pracownikom? (regulamin pracy, ochrona tajemnicy służbowej, BHP i PPOŻ itd. itp.) 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

5. Czy czas trwania praktyki był według Pana/Pani wystarczający, aby zapoznać Studenta/kę ze stanowiskiem pracy/z Organizacją? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

6. Czy Student/ka podczas praktyk miał/a okazję poszerzyć swoją wiedzę, teoretyczną znajomość zagadnień związanych z kierunkiem 

studiów? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

Jeśli tak, to znajomość jakich zagadnień teoretycznych Student/ka nabył/a, poszerzył/a. Proszę wpisać poniżej: 

1) …………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………... 

3) …………………………………………………………………………………… 

7. Czy Student/ka nabył/a podczas praktyk umiejętności praktyczne? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

Jeśli tak, jakie praktyczne umiejętności Student/ka nabył/a podczas praktyki? 

1) …………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………... 

3) …………………………………………………………………………………… 

 

8. Czy Student/ka nabył/a podczas praktyki kompetencje społeczne? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  ani tak, ani nie 
 

Jeśli tak, jakie kompetencje społeczne Student/ka nabył/a podczas praktyk? 

1) …………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………... 

3) …………………………………………………………………………………… 

 

9. Jakby Pan/Pani ocenił/a stopień zaangażowania Studenta/ki w realizację powierzanych jemu/jej zadań w trakcie odbywania praktyki? 

     zdecydowanie wysoki  raczej wysoki    raczej niski  zdecydowanie niski  przeciętny 
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10. Jakby Pan/Pani ocenił/a stopień skomplikowania powierzanych Studentowi/ce zadań podczas odbywania praktyki? 

     zdecydowanie wysoki  raczej wysoki    raczej niski  zdecydowanie niski  przeciętny 
 

11. Jakby Pan/Pani ocenił stopień odpowiedzialności powierzanych Studentowi/ce zadań w trakcie odbywania praktyki?  

     zdecydowanie wysoki  raczej wysoki    raczej niski  zdecydowanie niski  przeciętny 
 

12. Czy Organizacja byłaby gotowa udzielić/udzieliła Studentowi/ce studiów stacjonarnych pomocy w zakresie tworzenia przez niego pracy 

dyplomowej (wybór tematu, udostępnienie materiałów do napisania pracy, itd.) 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  trudno powiedzieć/nie dotyczy 
 

13. Czy Pana/Pani zdaniem, udział w praktykach zwiększył szansę na znalezienie przez Studenta/kę pracy zgodnej z kierunkiem studiów? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  trudno powiedzieć 
 

14. Czy bylibyście Państwo skłonni zatrudnić osobę o podobnym poziomie wiedzy/umiejętności/kompetencji w swojej Organizacji? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  trudno powiedzieć 
 

15. Czy bylibyście Państwo zainteresowani przyjęciem kolejnych Studentów z Politechniki Poznańskiej na praktyki?  

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  trudno powiedzieć 
 

Jeśli tak, proszę wpisać z jakiego kierunku lub jakich kierunków studiów: 

1) …………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………... 

3) …………………………………………………………………………………… 

16. Czy bylibyście Państwo zainteresowani inną formą współpracy z Politechniką Poznańską?  

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  trudno powiedzieć 
 

Jeśli tak, proszę wpisać jaką współpracą bylibyście Państwo zainteresowani oraz podać kontakt do Organizacji. 

1) …………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………... 

3) ……………………………………………………………………………………. 

 

DODATKOWE UWAGI NA TEMAT EFEKTÓW PRAKTYKI STUDENCKIEJ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

METRYCZKA 

M1. Nazwa Organizacji/kontakt [nieobligatoryjnie] ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………... 
 
M2. Zajmowane przez Pana/Panią stanowisko ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…….... 
 
M3. Branża, w której funkcjonuje Organizacja …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

M4. Dział, w którym Student/ka odbywał/a praktykę lub zajmowane przez Studenta/kę stanowisko ………………………………………………………………………….... 

M5. Wielkość Organizacji (liczba pracowników) 

 1-9 pracowników  10-49 pracowników  50-249 pracowników  250 i więcej pracowników 
 

M6. Rynek działania Organizacji 

 lokalny  regionalny  krajowy  europejski  światowy 
 

M7. Miejsce odbywania praktyk (miejscowość)  …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..……. 


