
Załącznik nr 5 

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 Promotora (dotyczy studiów stacjonarnych)  

 

Szanowni Państwo,  

Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat przebiegu i efektów praktyki,  

którą odbył/a Student/Studentka Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. 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. Czy miał Pan/Pani wpływ na wybraną przez Studenta/kę Organizację, w której odbył/a on/ona praktykę? 

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

3. Czy odbyta praktyka pomoże w napisaniu pracy inżynierskiej przez Studenta/kę? 

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

4. Czy Organizacja, w której Student/ka odbył/a praktykę współpracowała z Nim/ą w zakresie pracy inżynierskiej (wybór tematu, 

udostępnienie materiałów do napisania pracy, itd.)? 

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

5. Czy pojawiły się jakieś kwestie sporne do rozwiązania ze strony Studenta/ki? 

 tak  nie 
 

Jeśli tak, jakie? 

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

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

6. Czy pojawiły się jakieś kwestie sporne do rozwiązania ze strony Organizacji? 

 Tak  nie 
 

Jeśli tak, jakie? 

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

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

7. Czy Student/ka dostarczył/a sprawozdanie merytoryczne i wypełnioną ankietę? 

 tak  nie 
 

8. Jak ocenia Pan/Pani sprawozdanie z praktyk, które sporządził Student/ka? 

 bardzo dobrze  dobrze  źle  bardzo źle  przeciętnie 
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Regulamin organizacji praktyk studenckich objętych programem studiów 

na Wydziale Inżynierii Mechanicznej (WIM) Politechniki Poznańskiej – 2020 

METRYCZKA 

M1. Instytut Promotora: 

 Instytut Mechaniki Stosowanej 

 Instytut Technologii Materiałów 

 Instytut Konstrukcji Maszyn 

 Instytut Technologii Mechanicznej 

 ……………………………………………………………. 
(nazwa Instytutu/Katedry Promotora spoza WIM) 

 
M2. Stopień/tytuł naukowy Promotora: 
 

 prof.  

 dr hab. 

 dr 
 
M3. Stanowisko Promotora: 
 

 profesor zwyczajny 

 profesor nadzwyczajny 

 adiunkt 

 asystent 

 ………………………………………………………………….. 
 
M4. Informacje o Dyplomancie/tce: 

1) Kierunek studiów: ……………………………………………………………………………………… 

2) Specjalność: ……………………………………………………………………………………………………… 

3) Tematyka pracy inżynierskiej: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 


