
 

Zarządzenie nr 28/11/15  
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia wzorów ankiet: studenta, przedmiotu oraz interesariuszy: 

absolwenta PWSZ w Sulechowie, pracodawcy, kandydata na studia (studenta I roku) 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie 

 

Na podstawie art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

Nr 164 poz. 1365 z późn. Zm.) oraz Uchwały Senatu PWSZ w Sulechowie nr 35/11/15 

w sprawie Wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia zarządza 

się co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się wzory ankiet: studenta, przedmiotu oraz interesariuszy: absolwenta PWSZ 

w Sulechowie, pracodawcy, kandydata na studia (studenta I roku) w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Sulechowie, które stanowią załączniki nr 1-5 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2 

Wzory ankiet stanowią narzędzie do oceny jakości procesu dydaktycznego, którą 

przeprowadza się zgodnie z procedurą „Zasady prowadzenia ankietyzacji”. 

§ 3 

Zarządzenie zastępuje Uchwałę Senatu PWSZ w Sulechowie nr 25/03/07 z dnia 04-03-2004 r. 

w sprawie szczegółowego systemu oceny jakości kształcenia w PWSZ w Sulechowie 

w części dotyczącej wzorów ankiet. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Rektor 

 

 

dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. nadzw. 



Załącznik nr 1 

ANKIETA 
OPINIA STUDENTÓW PWSZ W SULECHOWIE O PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

(Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej celem jest poznanie Państwa opinii 

w celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu dydaktycznego) 

 

Nazwa przedmiotu: ..................................................................................... sem.: ........................  

Nazwisko i imię prowadzącego zajęcia  ......................................................................................  

 

Forma zajęć: 

wykład  ćwiczenia  laboratorium  projekt  konwersatorium  seminarium  

Typ studiów: 

stacjonarne  niestacjonarne  

 

W poniższej tabeli właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć (X), przyjmując: 

0 – ocena negatywna 

1 – ocena pośrednia 

2 – ocena pozytywna 

 

1. Czy na początku zajęć podany został program zajęć? 0 1 2 

2. Czy na początku zajęć podane zostały zasady i kryteria oceniania 

i zaliczenia przedmiotu? 
0 1 2 

3. Czy na początku zajęć prowadzący podał spis obowiązującej 

literatury? 
0 1 2 

4. Czy prowadzący podał terminy konsultacji i czy były one 

przestrzegane przez prowadzącego? 
0 1 2 

5. Czy zaplanowane terminy zajęć były przestrzegane przez 

prowadzącego i czy zajęcia odbywały się punktualnie? 
0 1 2 

6. Czy treść zajęć była przedstawiona w sposób zrozumiały? 0 1 2 

7. Czy prowadzący wyjaśniał na życzenie studentów niezrozumiałe partie 

materiału w trakcie zajęć? 
0 1 2 

8. Jaki był stosunek prowadzącego zajęcia do studentów? 0 1 2 

9. Czy egzamin/zaliczenie przeprowadzono w terminie i zgodnie z 

podanymi zasadami i kryteriami? 
0 1 2 

10. Czy prowadzący umożliwił wgląd do pracy (w przypadku egzaminu/ 

zaliczenia w formie pisemnej) i zapoznał ze szczegółowym sposobem 

oceny? 

0 1 2 

11. Jak oceniasz sposób przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia? 0 1 2 

 

 

W poniższej tabeli właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć (X): 
Rubryka +/- oznacza wahanie, nieregularność 

 

 tak +/- nie 

1. Czy regularnie uczestniczyłaś(eś) w zajęciach dydaktycznych?    

2. Czy zadawałeś pytania prowadzącemu w trakcie zajęć dydaktycznych?    

3. Czy korzystałeś z konsultacji?    
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Załącznik 2  

 

ANKIETA 
OPINIA STUDENTÓW O PRZEDMIOCIE 

(Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej celem jest poznanie Państwa opinii 

w celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu dydaktycznego) 

 

Nazwa przedmiotu: ..................................................................................... sem.: ........................  

 

Forma zajęć: 

wykład  ćwiczenia  laboratorium  projekt  konwersatorium  seminarium  

(w przypadku przedmiotu złożonego z różnych form zajęć proszę zaznaczyć wszystkie formy) 

Typ studiów: 

stacjonarne  niestacjonarne  

 

W poniższej tabeli właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć (X): 
Rubryka +/- oznacza wahanie lub brak zdania 

 

 tak +/- nie 

1. Przedmiot wymagał specjalistycznych umiejętności manualnych    

2. Przedmiot wymagał opanowania dużej partii materiału teoretycznego    

3. Czy regularnie korzystałeś z zasobów bibliotecznych?    

 

W poniższej tabeli właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć (X), przyjmując: 

5 – poziom/wymagania zbyt wysokie 

4 – poziom/wymagania wysokie 

3 – poziom/wymagania na poziomie średnim 

2 – poziom/wymagania raczej niskie 

1 – poziom/wymagania niskie 

 

1. Ocena stopnia trudności przedmiotu 5 4 3 2 1 

2. Wymagania stawiane studentom w ramach przedmiotu 

oceniam za 
5 4 3 2 1 

 

Ocena rzeczywistego nakładu pracy studenta przeznaczonego na uzyskanie 
pozytywnego wyniku z przedmiotu 

 
Proszę określić całkowity nakład czasu pracy własnej związany z przedmiotem (nauka 

w domu, czas spędzony w czytelni itp.). W przypadku przedmiotu składającego się z różnych 

form zajęć proszę podać sumaryczny nakład pracy dla wszystkich form zajęć. 

 

Średnia, tygodniowa liczba godzin przeznaczona na naukę przedmiotu 

w domu  

 

Średnia, tygodniowa  liczba godzin przeznaczona na pogłębienie zagadnień z 

przedmiotu w czytelni  

 

Orientacyjna liczba godzin poświęconych na przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia przedmiotu 

 

 

 



Załącznik nr 3 

ANKIETA  
ABSOLWENTA STUDIÓW WYŻSZYCH PWSZ W SULECHOWIE 

(opinia absolwenta nt. ukończonych studiów) 
 

Szanowni Państwo,  

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, której celem jest poznanie Państwa 

opinani w najważniejszych kwestiach dotyczących organizacji i jakości procesu kształcenia w 

PWSZ w Sulechowie.  

Ankieta jest anonimowa jej wyniki posłużą usprawnieniu procesu kształcenia Uczelni. 

1) Czy program studiów zawierał wszystkie elementy konieczne do podjęcia pracy w wyuczonym 

zawodzie? 

a) zdecydowanie tak □ 

b) raczej tak □ 

c) były pewne braki □ 

d) program nie zawierał istotnych kwestii □ 

e) nie mam zdania □ 

2) Jak Pan/Pani ocenia poziom wiedzy nauczycieli akademickich/wykładowców, którzy prowadzili 

zajęcia w trakcie studiów? 

a) wysoko □ 

b) raczej wysoko □ 

c) przeciętnie  □ 

d) poziom był zróżnicowany  □ 

e) raczej nisko  □ 

f) nie mam zdania  □ 

3) Który wg Pani/Pana nauczyciel akademicki był najlepszy? 

a) imię………… 

b) nazwisko………. 

c) przedmiot …………… 

4) Które zajęcia były, wg Pani/Pana najciekawsze i przyniosły najwięcej korzyści? 

a) przedmiot ……………            

b) imię nazwisko (prowadzącego)………. 

5) Czy dobór środków dydaktycznych podczas zajęć był odpowiedni? 

a) tak □ 

b) raczej tak □ 

c) raczej nie  □ 

d) nie  □ 

e) nie mam zdania  □ 

6) Jak Pani/Pan ocenia wartość merytoryczną przeprowadzonych zajęć? 

a) wysoko  □ 

b) raczej wysoko □ 

c) pozom zróżnicowany  □ 

d) raczej nisko  □ 

e) nisko  □ 

f) nie mam zdania   □ 

7) Czy treści zajęć powielały się w ramach różnych przedmiotów? 

a) nie  □ 

b) bardzo rzadko □ 

c) zdarzyło się kilka razy □ 

d) zdarzało się często  □ 

e) nie mam zdania □ 

w przypadkach zaznaczenia podpunktów c) i d) proszę podać nazwy przedmiotów 

………………………………………………………………………………..……. 
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8) Czy wg Pani/Pana system oceny postępów w nauce jest właściwie stosowany w PWSZ 

w Sulechowie? 

a) tak  □ 

b) raczej tak □ 

c) raczej nie  □ 

d) nie, jest niewłaściwy  □ 

e) nie mam zdania □ 

9)  Jak Pani/Pan ocenia dyspozycyjność nauczycieli akademickich? 

a) dostępni, obecni w czasie konsultacji □ 

b) raczej dostępni, obecni w godzinach konsultacji □ 

c) utrudniony kontakt, rzadko obecni na uczelni □ 

d) brak kontaktu, nieobecni na konsultacjach  □ 

e) nie mam zadania □ 

10) Pani/Pana ocena zasobów bibliotecznych PWSZ w Sulechowie. 

a) bardzo dobre □ 

b) dobre □ 

c) przeciętne  □ 

d) złe  □ 

e) bardzo złe □ 

f) nie mam zdania  □ 

11) Proszę zaznaczyć odpowiedzi. 

  

tak 
raczej 

tak 
raczej 

nie 
nie 

nie 

mam 

zdania 
a) Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy administracji 

Uczelni (rektorat, prorektorat, dziekanat) dobrze 

wywiązują się ze swoich obowiązków? 
□ □ □ □ □ 

b) Czy wykształcenie zdobyte na Uczelni pomogło 

Pani/Panu w uzyskaniu zatrudnienia? □ □ □ □ □ 

c) Czy w Pani/Pana odczuciach został/a Pani/Pan 

przygotowany/a do wykonywania zawodu po odbytych 

studiach? 
□ □ □ □ □ 

d) Czy umiejętności zdobyte na studiach pozwalają 

Pani/Panu na samodzielne rozwiązywanie problemów 

zawodowych? 
□ □ □ □ □ 

e) Czy zamierza Pani/Pan kontynuować studia II stopnia? □ □ □ □ □ 

f) Gdyby Pani/Pan ponownie planował/a rozpoczęcie 

studiów czy byłaby to ta sama Uczelnia? □ □ □ □ □ 

 

12) Czy po zakończeniu studiów kontaktował/a się Pani/Pan z Uczelnią w celu uzyskania pomocy 

merytorycznej, rady lub innej pomocy? 
a) tak □ 
b) nie □ 
c) nie było takiej potrzeby □ 

 

Dziękujemy.  

 



Załącznik nr 4 

ANKIETA  
PRACODAWCY 

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
 

1. W jaki sposób poszukuje Pani/Pan kandydatów do pracy spośród absolwentów uczelni wyższych? 

a. w drodze konkursu □ 

b. sam wyszukuję □ 

c. wnioskuję o stażystę z PUP □ 

d. z polecenia i rekomendacji  □ 

e. w inny sposób (jaki?)……………….. 

2. Jakimi kryteriami kieruje się Pani/Pan, przyjmując absolwentów Uczelni do pracy? (max. 3 odp.) 

a. rozmowa kwalifikacyjna □ 

b. ocena na dyplomie □ 

c. na podstawie dok. aplikacyjnych (CV i list motyw.) □ 

d. nazwa ukończonej uczelni □ 

e. rekomendacja osób trzecich □ 

f. inne (jakie?)………………… 

3. Proszę ocenić poziom przygotowania absolwentów PWSZ w Sulechowie do pracy zawodowej? 

a. bdb □ 

b. db □ 

c. trudno powiedzieć □ 

d. słaby  □ 

e. bardzo słaby □ 

4. Proszę rozwinąć podpunkty „a” oraz „b” w w/w punkcie (jeśli dotyczy). Proszę wymienić, na które 

z kwalifikacji i umiejętności zwraca Pani/Pan szczególną uwagę? 

a. wiedza teoretyczna □ 

b. umiejętności praktyczne □ 

c. umiejętności pracy analitycznej □ 

d. znajomość języków obcych □ 

e. biegła obsługa urządzeń stosowanych w danej branży □ 

f. znajomości branżowych przepisów prawa □ 

g. komunikatywność i łatwości obsługi interesanta □ 

h. inne (jakie?)………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

5. Jeśli stwierdza Pani/Pan słabe i bardzo słabe przygotowanie absolwentów PWSZ w Sulechowie do 

pracy zawodowej, proszę zaznaczyć/wypisać braki. 

a. wiedza teoretyczna □ 

b. umiejętności praktyczne □ 

c. umiejętności pracy analitycznej □ 

d. znajomość języków obcych □ 

e. biegła obsługa urządzeń stosowanych w danej branży □ 

f. znajomości branżowych przepisów prawa □ 

g. komunikatywność i łatwości obsługi interesanta □ 

h. inne (jakie?) ………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

6. Jakie umiejętności powinien posiadać absolwent szkoły wyższej by być dobrym pracownikiem 

w Pani/Pana firmie? (proszę wybrać i wskazać kolejność od 1 – 12, gdzie 1 – oznacza 

najcenniejsze) 

a. odpowiedzialność □ 

b. odporność na stres □ 

c. kreatywność zawodową □ 

d. kulturę osobistą □ 
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e. samodzielność □ 

 

f. lojalność wobec pracodawcy □ 

g. umiejętność pracy w zespole □ 

h. znajomość języków obcych □ 

i. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi □ 

j. bardzo dobrą znajomość obsługi urządzeń elektronicznych i multimedialnych □ 

k. dyspozycyjność □ 

l. inne, jakie?.......................................................................................... 

7. Czy sądzi Pani/Pan, że wiele osób spośród absolwentów szkół wyższych odznacza się brakiem 

różnych umiejętności i kwalifikacji? 

a. tak  □ 

b. raczej tak □ 

c. trudno powiedzieć □ 

d. raczej nie □ 

e. nie □  

8. Proszę rozwinąć podpunkty „a” oraz „b” w w/w punkcie (jeśli dotyczy) 

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

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

………… 

9. Czy sądzi Pani/Pan, że istnieje potrzeba uzupełnienia programów nauczania na studiach o 

zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do funkcjonowania na rynku pracy? Proszę 

wskazać. 

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

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

………… 

10. Na jakich specjalistów wg Pani/Pana na rynku pracy jest zapotrzebowanie? 

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

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

………… 

11. Która uczelnia jest wg Pani/Pana najlepsza w naszym regionie? Proszę również podać nazwę w 

skali kraju. 

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

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

………… 
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USZCZEGÓŁOWIENIE DANYCH 

 

Informujemy, iż poniższe informacje będą wykorzystywane tylko na potrzeby 

wewnątrzuczelniane. Prosimy o uzupełnienie informacji i podanie pewnych danych na swój 

temat. 

 

 

1. Branża (właściwe zakreślić): przemysł, edukacja, kultura, administracja samorządowa, 

administracja rządowa, usługi, rolnictwo, handel, budownictwo, przetwórstwo,  

inne 

(jakie?)……………………………………………………………………….………………. 

 

2. Działalność firmy (właściwe zakreślić): regionalna, lokalna, krajowa, międzynarodowa 

 

3. Wielkości firmy (właściwe zakreślić): do 9 os. zatrudnionych, 10-49 os., 50-249 os., 

ponad 250 osób zatrudnionych 

 

4.  Ilość zatrudnionych osób z wykształceniem: wyższym ……, średnim…….., innym 

……….. 

 

5. Funkcja osoby wypełniającej ankietę: ……………………………………… 

 

6. Wiek osoby wypełniającej ankietę: …… 

 

 

 

 

Dziękujemy. 

 



Załącznik nr 5 

A N K I E T A   
KANDYDATA NA STUDIA PWSZ w Sulechowie 

(prowadzona wśród kandydatów biorących udział w rekrutacji oraz wśród studentów I roku) 

 
Informujemy, iż ankieta jest anonimowa a poniższe informacje będą wykorzystywane tylko na potrzeby wewnątrzuczelniane. 

 

1. Źródła, z których uzyskał/a Pan/Pani informację nt. PWSZ w Sulechowie? 
a. plakaty, ulotki Uczelni  □ 
b. spotkania z przedstawicielem Uczelni w szkole średniej □ 
c. Absolwenci PWSZ w Sulechowie  □ 
d. Internet □ 
e. prasa □ 
f. targi/dni otwarte □ 
g. reklam (gdzie?........................................................................) 
h. rodzina □ 
i. znajomi □ 
j. informatory uczelniane □ 
k. z innych źródeł (jakie?..............................................................) 

2. Co miało wpływ na wybór sulechowskiej uczelni? Proszę zaznaczyć najistotniejsze (max. 3 

odp.) 
a. opinia środowiska nt. poziomu kształcenia □ 
b. oferowane kierunek i specjalności □ 
c. dogodna lokalizacja □ 
d. opinia rodziców i znajomych (w tym studentów) □ 
e. informacje nt. kadry dydaktycznej □ 
f. dogodny system rekrutacji □ 
g. nieodpłatność studiów  □ 
h. tanie koszty utrzymania ze względu na wielkość miasta □ 
i. inne, jakie?................................................................................... 

3. Proszę podać decydujący motyw wyboru danego kierunku w PWSZ w Sulechowie? 
a. perspektywa pracy □ 
b. zapotrzebowanie na danych specjalistów □ 
c. możliwość pogodzenia pracy zawodowej z nauką □ 
d. możliwość rozwijania własnych zainteresowań □ 
e. wysokość czesnego (studia niestacjonarne)  □ 
f. inne (jakie?..............................................................................) 

4. Czy rozmawiał/-a Pani/Pan z inną osobą w celu zachęcenia jej do wspólnego podjęcia 

nauki w PWSZ w Sulechowie? 
Tak □  Nie □  

5. Którą z kolei uczelnią była, brana pod uwagę, PWSZ w Sulechowie, jako docelowe 

miejsce zdobycia wykształcenia wyższego? 
a. pierwszą □ 
b. drugą  □ 
c. trzecią □ 
d. kolejną (proszę wpisać, którą) …….  

6. W jakich uczelniach oprócz PWSZ w Sulechowie, brał/a Pani/Pan udział w procesie 

rekrutacji? 

a. nie dotyczy □ 

b. proszę podać nazwy uczelni  

 

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

 

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

 

Dziękujemy. 

 


