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ZAKRES PYTAŃ OCENY STOPNIA SPEŁNIENIA OCZEKIWAŃ STUDENTÓW UMK 

Zapraszamy do ankiety 

 

W PONIŻSZYM BLOKU PYTAŃ WSKAŻ INFORMACJĘ NA TEMAT STUDIÓW NA 

KIERUNKU …………… 
 

 

*  Wskaż, czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami? 

 
Skala odpowiedzi:  
 

 
 

Ukończone przeze mnie studia umożliwiły mi dogłębne poznanie 

interesującej mnie dziedziny. 
 

Ukończone przeze mnie studia stały się dla mnie bodźcem do 
samokształcenia i rozwoju osobistego. 

 
Ukończone studia umożliwiły zrealizowanie mi celów zawodowych. 
 

Wśród nauczycieli akademickich spotkałem osoby, o których myślę  
z uznaniem. 
 

Program studiów stanowił spójną, dobrze przemyślaną całość. 
 
Studia pozwoliły mi na poznanie interesujących ludzi. 
 

Studia dały mi możliwość uczestnictwa w programach wymiany studenckiej 
(krajowej, zagranicznej). 
 

Życie studenckie, w którym uczestniczyłem dzięki studiom na UMK, spełniło 
moje oczekiwania. 
 

Uczelnia zapewniła mi bogatą ofertę zajęć dodatkowych (wykłady otwarte, 
spotkania z praktykami, spotkania z wykładowcami innych uczelni, 
konkursy, warsztaty itp.). 

 
Uczelnia zapewniła mi praktyki objęte programem studiów. 
 

Wybrana przeze mnie oferta edukacyjna Wydziału spełniła moje 
oczekiwania. 
 



Gdybym mógł ponownie wybierać, wybrałbym Wydział, na którym 

studiowałem. 
 
Będę polecać innym osobom studiowanie na UMK. 
 
 

W PONIŻSZYM BLOKU PYTAŃ WSKAŻ INFORMACJĘ NA TEMAT STUDIÓW NA 

KIERUNKU ……… 
* Oceń procentowy przyrost swoich umiejętności/wiedzy od momentu 
rozpoczęcia studiów do dziś.  
Wpisz liczbę odzwierciedlającą procentowy przyrost przy każdym z poniższych punktów (jeśli przyrost 
jest zerowy wpisz 0). 
 
Umiejętności praktyczne zgodne z wybranym kierunkiem studiów. 
Umiejętność samokształcenia. 

Umiejętność czytania ze zrozumieniem. 
Umiejętność pisania tekstów. 
Umiejętność krytycznego myślenia. 

Umiejętność wyciągania wniosków. 
Umiejętność pracy w grupie. 
Umiejętność publicznego przemawiania. 

Umiejętność podejmowania dyskusji/polemiki. 
Umiejętność budowania relacji z ludźmi. 
Umiejętność postępowania zgodnie z zasadami etyki. 

Umiejętność organizacji własnej pracy. 
Wiedza zgodna z wybranym kierunkiem studiów. 
Wiedza, gdzie chciałbym pracować po zakończeniu studiów, w jakiej branży, 

na jakim stanowisku (sprecyzowane cele zawodowe). 
Inne, jakie? …………….. 
 

W PONIŻSZYM BLOKU PYTAŃ WSKAŻ INFORMACJĘ NA TEMAT STUDIÓW NA 

KIERUNKU ……. 
*  Głównym atutem Wydziału, na którym studiowałem jest: 
Wymień jeden, najbardziej istotny według Ciebie atut 
……………………. 
 
*  Główną słabością Wydziału, na którym studiowałem jest: 
Wymień jedną, według Ciebie najbardziej istotną słabość 
…………………………………………………… 
 
 


