ANKIETA ABSOLWENTA

Szanowni Państwo,

Bardzo małym

Małym

Średnim

1) Oceń w jakim stopniu ukończone przez Ciebie
studia pozwoliły na rozwinięcie:

Dużym

Przy każdym elemencie zaznacz jedną z możliwych
odpowiedzi.

Bardzo dużym

na Uniwersytecie w Białymstoku funkcjonuje Uczelniany System Zapewniania Jakości
Kształcenia. W ramach jego realizacji co roku przeprowadzane są badania ankietowe wśród
naszych absolwentów. Przyczyniają się one do podnoszenia standardów edukacji. W związku
z tym zwracamy się z prośbą o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety. Odpowiedzi na
pytania powinny być przemyślane i szczere. Badanie ma charakter anonimowy.

A) znajomości zagadnień teoretycznych
B) umiejętności rozwiązywania praktycznych
problemów
C) zdolności do wykonywania konkretnych zawodów
D) umiejętności pracy zespołowej
E) umiejętności komunikacyjnych z innymi ludźmi
F) umiejętności samodzielnego dokształcania się
G) orientacji i wiedzy o świecie

A) wykłady
B) ćwiczenia i konwersatoria
C) seminaria i proseminaria
D) przedmioty fakultatywne
E) lektoraty
F) warsztaty i laboratoria

Nie
dotyczy

Bardzo źle

Źle

Przeciętnie

Dobrze

2) Jak ocenił(a)byś poszczególne elementy procesu
dydaktycznego na Twoim kierunku?
Przy każdym elemencie zaznacz jedną możliwą
odpowiedź.

Bardzo
dobrze

H) możliwości realizacji własnych zainteresowań

G) praktyki i zajęcia poza Uczelnią
H) indywidualne konsultacje
I) organizacja studiów (rozkład zajęć itp.)
3) Co Twoim zdaniem należałoby zmienić przede wszystkim, by poprawić ogólną jakość
kształcenia?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

A) Wśród samodzielnych pracowników naukowodydaktycznych
(profesorów i doktorów habilitowanych)
B) Wśród adiunktów i wykładowców (doktorów)
C) Wśród asystentów (magistrów)
D) Wśród pracowników administracji
(dziekanat, sekretariat, itp.)

5) Czy gdybyś jeszcze raz zdawał(a) na studia, to wybrał(a)byś ten sam kierunek?
A) tak

B) raczej tak

C) nie

D) raczej nie

1) Czy gdybyś jeszcze raz zdawał(a) na studia, to wybrał(a)byś Uniwersytet w Białymstoku?
A) tak

B) raczej tak

C) nie

D) raczej nie

Niski poziom
profesjonalizmu

Raczej niski
poziom
profesjonalizmu

Zróżnicowany
poziom
profesjonalizmu

Przy każdym elemencie zaznacz jedną z możliwych
odpowiedzi.

Raczej wysoki
poziom
profesjonalizmu

4) Jak oceniasz kompetencje nauczycieli akademickich
i innych pracowników Uniwersytetu w Białymstoku na
ukończonym przez Ciebie kierunku?

Wysoki poziom
profesjonalizmu

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

Na koniec prosimy o podanie kilku ogólnych informacji na swój temat.
Zaznacz swoją płeć.
Kobieta:

Mężczyzna:

Proszę wpisać swój rok urodzenia:

Forma studiów:

Rodzaj ukończonych studiów:

Ocena na dyplomie

Stacjonarne

Jednolite magisterskie

3:

Niestacjonarne

Pierwszego stopnia

4:

Drugiego stopnia

5:

Trzeciego stopnia

Wydział: ...............................................................................................................................................

Kierunek: ..............................................................................................................................................

Specjalność: ..........................................................................................................................................

