ANKIETA I KARTA SAMOOCENY
DOTYCZĄCA OCENY PRZEBIEGU PRAKTYK ZAWODOWYCH ORAZ OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
PRZEWIDZIANYCH W PROGRAMIE STUDIÓW PRZEZ STUDENTÓW

1.

Czy miał/miała Pan/Pani trudności ze znalezieniem miejsca do odbycia praktyki zgodnie z kierunkiem studiów?
a) Nie
b) Tak (Prosimy opisać w kilku zdaniach, jakie to były trudności)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Czym Pani/Pan sugerowała/sugerował się wybierając konkretną instytucję do odbycia praktyki?
(Prosimy opisać w kilku słowach)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uwaga: nie dotyczy w przypadku miejsca praktyki zaproponowanego przez uczelnię

3.

Czy w trakcie praktyki powierzone Pani/Panu zadania były zgodne z zadaniami wynikającymi z programu/regulaminu praktyki?
a) Nie
b) Tak
(Prosimy opisać w kilku zdaniach)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

W jakim stopniu praktyka umożliwiła Pani/Panu osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w programie
kształcenia? (Prosimy podkreślić właściwe i opisać w kilku słowach)
zdecydowanie tak

raczej tak

zdecydowanie nie

raczej nie

trudno powiedzieć

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Jak ocenia Pani/Pan współpracę z opiekunem praktyki z ramienia wybranej instytucji? (Prosimy zakreślić właściwe i uzasadnić wybór danej oceny, gdzie 5 – oznacza bardzo dobrze, 2– bardzo źle)
5

4

3

2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.

Inne uwagi Pani/Pana na temat praktyk.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.

Jak ocenia Pani/Pan poziom osiągnięcia niżej wymienionych efektów kształcenia w ramach praktyk:

W ZAKRESIE WIEDZY
W1
ma podstawową wiedzę na temat struktury, zadań celów i zasad
funkcjonowania instytucji (organizacji) i jej relacji z innymi instytucjami i organizacjami
W2
ma podstawową wiedzę o typowych problemach praktycznych i dylematach, normach moralnych i prawnych obowiązujących w instytucji i kierunkach jej
W3
zna podstawy teoretyczne i zasady praktycznego działania w strukturach instytucji, w której odbywają praktykę, a także podejmowane
przez nią inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego
W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
U1
wykorzystuje w praktyce w działalności instytucji, w której odbywał
praktykę, wiedzę teoretyczną nabytą w ramach studiów
U2
wykorzystując nabytą wiedzę potrafi włączyć się w proces rozwiązywania typowych problemów w instytucji, w której odbywał praktykę
U3
sprawnie posługuje się normami prawa międzynarodowego i krajowego, normami moralnymi i etycznymi w celu rozwiązywania praktycznych problemów związanych z działalnością instytucji, w której
odbywał praktykę
U4
potrafi włączyć się w efektywną pracę i zarządzanie pracą zespołów
zadaniowych wykonujących zadania specjalistyczne związane merytorycznie z kierunkiem studiów i specjalnością, w jakiej odbywa kształcenie
W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
K1
potrafi działać w grupie specjalistów w instytucji, w której odbywał
praktykę
K2
potrafi wykorzystać kompetencje nabyte w trakcie studiów do efektywnej pracy w instytucji, w której odbywał praktykę

2

trudno powiedzieć

raczej
niski

zdecydowanie niski

Treść efektu.
W wyniku odbycia praktyki student:

raczej wysoki

Nr
efektu

zdecydowanie wysoki

Ocena poziomu osiągnięcia efektów
(zaznaczyć X w odpowiednim miejscu
w tabeli)

