
 

Projekt „Program staży dla studentów Kierunków Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna  

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”  

jest współfinansowany  w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Ankieta ewaluacyjna 

wypełniana przez Stażystę/kę 

Nazwa Instytucji Przyjmującej na Staż ………………………………………....….…..………..........……….. 

Imię i Nazwisko Opiekuna stażu .....…………………..............…………………….…..…………..........……. 

Imię i Nazwisko Stażysty/ki .....………………………………..............…………….…..……………............... 

Dokonując oceny należy postawić znak X w odpowiedniej kratce. 

Skala ocen: 1 – nie; 2 – słabo; 3 – dostatecznie; 4 – dobrze; 5 – tak, bardzo dobrze 

I. Organizacja stażu 

 1 2 3 4 5 

Czy kryteria rekrutacyjne były zrozumiałe?      

Czy termin i miejsce rozpoczęcia stażu były ustalone z odpowiednim wyprzedzeniem?      

Czy staż odbywał się zgodnie z harmonogramem?      

Czy czas przeznaczony na realizację zadań objętych programem stażu był wystarczający?      

 

II. Przydatność 

 1 2 3 4 5 

Czy efektem udziału w stażu było nabycie nowych umiejętności?      

Czy zadania realizowane podczas stażu odpowiadały kierunkowi studiów?      

Czy udział w stażu pozwolił na poznanie  języka zawodowego/ obcego języka zawodowego      

Czy podczas stażu poznał/a Pan/i oczekiwania pracodawcy wobec absolwenta studiów 

w perspektywie przyszłego zatrudnienia? 

     

 

III. Ocena ogólna stażu 

 1 2 3 4 5 

Czy staż spełnił Pana/i oczekiwania?      

Czy treści przekazywane w trakcie stażu były dla Pana/i jasne i zrozumiałe?      

Czy udział w stażu pozwolił wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów?      

Czy poleciłby/poleciłaby Pan/i udział w tym stażu innym studentom?      

 

IV. Ocena Instytucji przyjmującej na staż 

 1 2 3 4 5 

Czy w trakcie realizacji stażu panowała  atmosfera sprzyjająca komunikacji i współpracy?      

Czy Opiekun Stażu udzielał wskazówek podczas odbywania stażu?      

Czy został/a Pan/i zapoznana ze specyfiką pracy w Instytucji przyjmującej na staż?      

Czy poleciłby/poleciłaby Pan/i Instytucję przyjmującą na staż innym studentom?      

 

  

verte 
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W trakcie realizacji indywidualnego programu stażu: 

1. Najbardziej podobało mi się 

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

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

 

2. Przede wszystkim zabrakło mi 

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

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

 

Czy wprowadziłbyś/wprowadziłabyś jakiekolwiek zmiany w indywidualnym programie stażu? 

Jeżeli tak, to jakie? 

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

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

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

 

Sugestie, uwagi wobec organizacji/realizacji stażu: 

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

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

 

 

 

 

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

Czytelny podpis Stażysty/ki 

 


