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Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu  
w Białej Podlaskiej 

z dnia 18 września 2014 r. 
 

 
Zespół ds. oceny procesu kształcenia                  Ankieta anonimowa 
WWFiS w Białej Podlaskiej                                    WF poziom magisterski 
 
 
 

Szanowni Studenci! 
Ankieta ma na celu zebranie informacji na temat jakości i efektów kształcenia w WWFiS.   
Prosimy o udział w badaniu i głos w dyskusji na ten temat. Dziękujemy za Państwa opinie! 

 

1. Płeć:    a. kobieta  b. męŜczyzna 

2. Tryb studiów:   a. stacjonarny  b. niestacjonarny 

 
3. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (5-max) poziom nabytych podczas studiów kompetencji według 

podanych kategorii, jak równieŜ poziom swoich oczekiwań w tym zakresie: 
 
(1 – b. niski poziom; 2- niski; 3- przeciętny; 4- wysoki; 5 – b. wysoki) 
 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Poziom 
zdobyty 

Poziom 
oczekiwań  

KATEGORIE WIEDZY: w zakresie wiedzy  
1. Ogólna wiedza z zakresu nauk społecznych   
2. Wiedza przyrodnicza   
3.  Wiedza kierunkowa (nauki o kf)   
4.  Wiedza pedagogiczna (dydaktyczno-wychowawcza)   
UMIEJĘTNOŚCI: w zakresie umiejętności 
5.  Projektowania i realizacji procesu kształcenia i wychowania   
6. Kształtowania i promowania postaw prozdrowotnych    
7. Kształtowania i promowania aktywności fizycznej    
8. Organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych   
9. Planowania i organizowania treningu sportowego   
10. Stosowania podstawowych norm bezpieczeństwa w sporcie i 

edukacji 
  

11. Promocji własnej osoby    
12. Komunikowania się (nawiązywania kontaktów)   
13. Pracy w zespole i z zespołem   
14. Samokształcenia i doskonalenia kwalifikacji   
15. Posługiwania się językami obcymi   
16. Korzystania z technologii informatycznej   
17. Planowania i organizowania pracy swojej i innych   
18. Znajomość marketingu   
INNE KOMPETENCJE (prezentacja postaw): w zakresie 

prezentowanych postaw 
19. Prezentowana sprawność fizyczna   
20. Realizowana postawa propagatora zdrowego trybu Ŝycia   
21. Zdolność do wprowadzania nowych, oryginalnych rozwiązań 

(kreatywność, innowacyjność) 
  

22. Dbałość o jakość podejmowanych przedsięwzięć   
23. Umiejętność radzenia sobie ze stresem   
24. Przygotowanie do podjęcia własnej działalności gospodarczej   



25. Przygotowanie do podjęcia studiów doktoranckich   
26. Przygotowanie do pełnienia stanowisk kierowniczych w kf   
27.  Przygotowanie do prowadzenia badań    
 
 
 

4. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (5-max), swoje przygotowanie do pracy: 
a. w szkołach/placówkach oświatowych  .................. 
b. w innych organizacjach KF ................... 
c. w administracji rządowej i samorządowej ............... 
d. w organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach............... 
e. inne (jakie?)................. 

 
5. Czy jest Pan(i) zadowolony(a)  z przebiegu studiów magisterskich? 

 
a. zdecydowanie tak         b. raczej tak       c. raczej nie        d. zdecydowanie nie     e trudno powiedzieć 

6. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (5-max) ofertę dydaktyczną i warunki studiowania w uczelni: 
a. program studiów…./…… 
b. rozkład zajęć…./…… 
c. poziom prowadzonych zajęć..... /… 
d. dostęp do obiektów sportowych..... 

/…… 
e. dostęp do literatury naukowej…./… 
f. dostęp do Internetu…./…… 

g. dostępność nauczycieli 
(konsultacje)… /……. 

h. praca administracji uczelni.... /…… 
i. moŜliwość rozwoju zainteresowań.... 

/……. 
j. atmosfera na uczelni…./…… 

 
 

7. Jakie uprawnienia zdobył(a) Pan(i) w trakcie studiów? 
a. pilota wycieczek 
b. opiekuna wycieczek szkolnych 
c. wychowawcy placówek wypoczynku 

dzieci i młodzieŜy 
d. przewodnika turystycznego 

e. uprawnienia instruktorskie 
(jakie?)…………………… 

f. uprawnienia trenerskie 
g. inne (jakie?)……………….

 
8. Po ukończeniu studiów magisterskich zamierza Pan(i) : 

a. podjąć zatrudnienie w szkole 
b. w innej placówce kf 
c. podjąć dowolną pracę 
d. podjąć studia doktoranckie 
e. podjąć studia na innym kierunku 

f. podjąć zatrudnienie i jednocześnie 
dalej się kształcić 

g. szukać pracy  za granicą 
h. podjąć studia podyplomowe 
i. inne (jakie?) ........................ 

 
9. Czy jest Pan(i) zadowolony(a)  z oferty i dostępności wyjazdów na staŜe do innych uczelni w Polsce 

  i za granicą w ramach róŜnych programów (np Erasmus/Sokrates, Mosty)?: 

 
a. zdecydowanie tak        b. raczej tak       c. raczej nie       d. zdecydowanie nie     e. trudno powiedzieć 

10. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z realizacji praktyk zawodowych? 
a. zdecydowanie tak         b. raczej tak       c. raczej nie       d. zdecydowanie nie     e. trudno powiedzieć 

11. Czy jest Pan(i) zadowolony(a)  z oferty i dostępności studenckich kół naukowych oraz projektów 

badawczych? 
a. zdecydowanie tak         b. raczej tak       c. raczej nie       d. zdecydowanie nie     e. trudno powiedzieć 

 
12. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (5-max), zapewnienie studentom kontaktu w ramach konsultacji z: 

a. nauczycielami akademickimi........ 
b. władzami wydziału ............. 

 
 


