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Zespół ds. oceny procesu kształcenia   Ankieta anonimowa 
WWFiS w Białej Podlaskiej                                           Kosmetologia poziom licencjacki 
 

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 chemicznych i medycznych   

2. Wiedza z  zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej    
3. Wiedza z zakresu kosmetologii upiększającej    
4. Wiedza z zakresu nowości technologicznych i produktów 

kosmetycznych  
  

UMIEJĘTNOŚCI: w zakresie umiejętności 
5.  Wykonywania zabiegów kosmetycznych z zakresu kosmetologii 

pielęgnacyjnej 
  

6. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych z zakresu kosmetologii 
upiększającej  

  

7. Diagnostyki kosmetycznej poszczególnych rodzajów cer oraz oceny 
defektów skóry i jej przydatków 

  

8. Współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji 
zmienionej chorobowo skóry 

  

9. Posługiwania się podstawowym sprzętem i aparaturą kosmetyczną    
10. Komunikowania się i współpracy z klientem   
11. Udzielania porad kosmetycznych z zakresu pielęgnacji i upiększania   
12. Wykonywania zabiegów kosmetycznych na ciało z wykorzystaniem 

masaŜu 
  

13. Wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych (np. 
warzenie, odmierzanie, wykonywanie roztworów) 

  

14. Zakładania i prowadzenia własnej firmy   
15. Posługiwania się językami obcymi   
16. Planowania pracy własnej oraz zespołu   
17. Promocji własnej osoby   
INNE KOMPETENCJE (prezentacja postaw): w zakresie 

prezentowanych postaw 
18. Potrzeba ustawicznego doskonalenia zawodowego   
19. Przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia   
20. Przygotowanie do pracy w gabinetach kosmetycznych i ośrodkach 

odnowy biologicznej 
  

21. Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej    



4. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (5-max), 

swoje przygotowanie do pracy: 
a. w gabinetach kosmetycznych  ......... 
b. ośrodkach spa .......... 
c. mobilnej kosmetyce …… 

 

 
d. w organizacjach społecznych, 

fundacjach, 
stowarzyszeniach............... 

e. inne (jakie?)................. 
 

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

 
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........ 

 
 

7. Jakie kursy odbyła Pan(i) w trakcie studiów? 
a. Stylizacji oprawy oka  
b. Stylizacji paznokci  
c. WizaŜu 
d. MasaŜu  

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

f. inne (jakie?)……………….

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

a. podjąć zatrudnienie w zawodzie 
b. podjąć dowolną pracę 
c. podjąć studia II stopnia 
d. podjąć studia na innym kierunku 

e. podjąć zatrudnienie i jednocześnie 
dalej się kształcić 

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

 
 
 


