
Załącznik 4a 

do uchwały nr 70/2013/2014 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu  

w Białej Podlaskiej 

z dnia 18 września 2014 r. 

                                                                                   

Ankieta anonimowa                                 data   ……………………………………. 

Ocena systemu motywacyjnego przez Studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 

1. Co skłoniło Panią/Pana do podjęcia studiów w tej Uczelni (proszę zaznaczyć): 

a. dobra opinia kolegów, znajomych, renoma uczelni 

b. zainteresowania  

c. chęć zdobycia zawodu zw. z kierunkiem studiów 

d. atrakcyjność kierunku studiów 

e. chęć rozwoju kariery sportowej 

f. namowa rodziny, przyjaciół 

g. bliskość uczelni 

h. konieczność (jaka).................. 

i. inne............................................ 

 

2.  Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (5 –b. ważne) swoje oczekiwania wobec studiów  i  ich realizację (5-max bdb) w 

zakresie czynników systemu motywacyjnego, które mogą mieć wpływ na Pani/Pana zaangażowanie w proces 

kształcenia i jego efekty:                                         

      

Lp. System motywacyjny oczekiwania  realizacja 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. System motywacyjny w Uczelni            

2. Stypendia studenckie           

3. Zadowolenie z wybranego kierunku studiów           

4. Zadowolenie z poziomu studiów            

5. Atmosfera na uczelni            

6. Stosunek kadry nauczającej do studentów            

7. Stosunki koleżeńskie między studentami           

8. Stosunek osób z obsługi (administracji) do studentów            

9. Dostępność literatury obowiązkowej            

10. Poziom stołówki, barków uczelnianych            

11. Warunki w DS. (lub stancji)            

12. Działalność organizacji studenckich            

13. Program studiów            

14. Rozkład zajęć           

15. Warunki lokalowe w uczelni           

16. Dostępność do obiektów sportowych           

17. Wyposażenie laboratoriów, pracowni           

18. Dostęp do komputerów             

19. Dostęp do Internetu            

20. Dostępność nauczycieli akademickich (konsultacje)           

21. Swój stan zdrowia           

22. Możliwość rozwoju intelektualnego            

23. Możliwość rozwoju sportowego           

24. Możliwość udziału w szkoleniach, warsztatach, 

konferencjach 

          

25. Możliwość zbierania doświadczeń zawodowych, ich 

wpisu do suplementu 

          

26. Inne ………………………………………………….           

 



3. Co Państwa zdaniem należałoby jeszcze włączyć do systemu motywacyjnego Studenta? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Proszę zaznaczyć jakie formy aktywności podejmujecie P. w czasie studiów: 

a. działam w kole naukowym 

b. działam w samorządzie studenckim 

c. działam w innych organizacjach społecznych …………………………………. 

d. pobieram stypendium naukowe 

e. pobieram stypendium sportowe 

f. jestem członkiem klubu sportowego 

g. jednocześnie studiuję na drugim kierunku studiów 

h. pracuję w czasie studiów 

i. jestem wolontariuszem 

j. udział w wymianie studenckiej 

k. kursy, szkolenia 

l. inne (jakie)................................... 

 

5. Czy ponownie podjęliby P. te studia:  

a. zdecydowanie tak      b.  raczej tak    c.  nie  

 

 

Metryczka 

6. Płeć:                  a. K       b.  M 

7. Sytuacja materialna:      a. dobra  b. przeciętna  c. trudna 

8.  Miejsce zamieszkania:         a. miasto       b. wieś 

9. Kierunek studiów:   

 a. Wychowanie Fizyczne 

   b. Wychowanie Fizyczne w służbach mundurowych 

   c. Turystyka i Rekreacja 

   d. Sport 

   e. Fizjoterapia 

   f. Kosmetologia 

10. Stopień kształcenia:                                    I                                                          II 

11. Rok studiów:                                     I          II          III                                   I                    II 


