
Załącznik do zarządzenia  

Rektora AWF Warszawa nr 42/2017/2018  

z dnia 22 maja 2018 r. 

 

Ocena Biblioteki 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości usług i efektywności funkcjonowania 

Biblioteki. Ankieta jest anonimowa i ma na celu rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań użytkowników. 

Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety. 

Ankieta składa się z 7 pytań. 

 

Dane podstawowe 

[1] Proszę podać swoją jednostkę: * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych. 

o AWF Warszawa 

o AWF Warszawa Filia Biała Podlaska 

 

[2A] Proszę podać swój Wydział: * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych. 

O Wydział Wychowania Fizycznego  

O Wydział Rehabilitacji  

O Wydział Turystyki i Rekreacji 

O Inna jednostka organizacyjna Uczelni 

 

[2B] Proszę podać swój Wydział: * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych. 

O Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu (Biała Podlaska) 

O Wydział Turystyki i Zdrowia (Biała Podlaska) 

O Inna jednostka organizacyjna Uczelni 

 

 [3] Jest Pan/Pani: * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych 

O studentem/słuchaczem 

O pracownikiem 

 



 

[4a] Jest Pan/Pani studentem/słuchaczem: * 

Pozwól na udzielenie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki:  

Odpowiedź była 'studentem/słuchaczem' w pytaniu *3 (02]* (Jesteś.) 

 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych' 

O studiów stacjonarnych I stopnia  

O studiów stacjonarnych II stopnia 

O studiów zaocznych I stopnia  

O studiów zaocznych II stopnia  

O studiów doktoranckich 

O studiów podyplomowych  

 

 

[4B] Jest Pan/Pani: * 

Pozwól na udzielanie odpowiedzi, gdy spełnione są warunki: Odpowiedź była 'pracownikiem' w 

pytaniu *3 [021* (Jesteś:) 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych 

O nauczycielem akademickim  

O innym pracownikiem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dane szczegółowe 

[1] Czy korzysta Pan/Pani z Biblioteki Uczelnianej? * 

Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: 

O Tak 

O Nie 

 

[2A] Dlaczego nie korzysta Pan/Pani z Biblioteki? * 

Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź: 

O Zasoby Biblioteki są niewystarczające 

O Nieodpowiedni jest dla mnie czas otwarcia Biblioteki 

O Nieodpowiednia jest lokalizacja Biblioteki 

O Korzystam z innej Biblioteki 

O Wystarczają mi materiały udostępnione w Internecie 

O Nie korzystam z innego powodu, jakiego 

…………………………………………………………………  

 

[2B] W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj Bibliotekę? 

Proszę uwzględnić zarówno osobistą obecność w Bibliotece jak i odwiedzanie strony internetowej. 

Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź: 

O Wypożyczam książki  

O Korzystam z czasopism 

O Korzystam z Czytelni 

O Korzystam z baz danych dostępnych tylko w Uczelni 

O Korzystam z dostępu domowego do katalogu bibliotecznego 

O Korzystam z dostępu domowego do baz danych 

O Korzystam ze  sprzętu komputerowego i Internetu 

O Uczestniczę w imprezach kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę 

O Zgłaszam potrzebę organizowania szkoleń bibliotecznych dla studentów 

O Zgłaszam potrzebę zakupu literatury fachowej 

O Inna odpowiedź ……………………………………. 

 

[3] Jakie są Pana/Pani oczekiwania wobec Biblioteki? 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

Wyślij ankietę. 


