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ANKIETA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W AWF I STOPNIA

Ankieta ma na celu zebranie opinii respondentów o procesie rekrutacji w naszej Uczelni. Ankieta jest anonimowa, bardzo prosimy 
o rzetelne udzielenie odpowiedzi  na pytania  zawarte  w ankiecie.  Zebrane dane wykorzystane będą w doskonaleniu jakości  
kształcenia.
Serdecznie dziękujemy!

 

Uprzejmie prosimy o dokonanie oceny, zaznaczenie odpowiedzi lub wpisanie wymaganych informacji.

Skala ocen:

1 - bardzo źle 2 - źle 3 - przeciętnie 4 - dobrze 5 - bardzo dobrze

METRYKA:

1.  Płeć: K / M 

2. Wiek: ................

3. Województwo:

mazowieckie łódzkie wielkopolskie podkarpackie

śląskie lubuskie pomorskie zachodniopomorskie

podlaskie świętokrzyskie opolskie dolnośląskie

małopolskie kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie lubelskie

4. Miejsce pochodzenia:

wieś miasto poniżej 5 tys. 
mieszkańców

miasto 5 - 15 tys. mieszkańców miasto 15 - 30 tys. mieszkańców

miasto 30 - 50 tys. 
mieszkańców

miasto 50 - 100 tys. 
mieszkańców

miasto 100 - 500 tys. 
mieszkańców

miasto powyżej 500 tys. 
mieszkańców

5. Planowane miejsce zamieszkania podczas studiów:

akademik AWF własne mieszkanie/dom mieszkanie/dom 
wynajmowane

mieszkanie razem z 
rodzicami

inne

6. Proszę podać preferowane przez Pana/Panią kierunki studiów, na które będzie Pan/Pani aplikował/ła:

TiR WF Sport Fizjoterapia Pielęgniarstwo

7. Skąd uzyskał Pan/Pani informacje o AWF?

strona internetowa 
awf.edu.pl

z biura rekrutacji 
AWF Warszawa

z folderów 
promocyjnych

z Dnia Otwartych 
Drzwi

z innych stron 
internetowych

jakich?
………………………

………………...
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z targów 
edukacyjnych

z informatorów 
wydawnictw 

edukacyjnych

od rodziny od znajomych od trenera / 
nauczyciela

inne źródła, jakie?
………………………

…………………

8. Czym kierował/-a się Pan/Pani wybierając studia na AWF?

ciekawym profilem studiów chęcią kontynuowania kariery 
sportowej

atrakcyjną perspektywą pracy sugestią bliskich osób (rodzina, 
znajomi)

chęcią podjęcia jakichkolwiek 
studiów

informacjami o AWF w mediach 
i prasie

 niepowodzeniem w dostaniu się 
na inny kierunek/uczelnię

 inne, jakie?
……………………………………

………………………….

9. Kiedy zdecydował/-a się Pan/Pani pójść na AWF?

na początku szkoły ponadgimnazjalnej w klasie maturalnej

w trakcie sesji maturalnej po maturze

10. Na jaki tryb wybiera się Pan/Pani na studia w AWF?

studia stacjonarne studia niestacjonarne

11. Czy studia na AWF są Pana/Pani studiami pierwszego wyboru?

TAK NIE

12. Czy w tym roku brał/-a lub będzie brać Pan / Pani udział w rekrutacji na studia w innej uczelni?

tak, w innej uczelni publicznej tak, w uczelni niepublicznej nie, tylko w AWF

13. Czego oczekuje Pan/Pani od studiów w AWF?

programu studiów 
dostosowanego do 
potrzeb rynku pracy

 zdobycia wiedzy i 
umiejętności w zakresie 

kierunku studiów

możliwości realizacji 
zainteresowań 
poznawczych

kontaktu z profesjonalną 
kadrą naukowo-

dydaktyczną

 nobilitacji przez bycie 
studentem AWF-u

rozwoju kariery 
sportowej

dobrej zabawy w dobrym 
towarzystwie

interesujących praktyk możliwości zdobycia 
dodatkowych uprawnień 

zawodowych (kursy, 
specjalizacje)

inne, jakie?
……………………………
……………………………
……………………………

……...

14.Jak oceni Pan/Pani:

dostępność informacji nt. studiów na AWF? 1 2 3 4 5

przejrzystość stron internetowych AWF Warszawa? 1 2 3 4 5
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15. Czy brał/-a Pan/Pani udział w Dniach Otwartych?

TAK NIE

16. Jeśli brał/-a Pan/Pani udział w Dniach Otwartych proszę ocenić pod względem przydatności zdobytych informacji:

1 2 3 4 5

17. Jeśli pragnie Pan/Pani podzielić się własnymi spostrzeżeniami związanymi z treściami zawartymi w ankiecie prosimy o 
przekazanie ich poniżej


