
 
Zarządzenie Nr 29/2009/2010 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 7 maja 2010 r. 
 
 

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji studentów kończących studia 
 
Na podstawie § 53 ust. 2 pkt. 2 Statutu AWF oraz realizując załoŜenia na rzecz podnoszenia jakości 
kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zarządza się, co następuje: 

 
§ l 
 

1. Wprowadza się ankietyzację studentów kończących studia stanowiącą element wewnętrznego procesu 
podnoszenia jakości kształcenia. 

2. Ankietyzacja absolwentów słuŜy ustaleniu opinii o jakości procesu dydaktycznego i osiągniętych 
efektach kształcenia oraz oceny satysfakcji z odbytych studiów. 

3. Absolwenci anonimowo i dobrowolnie wyraŜają swoją opinię wypełniając ankietę (załącznik nr 1) po 
egzaminie dyplomowym. 

 
§2 
 

1. Zakres przygotowanego raportu z wyników ankietyzacji określa prorektor właściwy ds. kształcenia. 
2. Prorektor właściwy ds. kształcenia przedstawia na posiedzeniu Senatu raport, o którym mowa w ust. l 

zawierający syntetyczne podsumowanie wyniku ankietyzacji, dla poszczególnych kierunków oraz 
poziomów studiów. 

 
§3 
 

1. Szczegółowy tryb przeprowadzenia ankietyzacji ustala prorektor właściwy ds. kształcenia. 
2. Wypełnione ankiety przechowywane są w Dziale Nauczania i Spraw Studentów w celu opracowania 

danych i przygotowania raportu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Zarządzenia. 
 

§4 
 

1. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
2. Traci moc Zarządzenie nr 42/2006/2007 Rektora AWF z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia ankietyzacji studentów kończących studia. 
 
 
 

Rektor 

 

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska –Fiszer 



Studia I stopnia 

 
 
 
 
 

Ankieta dla studenta ko ńczącego studia 
 
Kierunek studiów:……………………………….…..  Wydział:……………………………………….. ………….. 

Studia: stacjonarne / niestacjonarne*       Rok rozpoczęcia studiów:…………  Rok ukończenia:…………… 
 
*Właściwe podkreślić 
 
1. Jaki czynnik zdecydował o wyborze studiów w AWF Warszawa? 

prestiŜ Uczelni         � tak 
interesujący Pana/ią kierunek studiów      � tak 
łatwość znalezienia pracy po ukończeniu studiów   � tak 
sugestie innych osób (np. rodziny, znajomych, nauczyciela, trenera) � tak 
przekonanie o łatwości studiowania     � tak 

2. Prosz ę oceni ć ofert ę dydaktyczn ą ukończonych studiów w AWF w skali od 1 do 5: 

program studiów   

przydatność treści programowych przedmiotów kierunkowych do pracy 
zawodowej 

 

róŜnorodność oferty przedmiotowej  

praktyki   

proponowane specjalizacje i kursy   

poziom prowadzonych zajęć  

dostęp do obiektów dydaktycznych i sportowych  

dostępność do materiałów dydaktycznych (zbiory biblioteczne, skrypty)  

wyposaŜenie sal dydaktycznych  

obsługa administracyjna (dziekanat)  

doradztwo zawodowe (Biuro Karier)  

pomoc materialna dla studentów (stypendia, domy studenckie)  

3. Czy zrealizowany program studiów w AWF spełnił P ana/i oczekiwania? 

� nie  � raczej nie  � raczej tak  � tak   

4. Co według Pan/i nale Ŝałoby zmieni ć lub udoskonali ć w programie studiów, aby uzyskana 
wiedza i kwalifikacje odpowiadały potrzebom rynku p racy?  

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

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

verte  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora AWF Warszawa 
nr 29/ 2009/2010 z dn. 7.05.2010 r. 

 

Ankieta ma na celu zebranie opinii absolwentów o realizacji procesu dydaktycznego i osiągniętych efektach kształcenia 
oraz oceny satysfakcji z odbytych studiów w naszej Uczelni. Jest anonimowa, bardzo prosimy o rzetelne udzielenie 
odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Zebrane dane wykorzystane będą w doskonaleniu jakości kształcenia. 

Serdecznie dziękujemy. 



5. Które elementy kształcenia ocenia Pan(i) bardzo wysoko (przydatne w pracy zawodowej)? 

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

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

6. Jak ocenia Pan/i wiedz ę i kwalifikacje uzyskane na studiach w AWF na znale zienie pracy? 

� trudno jest mi to ocenić    � nieprzydatna  

� bardzo przydatna     � częściowo przydatna  

7. Czy uzyskanie dyplomu uko ńczenia studiów w AWF pomo Ŝe Panu/i w karierze zawodowej?  

� nie � raczej nie  � tak  � raczej tak  � trudno jest mi to ocenić 

8. Czy planuje Pan/i podj ęcie pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem wykształce nia?  

� nie   � tak   � nie wiem 

9. Jak okre śli Pan/i swoje szanse na rynku pracy w porównaniu z : 

• absolwentami o innym profilu kształcenia: 
� zdecydowanie lepsze  � podobne  � zdecydowanie gorsze  � nie wiem 

• absolwentami innej uczelni, ale o tym samym profilu  kształcenia: 
� zdecydowanie lepsze  � podobne  � zdecydowanie gorsze  � nie wiem 

10. Jakiego wyboru dokonał(a) by Pan/i, gdyby rozpo czynał(a) ponownie studia: 

wybrał(a)bym ten sam kierunek w AWF Warszawa  � tak 
wybrał(a)bym inny kierunek w AWF Warszawa   � tak 
wybrał(a)bym ten sam kierunek w innej uczelni  � tak 
wybrał(a)bym inny kierunek w innej uczelni   � tak 

11. Podsumowuj ąc, prosz ę powiedzie ć czy odczuwa Pan/i satysfakcj ę z odbytych studiów w AWF: 

� nie  � raczej nie  � tak  � raczej tak  � nie wiem 

12. Czy planuje Pan/i podj ęcie studiów podyplomowych? 

w AWF Warszawa     � nie  � tak  � nie wiem 
w innej uczelni, ale o podobnym profilu kształcenia  � nie  � tak  � nie wiem 
w uczelni o innym profilu kształcenia    � nie  � tak  � nie wiem  

13. Czy planuje Pan/Pani podj ąć studia II stopnia? 

� nie � tak, w AWF Warszawa � tak, w innej uczelni................................................................ 

14. Jakimi motywami kieruje si ę Pan/i podejmuj ąc decyzj ę o kontynuacji kształcenia w AWF? 

rozwój zawodowy (uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych) � tak 
rozwój naukowy (w planach studia doktoranckie)    � tak 
wyłącznie posiadanie tytułu zawodowego magistra    � tak 
nie planuję kontynuacji studiów w AWF      � tak, poniewaŜ………………... 

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



Studia II stopnia 
 
 
 
 
 

Ankieta dla studenta ko ńczącego studia 
 
Kierunek studiów:……………………………….…..  Wydział:………………………………………………… 

Studia: stacjonarne / niestacjonarne*       Rok rozpoczęcia studiów:…..……  Rok ukończenia:………… 
 
*Właściwe podkreślić 

 
1. Jaki czynnik zdecydował o wyborze studiów w AWF Warszawa? 

prestiŜ Uczelni        � tak 
interesujący Pana/ią kierunek studiów      � tak 
łatwość znalezienia pracy po ukończeniu studiów w AWF   � tak 
sugestie innych osób (np. rodziny, znajomych, trenera)   � tak 
wyłącznie posiadanie tytułu zawodowego magistra   � tak 

2. Prosz ę oceni ć ofert ę dydaktyczn ą ukończonych studiów II stopnia  w AWF w skali od 1 do 5: 

program studiów   

przydatność treści programowych przedmiotów kierunkowych do pracy 
zawodowej 

 

róŜnorodność oferty przedmiotowej  

praktyki  

proponowane specjalizacje i kursy  

poziom prowadzonych zajęć  

dostęp do obiektów dydaktycznych i sportowych  

dostępność do materiałów dydaktycznych (zbiory biblioteczne, skrypty)  

wyposaŜenie sal dydaktycznych  

obsługa administracyjna (dziekanat)  

doradztwo zawodowe (Biuro Karier)  

pomoc materialna dla studentów (stypendia, domy studenckie)  

3. Czy zrealizowany program studiów w AWF spełnił P ana/i oczekiwania? 

� nie  � raczej nie  � raczej tak  � tak  

4. Co według Pan/i nale Ŝałoby zmieni ć lub udoskonali ć w programie studiów, aby uzyskana 
wiedza i kwalifikacje odpowiadały potrzebom rynku p racy? 

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

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

verte 

Ankieta ma na celu zebranie opinii absolwentów o realizacji procesu dydaktycznego i osiągniętych efektach kształcenia 
oraz oceny satysfakcji z odbytych studiów w naszej Uczelni. Jest anonimowa, bardzo prosimy o rzetelne udzielenie 
odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Zebrane dane wykorzystane będą w doskonaleniu jakości kształcenia. 

Serdecznie dziękujemy. 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora AWF Warszawa 
 nr 29/ 2009/2010 z dn. 7.05.2010 r. 

 



5. Które elementy kształcenia ocenia Pan(i) bardzo wysoko ( przydatne w pracy zawodowej)? 

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

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

6. Jak ocenia Pan/i wiedz ę i kwalifikacje uzyskane na studiach w AWF na znale zienie pracy? 

� trudno jest mi to ocenić   � nieprzydatna 
� bardzo przydatna    � częściowo przydatna 

7. Czy uzyskanie dyplomu uko ńczenia studiów w AWF pomo Ŝe Panu/i w karierze zawodowej? 

� nie � raczej nie  � tak  � raczej tak  � trudno jest mi to ocenić 

8. Czy planuje Pan/i podj ęcie pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem wykształce nia? 

� nie  � tak  � nie wiem  � nie dotyczy, pracuję 

9. JeŜeli obecnie Pan/i pracuje zawodowo, czy dotychczas zdobyte w toku studiów 
umiej ętno ści i kwalifikacje okazały si ę przydatne? 

� nie   � tak   � nie pracuję 

10. Jak okre śli Pan/i swoje szanse na rynku pracy w porównaniu z : 

• absolwentami o innym profilu kształcenia: 
� zdecydowanie lepsze  � podobne  � zdecydowanie gorsze  � nie wiem 

• absolwentami innej uczelni, ale o tym samym profilu  kształcenia: 
� zdecydowanie lepsze  � podobne  � zdecydowanie gorsze  � nie wiem 

11. Jakiego wyboru dokonał(a) by Pan/i gdyby rozpoc zynał(a) ponownie studia: 

wybrał(a)bym ten sam kierunek w AWF Warszawa  � tak 
wybrał(a)bym inny kierunek w AWF Warszawa  � tak 
wybrał(a)bym ten sam kierunek w innej uczelni   � tak 
wybrał(a)bym inny kierunek w innej uczelni    � tak 

12. Podsumowuj ąc, prosz ę powiedzie ć czy odczuwa Pan/i satysfakcj ę z odbytych studiów 
w AWF: 

� nie  � raczej nie  � tak  � raczej tak  � nie wiem 

13. Czy planuje Pan/i podj ęcie studiów podyplomowych? 

w AWF Warszawa      � nie  � tak  � nie wiem 
w innej uczelni, ale o podobnym profilu kształcenia  � nie  � tak  � nie wiem 
w uczelni o innym profilu kształcenia    � nie  � tak  � nie wiem 

14. Czy planuje Pan/i kontynuowanie kształcenia na studiach doktoranckich: 

w AWF Warszawa  � nie  � tak  � nie wiem 
w innej uczelni  � nie  � tak  � nie wiem 

15. Czy uko ńczył(a) Pan/i inny kierunek studiów? 

� nie   � tak, kierunek..........................................  uczelnia……………............................ 


