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(miejscowość, data)

ANKIETA PO 3 MIESIECZNYM STAŻU
Dotyczy umowy nr WM/IM/POWR/…………… z dnia ……………… w sprawie odbycia stażu krajowego przez
Studentkę/Studenta Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
1. Jakie były Pani/ Pana główne motywacje do podjęcia stażu:
Bliższe poznanie podmiotu z branży funkcjonującego na rynku;
Wynagrodzenie za staż;
Poszukiwanie potencjalnych możliwości zatrudnienia;
Podniesienie kompetencji zawodowych;
Nabycie nowych umiejętności i kompetencji w z możliwością wykorzystania ich w pracy
zawodowej;
Poznanie nowoczesnych metod/narzędzi w kontekście ich wykorzystania w pracy zawodowej;
Zdobycie nowej wiedzy w dziedzinie Inżynierii Materiałowej;
Inne, proszę wyszczególnić jakie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
2. Jakie czynniki brała/ł Pani/ Pan pod uwagę wybierając ośrodek, w którym był realizowany
staż:
Branżę, w której działa podmiot;
Odległość od miejsca pracy i/lub zamieszkania;
Prestiż/renoma ośrodka;
Zainteresowania własne pokrywające się z obowiązkami na stanowisku stażowym;
Pokrewieństwo do wybranej na studiach specjalności;
Inne, proszę wyszczególnić jakie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
3. Proszę określić jakie kompetencje oczekiwała/ł Pani/Pan nabyć na stażu i jakie Pani/Pan
nabyła/ł:
Oczekiwane

Uzyskane
Kompetencje zawodowe

Umiejętności specjalistyczne dotyczące
Inżynierii Materiałowej

Umiejętności specjalistyczne dotyczące
Inżynierii Materiałowej

Umiejętność samodzielnego
rozwiązywania problemów zawodowych

Umiejętność samodzielnego
rozwiązywania problemów zawodowych

Uzupełnienie wiedzy uzyskanej na
studiach z zakresu Inżynierii Materiałowej

Uzupełnienie wiedzy uzyskanej na
studiach z zakresu Inżynierii
Materiałowej

Posługiwanie się językiem obcym w
zakresie specjalistycznym dla Inżynierii
Materiałowej
Inne kompetencje zawodowe, jakie:

Posługiwanie się językiem obcym w
zakresie specjalistycznym dla Inżynierii
Materiałowej
Inne kompetencje zawodowe, jakie:

Umiejętność pracy w środowisku
międzynarodowym, posługiwanie się
językiem obcym w pracy

Kompetencje z zakresu organizacji
i zarządzania

Kompetencje z zakresu organizacji
i zarządzania
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Praca w zespole

Umiejętność pracy w środowisku
międzynarodowym, posługiwanie się
językiem obcym w pracy
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Kompetencje interpersonalne
Praca w zespole

Umiejętność rozwiazywania konfliktów,
znajomość technik negocjacyjnych

Umiejętność rozwiazywania konfliktów,
znajomość technik negocjacyjnych

Radzenie sobie ze stresem, asertywność

Radzenie sobie ze stresem, asertywność

Umiejętność prowadzenia prezentacji
Inne kompetencje interpersonalne, jakie:

Umiejętność prowadzenia prezentacji
Inne kompetencje interpersonalne, jakie:

Kompetencje analityczne w środowisku nowoczesnych technologii
Umiejętność obsługi specjalistycznych
programów komputerowych

Umiejętność obsługi programów
komputerowych

Umiejętność przeprowadzania analiz
ilościowych i jakościowych

Umiejętność przeprowadzania analiz
ilościowych i jakościowych

Umiejętność formułowania wniosków

Umiejętność formułowania wniosków

Umiejętność przedstawiania danych
technicznych w sposób zrozumiały

Umiejętność przedstawiania danych
technicznych w sposób zrozumiały

Inne

kompetencje

analityczne,

jakie:

Inne

kompetencje

analityczne,

jakie:

INNE
Trudno powiedzieć

Trudno powiedzieć

Inne, jakie:

Inne, jakie:

4. Proszę o ogólną ocenę stażu?
Bardzo dobra, bardzo interesujący staż, możliwość nauczenia się wielu nowych umiejętności;
Dobra, interesujący staż, możliwość nauczenia się nowych umiejętności;
Wystarczająca, w większości staż odpowiadał oczekiwaniom;
Niezadowalająca, staż zupełnie nie przydatny, brak opieki nad stażystą.
5. Jakie były silne strony odbytego stażu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Z jakimi problemami spotkała/ł się Pani/Pan w trakcie stażu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Co można by było udoskonalić, żeby staż przyniósł jak najwięcej korzyści:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Jakich kompetencji/umiejętności brakowało Pani/Panu podczas odbywania stażu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Inne uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Strona

(podpis Stażystki/Stażysty)

2

.................................................

Projekt „Projekt: staż”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

