
Ankieta poziomu satysfakcji osób kończących studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie! 

W trosce o ciągłe podnoszenie jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prowadzimy badanie 

poziomu satysfakcji osób kończących studia na naszej uczelni. Prosimy o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety 

ewaluacyjnej, która będzie stanowiła podstawę analizy jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie 

Śląskim, co pozwoli na stałe ulepszanie programów studiów i optymalizowanie oferty dydaktycznej, zarówno w zakresie 

potrzeb studentów, jak i rynku pracy.  

Zapewniamy, że badanie ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie 

do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych.  

Pytania zawarte w kwestionariuszu odnoszą się do kierunku studiów, który właśnie Państwo ukończyli. 

 

 

1. Proszę o ustosunkowanie się do poniższych 

stwierdzeń. 

zdecydo-
wanie się 
zgadzam 

raczej się 
zgadzam 

raczej się 
nie 

zgadzam 

zdecydo-
wanie się 

nie 
zgadzam 

trudno 
powiedzieć 

Przebieg studiów odpowiadał moim oczekiwaniom. 
     

Uważam, że wybór kierunku studiów, który właśnie 
ukończyłem/ukończyłam, był właściwą decyzją. 

     

Gdybym mógł/mogła wybrać jeszcze raz kierunek studiów, 
wybrał(a)bym studia, które teraz kończę. 

     

Polecił(a)bym studia na kierunku, który właśnie kończę, 
innym osobom. 

     

Polecił(a)bym studia na Uniwersytecie Śląskim innym 
osobom. 

     

 

2. Jakie działania zamierza P. podjąć tuż po ukończeniu studiów? 

  

Zamierzam kontynuować naukę.  

Zamierzam odbyć praktykę lub staż.  

Zamierzam podjąć pracę zawodową.  

Zamierzam podjąć inne działania, jakie?  

 

3. Czy zamierza P. kontynuować studia? 

Tak, zamierzam kontynuować studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku, który właśnie ukończyłem/am.  

Tak, zamierzam kontynuować studia na Uniwersytecie Śląskim, jednak na innym kierunku→pyt.4 
Jaki to kierunek?............ 

 

Tak, zamierzam kontynuować studia na innej uczelni na kierunku, który właśnie ukończyłem/am →pyt.5 Jaka to 
uczelnia?............. 

 

Tak, zamierzam kontynuować studia na innej uczelni na innym kierunku niż ten, który ukończyłem/am→pyt.6 
Jaka to uczelnia?............. Jaki to kierunek?............  

 

Nie, nie zamierzam kontynuować studiów. Dlaczego?.........  

Trudno powiedzieć.  

 

Uwaga. Pyt. 4-6 będą wyświetlane w zależności od odpowiedzi udzielonej w pyt. 3. 

 

4. Dlaczego zamierza P. kontynuować studia na innym kierunku na Uniwersytecie Śląskim? Można zaznaczyć więcej niż 

jedną odpowiedź. 

Studia na kierunku, który właśnie ukończyłem/am, okazały się mało interesujące ze względu na treść programu 

kształcenia. 

 

Program studiów drugiego stopnia wydaje mi się podobny do programu studiów pierwszego stopnia – obawiam  



się, że niczego nowego się nie nauczę. 

Zdecydowanie zmieniły się moje zainteresowania – zamierzam rozwijać się w innym niż dotychczasowy 

kierunku. 

 

Studia na kierunku, który właśnie ukończyłem/am, nie dają dobrych perspektyw zawodowych – zamierzam 
ukończyć studia, które dają większe szanse na otrzymanie atrakcyjnej pracy. 

 

Atmosfera studiowania na dotychczasowym kierunku nie odpowiadała mi.  

Z innych powodów. Jakich?............ 

 

5. Dlaczego zamierza P. kontynuować studia na innej uczelni? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

Mam nadzieję, że program kształcenia na wybranej uczelni będzie bardziej atrakcyjny.  

Zależy mi na uzyskaniu dyplomu bardziej prestiżowej uczelni, który ułatwi mi znalezienie pracy.  

Chcę sprawdzić, jak studiuje się na innej uczelni i zdobyć nowe doświadczenia.  

Zależy mi na studiowaniu na uczelni znajdującej się bliżej miejsca zamieszkania - chcę zminimalizować koszty 

dodatkowe studiów i czas dojazdu. 

 

Chcę studiować w atrakcyjniejszym mieście.  

Znalazłem pracę w innym mieście i chcę ją łączyć ze studiami.  

Z innych powodów. Jakich?............ 

 

6. Dlaczego zamierza P. kontynuować studia na innym kierunku i innej uczelni? Można zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź. 

Studia na kierunku, który właśnie ukończyłem/am, okazały się mało interesujące ze względu na treść programu 

studiów. 

 

Program studiów drugiego stopnia wydaje mi się podobny do programu studiów pierwszego stopnia – obawiam 

się, że niczego nowego się nie nauczę. 

 

Zdecydowanie zmieniły się moje zainteresowania – zamierzam rozwijać się w innym niż dotychczasowy 

kierunku. 

 

Studia na kierunku, który właśnie ukończyłem/am, nie dają dobrych perspektyw zawodowych – zamierzam 
ukończy studia, które dają większe szanse na otrzymanie atrakcyjnej pracy. 

 

Atmosfera studiowania na dotychczasowym kierunku i na uczelni nie odpowiadała mi.  

Zależy mi na uzyskaniu dyplomu bardziej prestiżowej uczelni, który ułatwi mi znalezienie pracy.  

Chcę sprawdzić, jak studiuje się na innej uczelni i zdobyć nowe doświadczenia.  

Zależy mi na studiowaniu na uczelni znajdującej się bliżej miejsca zamieszkania - chcę zminimalizować koszty 

dodatkowe studiów i czas dojazdu. 

 

Chcę studiować w atrakcyjniejszym mieście.  

Znalazłem pracę w innym mieście i chcę ją łączyć ze studiami.  

Z innych powodów. Jakich?............ 

 



7. Proszę podać maksymalnie po trzy najważniejsze atuty i mankamenty Uniwersytetu Śląskiego. 

Atuty Mankamenty 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

 

8. Proszę podać maksymalnie po trzy najważniejsze atuty i mankamenty kierunku, który P. właśnie ukończył/a. 

Atuty Mankamenty 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

9. Jakie zmiany wprowadził(a)by P. na kierunku, który P. obecnie kończy?  

 

 

10. Jakie zmiany wprowadził(a)by P. na Uniwersytecie Śląskim?  

 

 

11. Proszę o odniesienie się do sformułowanych poniżej 

twierdzeń dotyczących kompetencji i umiejętności 

nabytych przez P. podczas studiów. 

zdecydo-
wanie się 
zgadzam 

raczej 
się 

zgadzam 

raczej się 
nie 

zgadzam 

zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 

trudno 
powiedzieć 

Poznałem/am podstawowe koncepcje, teorie stanowiące 
fundament studiowanej dziedziny. 

     

Poziom zdobytej przeze mnie podczas studiów wiedzy 
specjalistycznej/kierunkowej mogę określić jako wysoki. 

     

Dzięki wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom uzyskanym 
na studiach nabyłem/nabyłam umiejętność stosowania 
posiadanej wiedzy w praktyce w sytuacjach zawodowych. 

     

Znajomość języka obcego, jaką 
wykształciłem/wykształciłam podczas studiów, mogę 
określić jako bardzo dobrą. 

     

Podczas studiów nabyłem/nabyłam umiejętność 
wykorzystywania narzędzi informatycznych do zdobywania 
wiedzy. 

     

Studia wpłynęły korzystnie na moją umiejętność 
współpracy z innymi osobami w przedsięwzięciach 
naukowych i zawodowych. 

     

Dzięki odbytym studiom zyskałem/zyskałam umiejętność 
szybkiego pozyskiwania informacji. 

     

Studia sprawiły, że komunikowanie się z innymi osobami 
nie stanowi dla mnie większej trudności. 

     

Dzięki studiom zyskałem/am umiejętność efektywnego 
uczenia się. 

     

Studia odpowiednio przygotowały mnie do podjęcia pracy 
zawodowej. 

     

Czuję się zmotywowany/a do rozwijania wiedzy i 
umiejętności nabytych podczas studiów. 

     

Potrafię wykazać się inicjatywą i samodzielnością w 
działaniach naukowych i zawodowych. 

     

 

12. Czy chciał(a)by P. pracować w zawodzie zgodnym z ukończonym kierunkiem studiów?  

Tak  

Nie  

Nie wiem  



 

13. W jakiej branży i w jakim zawodzie zamierza P. poszukiwać pracy/podjąć zatrudnienie? 

Branża: Zawód: 

 
Administracja samorządowa/ Administracja 

rządowa 

Proszę wpisać: 

 Agencje pracy/Doradztwo personalne 

 Agroturystyka 

 Architektura 

 Archiwizacja danych 

 Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

 Budownictwo 

 Call Center 

 Edukacja 

 Gastronomia 

 Hotele i baza noclegowa 

 Konserwacja zabytków 

 Kultura/Sztuka 

 Logistyka/Transport/Spedycja 

 Magazynowanie 

 Media/Informacja 

 NGO (organizacje pozarządowe) 

 Nieruchomości 

 Ochrona mienia i osób 

 Public Relations 

 Produkcja 

 Reklama i marketing 

 Służba zdrowia i medycyna 

 Sprzedaż i handel 

 Technika/Technologia/Inżynieria 

 Telekomunikacja i zaawansowane technologie 

 Usługi badawczo-rozwojowe 

 
Usługi bankowe, finansowe, ubezpieczenia, 

fundusze UE 

 Usługi IT (technologie informacyjne) 

 Usługi poligraficzne/wydawnicze 

 Usługi prawne 

 Usługi tłumaczeniowe 

 Usługi turystyczne 

 Wymiar sprawiedliwości 

 

14. Jak ocenia P. swoje szanse na rynku pracy?  

Bez trudu znajdę pracę.  

Znajdę pracę, lecz jej poszukiwanie może potrwać pewien czas.  

Bardzo długo będę szukał(a) pracy i nie mam pewności, że ją znajdę.  

W obecnej sytuacji nie znajdę pracy - muszę podjąć dalszą naukę w celu nabycia kwalifikacji ważnych na rynku 
pracy.  

 

Oceniam swoje szanse inaczej, jak?  

Trudno powiedzieć.  

 

15. Jak ocenia P. poziom swojej wiedzy zdobytej w trakcie 

studiów z wymienionych niżej obszarów związanych z 

poszukiwaniem pracy? 

bardzo 
dobrze 

raczej 
dobrze 

raczej źle 
bardzo 

źle 
trudno 

powiedzieć 



Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych      

Rozmowa kwalifikacyjna      

Metody poszukiwania pracy      

Wiedza na temat możliwych obszarów zatrudnienia      

Zagadnienia związane z prowadzeniem firmy      

 

16. Proszę o ocenę wymienionych poniżej kwestii związanych ze studiowaniem na 

kierunku, który P. obecnie kończy. Proszę o posłużenie się skalą ocen od 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza oceną najniższa, a 5 najwyższą. 
1 2 3 4 5 

Adekwatność liczby punktów ECTS przypisanych do poszczególnych przedmiotów 
do nakładu pracy studenta 

     

Kolejność przedmiotów w programie kształcenia      

Atrakcyjność oferty przedmiotów do wyboru      

Trafność doboru form zajęć do treści przedmiotów      

 

17. Jak ocenia P. występujące w programie studiów proporcje między liczbą przedmiotów o charakterze ogólnym do 

liczby przedmiotów specjalistycznych i praktycznych?  

Proporcje te są właściwe – uważam, że w programie studiów przewidziano/ wprowadzono odpowiednią liczbę 
zajęć o charakterze ogólnym, jak i zajęć specjalistycznych oraz praktycznych. 

 

Proporcje te są niewłaściwie – uważam, że w programie studiów przewidziano/ wprowadzono zbyt dużą liczbę 
zajęć ogólnych w stosunku do liczby zajęć specjalistycznych oraz praktycznych.  

 

Proporcje te są niewłaściwie – uważam, że w programie studiów przewidziano/ wprowadzono zbyt dużą liczbę 
zajęć specjalistycznych oraz praktycznych w stosunku do liczby zajęć ogólnych. 

 

Nie mam zdania.  

Uwagi: 
 
 

 

18. Proszę o ocenę poniżej wymienionych kwestii związanych z odbytymi przez P. 

praktykami studenckim. Proszę o posłużenie się skalą ocen od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza oceną najniższa, a 5 najwyższą. Jeśli praktyki nie są realizowane w 

ramach studiowanego przez P. kierunku, proszę w każdym wierszu wybrać „0” 

 

0 

 

1 2 3 4 5 

Zasady regulujące przebieg praktyk       

Forma praktyk       

Wymiar czasowy praktyk       

 

19. Czy w ramach programu studiowanego przez P. kierunku zdarzało się, że obszary wiedzy i umiejętności powtarzały 

się na zbyt wielu przedmiotach? (Dotyczy to np. sytuacji, kiedy te same zagadnienia analizowane były w ramach 

różnych przedmiotów). 

Takie sytuacje miały miejsce bardzo często.  

Takie sytuacje zdarzały się od czasu do czasu.  

Takie sytuacje zdarzały się bardzo rzadko.  

Takie sytuacje nie miały miejsca.  

Trudno powiedzieć.  

Uwagi: 
 
 

 

20. Czy uważa P., że w programie studiów brakowało odniesień do obszarów wiedzy i umiejętności ważnych dla 

studiowanego przez P. kierunku? 

Tak – są to poważne braki.  

Tak – ale nie są to poważne braki.  

Nie  

Trudno powiedzieć.  

Uwagi: 
 
 

 



21. Proszę o ustosunkowanie się do poniższych 

stwierdzeń. 

zdecydow
anie się 

zgadzam 

raczej się 
zgadzam 

raczej się 
nie 

zgadzam 

zdecydo
wanie się 

nie 
zgadzam 

trudno 
powiedzieć 

Kadra naukowo-dydaktyczna, z którą miałem/miałam 
styczność w trakcie studiów, jest dobrze przygotowana 
do realizacji działań dydaktycznych. 

     

Pozytywnie oceniam jakość materiałów dydaktycznych 
udostępnianych i polecanych przez prowadzących. 

     

Jestem zadowolony z jakości kształcenia na moim kierunku.      

 

22. Jak ocenia P. wykorzystanie technik multimedialnych w trakcie zajęć? 

Prowadzący wykorzystywali techniki multimedialne zbyt często – nie zawsze było to uzasadnione.  

Prowadzący wykorzystywali techniki multimedialne w sposób właściwy – stanowiły one istotną pomoc w czasie 
zajęć. 

 

Prowadzący wykorzystywali techniki multimedialne zbyt rzadko – ich zastosowanie mogłoby być istotną pomocą 
w czasie zajęć. 

 

Trudno powiedzieć.  

 

23. Jak ocenia P. dostępność prowadzących zajęcia w czasie konsultacji i poza nimi? 

Łatwo było nawiązać kontakt ze wszystkimi lub prawie wszystkimi prowadzącymi zajęcia.  

Łatwo było nawiązać kontakt z większością prowadzących zajęcia.  

Łatwo było nawiązać kontakt jedynie z niektórymi prowadzącymi zajęcia.  

Kontakt ze wszystkimi lub prawie wszystkimi prowadzącymi zajęcia był utrudniony.  

Trudno powiedzieć.  

 

24. Czy podczas studiów miał/a P. realną możliwość wyboru: TAK NIE 

przedmiotów z puli przedmiotów fakultatywnych oraz dodatkowych    

promotora pracy dyplomowej/magisterskiej   

Uwagi: 
 
 

 



 

 

25. Jak ocenia P. poziom opieki naukowej w czasie studiów (przez promotora w procesie dyplomowania lub przez 

opiekuna w ramach ITS)? 

Bardzo wysoko  

Raczej wysoko  

Raczej nisko  

Bardzo nisko  

Trudno powiedzieć  

 

26. Jak ocenia P. poziom wymagań, jakie stawiano 

P. podczas:  
bardzo 

wysokie 
raczej 

wysokie 
raczej niskie 

bardzo 
niskie 

trudno 
powiedzieć 

przygotowywania pracy dyplomowej      

egzaminu dyplomowego      

 

27. Czy zapamiętał/a P. szczególnie pozytywnie któregoś spośród wykładowców, z którymi zetknął/zetknęła się P. 

podczas studiów? 

Tak – jest ich wielu.  

Tak – jest ich jednak niewielu.  

Tak, lecz tylko jednego.  

Nie  

Trudno powiedzieć.  

Uwagi: 
 
 

 

28. Jak ocenia P. warunki studiowania na uczelni, biorąc 

pod uwagę następujące kryteria: 
bardzo 
dobrze 

raczej 
dobrze 

ani 
dobrze, 
ani źle 

raczej 
źle 

bardzo 
źle 

trudno 
powiedzieć 

Infrastruktura dydaktyczna (sale wykładowe, pracownie)       

Wyposażenie w sprzęt komputerowy i multimedialny       

Zasoby biblioteczne i czytelnie       

Możliwość udziału w programach wymian, praktyk, staży 
zagranicznych 

      

Ogólną atmosferę panującą na wydziale i uczelni       

Możliwość udziału w wydarzeniach naukowych 
realizowanych na uczelni 

      

Możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych 
realizowanych na uczelni 

      

Harmonogram zajęć       

Jasność i przejrzystość systemu stypendialnego       

Wykorzystanie systemu USOSweb w obsłudze studenta       

 

29. Czy w czasie studiów miał(a) P. możliwość: tak – w dużym 
stopniu 

tak – w 
niewielkim 

stopniu 

tak – w 
minimalnym 

stopniu 
nie 

wyrażania opinii i wpływania na zmiany w programie 
kształcenia 

    

wyrażania opinii i wpływania na treści realizowane w 
ramach zajęć 

    

wyrażania opinii i wpływania na wymagania 
prowadzących 

    

 

30. Jak ocenia P. dostępność informacji dotyczących: bardzo 
dobrze 

raczej 
dobrze 

raczej źle 
bardzo 

źle 
trudno 

powiedzieć 

programu kształcenia      

poszczególnych przedmiotów      



zasad dyplomowania      

zajęć (informacji zawartych w sylabusach)      

 

31. Jak ocenia P. pracę administracji: wydziałowej uczelnianej 

Bardzo dobrze – wszystkie lub prawie wszystkie sprawy udawało mi się 
sprawnie załatwić. 

  

Raczej dobrze – większość spraw udawało mi się sprawnie załatwić.   

Raczej źle – niewiele spraw udawało mi się sprawnie załatwić.   

Bardzo źle – żadnych spraw nie udawało mi się sprawnie załatwić.   

Trudno powiedzieć.   

 

32. Jak ocenia P. niematerialne wsparcie, jakie udzielane jest studentom Uniwersytetu Śląskiego? (np. możliwość 

skorzystania z pomocy opiekuna roku/grupy, psychologa, etc.) 

Zdecydowanie wystarczające  

Raczej wystarczające  

Raczej niewystarczające  

Zdecydowanie niewystarczające  

Trudno powiedzieć  

 

Metryczka 

33. Płeć 

Kobieta  

Mężczyzna  

 

34. Ukończony kierunek i specjalność studiów 

 

 

35. Tryb ukończonych studiów 

stacjonarny  

niestacjonarny  

 


