1. Czy Pana/i zdaniem rekrutacja dotycząca staży w ramach projektu „Matematyka
na UWr — studia pełne możliwości” była sprawnie przeprowadzona?

a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

2. Uzasadnij powyższą odpowiedź:
…………………………………………………………………………………………................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

3. Czy Pana/i zdaniem rekrutacja dotyczący staży w ramach projektu „Matematyka
na UWr — studia pełne możliwości” była sprawiedliwe przeprowadzona?

a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

4. Uzasadnij powyższą odpowiedź:
…………………………………………………………………………………………................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

5. Czy dostał/a się Pan/i na staż/praktykę w ramach projwktu „Matematyka na UWr
— studia pełne możliwości”?

a) Tak
b) Nie (przejdź do Metryki)
6. W jakiej placówce/firmie odbywa/ł się Pana/i staż/praktyka?
a)
b)
c)
d)
e)

Euro Bank S.A.
Bank Zachodni WBK
ULTIMO S.A.
Crisil Irevna Poland Sp. z o.o.
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

7. Czy czas na odbycie stażu był wystarczający?
a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

8. Uzasadnij powyższą odpowiedź:
…………………………………………………………………………………………................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

9. Czy wynagrodzenie za staż było odpowiednie?
a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

10. Uzasadnij powyższą odpowiedź:
…………………………………………………………………………………………...........................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

11. Czy ma Pan/i zastrzeżenia co do przebiegu stażu?
a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

12. Jakiego rodzaju zastrzeżenia Pan/i zgłasza?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Jak ocenia Pan/i pomoc opiekunów stażu?
a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie wysoko
Raczej wysoko
Raczej nisko
Zdecydowanie nisko
Trudno powiedzieć

14. Uzasadnij powyższą odpowiedź:
…………………………………………………………………………………………................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

15. Jak ocenia Pan/i pomoc pracowników Instytutu w stosunku do odbywanego stażu?
a) Zdecydowanie wysoko
b) Raczej wysoko

c) Raczej nisko
d) Zdecydowanie nisko
e) Trudno powiedzieć
16. Uzasadnij powyższą odpowiedź:
…………………………………………………………………………………………................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

17. Jak ocenia pan zdobyte doświadczenie?
a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie wysoko
Raczej wysoko
Raczej nisko
Zdecydowanie nisko
Trudno powiedzieć

18. Uzasadnij powyższą odpowiedź:
…………………………………………………………………………………………................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

19. Jak ocenia Pan/i zdobyte umiejętności praktyczne?
a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie wysoko
Raczej wysoko
Raczej nisko
Zdecydowanie nisko
Trudno powiedzieć

20. Uzasadnij powyższą odpowiedź:

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

21. Jak ocenia Pan/i zdobyte umiejętności teoretyczne?
a)
b)
c)
d)
e)

Zdecydowanie wysoko
Raczej wysoko
Raczej nisko
Zdecydowanie nisko
Trudno powiedzieć

22. Uzasadnij powyższą odpowiedź:

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

23. Jakie zmiany wprowadziłby Pan/i w przeprowadzanych stażach?

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Metryczka

Płeć

a) Kobieta
b) Mężczyzna

Semestr

a) V semestr
b) VI semestr

