„Kadry dla Gospodarki”, Staże studenckie i absolwenckie, Ankieta wewnętrzna
Dotyczy opiekuna: …………………………………………………………….……………..
(imię i nazwisko)

1.

Proszę ocenić jaki jest Pani/Pana stopień zadowolenia z odbytego stażu w skali 0-5
(0 oznacza bardzo niski poziom zadowolenia, a 5 oznacza bardzo wysoki poziom zadowolenia):
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Jeżeli zaznaczyła Pani/Pani 0, 1 lub 2 proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
………………………………………………………………………………….
2. Proszę ocenić w jakim stopniu, w skali 0-5, rozwinęła Pani/Pan swoje kompetencje zawodowe
podczas stażu (0 oznacza brak rozwoju, a 5 oznacza wysoki poziom rozwoju):
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3. Proszę ocenić, w skali 0-5, w jakim stopniu opiekun stażu stanowił dla Pani/Pana wsparcie – a więc
pozwolił na swobodna pracę, zaaklimatyzowanie się w firmie, dołączenie do zespołu, stosował tylko
konstruktywną krytykę służącą rozwojowi (0 oznacza całkowity bark wsparcia, a 5 oznacza wysoki poziom
wsparcia):
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Jeżeli zaznaczyła Pani/Pani 0, 1 lub 2 proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
………………………………………………………………………………….
4. Proszę ocenić, w skali 0-5, w jakim stopniu opiekun stażu umożliwił Pani/Panu rozwój kompetencji
zawodowych, a więc przydzielał konkretne, rozwojowe zadania, umożliwiał samodzielna pracę,
umożliwiał podejmowanie ryzyka i przejmowanie odpowiedzialności za własne czyny (0 oznacza, brak
rozwoju, a 5 oznacza wysoki poziom rozwoju):
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5. Czy opiekun był obecny w godzinach Pani/Pana stażu? (zaznacz X przy właściwej odpowiedzi):





Zawsze nieobecny
Często nieobecny
Zazwyczaj obecny (nieobecności nieprzewidziane – np. nagły wyjazd służbowy)
Zawsze obecny

Uwaga: nie dotyczy nieobecności, które zostały zgłoszone (poprzez aktualizację harmonogramu) i
które zostały odrobione przez stażystę i opiekuna w innym terminie.
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6. Proszę ocenić, w skali 0-5, w jakim stopniu opiekun wskazywał w sposób jasny i zrozumiały zadania
do wykonania, określał oczekiwania i wymogi stosowane w danej firmie (0 oznacza brak wskazań, a 5
oznacza wielokrotne wskazywanie).
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7. Proszę ocenić, w skali 0-5, przydatność odbytego stażu z punktu widzenia Pani/Pana przyszłej kariery
zawodowej (0 oznacza brak przydatności, a 5 oznacza wysoki poziom przydatności):
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8. Wstawiając krzyżyk w odpowiedni kwadrat proszę odpowiedzieć na pytanie, czy po zakończeniu
stażu, zaproponowano Pani/Panu dalszą współpracę?

TAK

NIE

Jeżeli NIE, proszę przejść do pytania nr 9.
Jeżeli TAK, proszę wskazać na jakich warunkach została bądź zostanie zawiązana dalsza współpraca
(zaznacz X przy właściwej odpowiedzi).






umowa zlecenie
umowa o dzieło
umowa o pracę
staż bezpłatny
staż płatny

9. Czy odbyty staż umożliwił znalezienie pracy w innym miejscu?

TAK

NIE

Jeżeli TAK, proszę zaznaczyć w jakiej formie (zaznacz X przy właściwej odpowiedzi):






umowa zlecenie
umowa o dzieło
umowa o pracę
staż bezpłatny
staż płatny
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