
Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 91/2013 
 
 
 
 

Formularz P.154_F1 
 

ANKIETA OCENY STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 

Szanowni Państwo, 
w trosce o zapewnianie wysokiej jakości kształcenia na studiach doktoranckich prosimy o wypełnienie 
poniŜszej ankiety i udzielenie szczerych odpowiedzi. 

Zespół ds. oceny studiów doktoranckich, 
podyplomowych i kursów dokształcających 

 
 
Nazwa wydziału, na którym odbywali Państwo studia doktoranckie ………………………………………………. 
 
Proszę zaznaczyć � w kolumnie odpowiedzi, przy czym: 
1 - zdecydowanie tak / całkowicie 
2 - raczej tak / w duŜym stopniu 
3 - raczej nie / w małym stopniu 
4 - zdecydowanie nie / wcale 
5 - nie mam zdania / nie wiem 

 
I. OCENA PROGRAMU STUDIÓW I WARUNKÓW STUDIOWANIA 

 Odpowiedzi: 

Pytania: 1 2 3 4 5 

Czy jest Pan/Pani zadowolony ze studiów doktoranckich na UP w Poznaniu?      

Czy Państwa zdaniem, rekrutacja na studia doktoranckie była prowadzona w 
sposób właściwy? 

 
 

   

Czy dostęp do czasopism naukowych i innej literatury był wystarczający?      

Czy dostęp do specjalistycznego oprogramowania był wystarczający?      

Czy dostęp do aparatury badawczej w katedrze/instytucie był wystarczający?      

Czy Wirtualny Dziekanat był przydatny dla potrzeb doktoranta?      

Czy informacja o programie studiów doktoranckich (lista obowiązkowych 
seminariów, kursów i/lub zajęć monograficznych do wyboru) była 
wystarczająca? 

 
 

   

Czy przedstawiono efekty kształcenia załoŜone dla studiów doktoranckich i 
sposoby ich realizacji? 

 
 

   

Czy program studiów gwarantował, Ŝe jego realizacja doprowadziła do 
osiągnięcia załoŜonych efektów kształcenia? 

 
 

   

Czy obowiązkowe zajęcia prowadzone w ramach studiów doktoranckich były 
pomocne w realizacji pracy doktorskiej? 

 
 

   

Czy dostęp do bazy rekreacyjno-sportowej był satysfakcjonujący?      

Czy spotkania z promotorem/opiekunem naukowym były przydatne dla 
postępów w pracy naukowej? 

 
 

   

Czy promotor/opiekun naukowy wykazywał naleŜyte zainteresowanie 
postępami w pracy doktorskiej i motywował do pracy naukowej? 

 
 

   

Czy Kierownik studium doktoranckiego naleŜycie wywiązywał się ze swoich 
zadań? 

 
 

   
 

Czy na wydziale lub w katedrze/instytucie są prowadzone kursy 
specjalistyczne (warsztaty metodyczne) przeznaczone wyłącznie dla 
doktorantów? 

tak nie 
nie 
wiem 

Czy chcieliby Państwo, aby Uczelnia oferowała doktorantom kursy w 
formie e-learningu (przez internet), jako alternatywę? 

tak nie 
nie 
wiem 

 
Dodatkowe uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 



II. OCENA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ 

Czy prowadził Pan/Pani zajęcia dydaktyczne w toku studiów doktoranckich? 

 TAK NIE 

JeŜeli nie, proszę przejść do p. III. 
 
Problemy związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych (zaznacz właściwe): 

nie napotkałem Ŝadnych problemów  

brak odpowiedniego przygotowania dydaktycznego  

brak odpowiedniego przygotowania merytorycznego  

brak moŜliwości konsultacji z doświadczonymi pracownikami  

brak miejsca na kreatywność i realizację własnych pomysłów  

brak dostępu do podręczników i/lub materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć  

brak odpowiedniego wyposaŜenia sal dydaktycznych  

inny problem (proszę wpisać jaki w dodatkowych uwagach)   

 
Dodatkowe uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

III. OCENA SYSTEMU STYPENDIALNEGO 

Czy znane były Panu/Pani kryteria oceny stosowane na wydziale przy przyznawaniu niŜej 
wymienionych stypendiów? 

 1 2 3 4 5 

doktoranckiego      

za wyniki w nauce      

z dotacji projakościowej      

socjalnego      

Czy proces przyznawania niŜej wymienionych stypendiów na wydziale był właściwy? 

doktoranckiego      

za wyniki w nauce      

z dotacji projakościowej      

socjalnego      

 
Czy otrzymywał/a Pan/Pani stypendium w toku studiów doktoranckich? Proszę zaznaczyć jakie. 

doktoranckie 
za wyniki w 

nauce 
z dotacji 

projakościowej 
socjalne 

nie pobierałem/am 
Ŝadnego z nich 

     

 
 
Skąd czerpał/a Pan/Pani dodatkowe środki na utrzymanie? (Zaznacz wszystkie prawdziwe odpowiedzi.) 

dochody z dodatkowej pracy na uczelni (granty badawcze, nadgodziny, etc.)  

pracowałem/am w pełnym wymiarze godzin (poza uczelnią)  

pracowałem/am w niepełnym wymiarze godzin (poza uczelnią)  

otrzymywałem/am pomoc finansową od rodziców  

moje dochody uzupełniały się z dochodami współmałŜonka/i lub partnera/ki  

otrzymywałem/am dodatkowe stypendia za osiągnięcia naukowe  

z innych źródeł, (jakich?)  

 
Dodatkowe uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 


