1. Opis tematu zamawianego pt: Badanie ankietowe, dotyczące satysfakcji ze
studiowania, przeprowadzone przy pomocy zaproponowanego kwestionariusza,
zastosowanego w obranej, konkretnej grupie studentów.
Oczekiwania wobec osób skłonnych zrealizować w/w temat:
Osoba, która podejmie się zrealizowania niniejszego tematu zamawianego powinna
przeprowadzić badanie ankietowe, to znaczy pobrać przy pomocy zamieszczonej niżej
ankiety dane w określonej grupie studenckiej.
Dane z uzyskanych, wypełnionych ankiet należy zestawić w tabeli sporządzonej w pewnym
dokumencie zapisanym pod Wordem. W tabeli tej należy zapisać dane przeciętne dla pytań z
tzw. „metryczki” (np. płeć, wiek) oraz dane przeciętne dla odpowiedzi na poszczególne
pytania ankiety. Owe dane przeciętne będą średnimi ocen danego aspektu „satysfakcji ze
studiowania”, wyrażoną w punktach w skali 1-5 (analogicznie do stopni szkolnych).
Prócz opracowania powyższej tabeli konieczne jest opracowanie – co najmniej streszczenia,
na wzór zamieszczonych pod: http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/
( np. http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/docs/Streszcz-efektywne-wyksztalcenie.pdf lub
http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/docs/Stresz-pracy-o-eduk-seksu.pdf )

Jeśli osoba opracowująca temat, jest skłonna przedstawić wyniki swojego badania
ankietowego w trakcie obrad konferencji należy zgłosić swoje uczestnictwo w Sympozjum
w sposób określony w witrynie http://konferencje.pwsz.nysa.pl/conf/3 (to znaczy wysłać
formularz zgłoszenia i streszczenie na adres sympozjum@pwsz.nysa.pl). Jeśli autor
opracowania jest skłonny przedstawić swoje wyniki w trakcie sympozjum, to konieczne jest
opracowanie i wysłanie w terminie do 1.03.2010 także pełnego tekstu pracy. Jak sporządzić
taki tekst określono w obrębie witryny http://konferencje.pwsz.nysa.pl/conf/3 w rozdziale
„Regulamin opracowania (a) streszczenia i (b) pełnego tekstu pracy.”.

-------------------------------------------------------------------------Anonimowa ankieta dotycząca satysfakcji z realizowania studiów
w PWSZ w Nysie
Prosimy zakreślić odpowiednie informacje osobowe:
Płeć: M Ż Wiek w latach …………. Data ……..
Rodzaj studiów: dzienne – rok studiów I, II, III, dla pracujących – rok studiów I, II, III,
magisterskie I rok, magisterskie II rok
Prosimy o określenie swojej opinii dotyczącej wymienionych poniżej parametrów przez
wstawienie oceny w skali 1 - 5. Znaczenie punktacji – jak dla stopni szkolnych:
2 – niedostateczne, 5 bardzo dobrze, 1 oznacza – konieczne szybkie działania naprawcze.
Treść pytania
1
2

Na ile wybrany przez Ciebie kierunek studiów jest zgodny z Twoimi
wcześniejszymi przemyśleniami i oczekiwaniami?
Na ile zajęcia na Uczelni są dla ciebie ciekawe, intrygujące?

Określenie
w skali 1-5

3

Na ile jesteś spokojny co do perspektyw uzyskania pomyślnych zaliczeń z
wszystkich przedmiotów, w aktualnie realizowanym semestrze?
4 Na ile określasz jakość relacji międzyludzkich na zajęciach uczelnianych, także ze
strony wykładowców (empatia, przyjazna atmosfera)?
5 Na ile dostępne dla Ciebie sposoby spędzania czasu, po zajęciach na uczelni i
ewentualnej nauce domowej – są atrakcyjne i satysfakcjonujące?
6 Na ile jesteś usatysfakcjonowany z zawiązanych do tej pory znajomości wśród
kolegów i koleżanek (także z relacji koleżeńskich w grupie)?
7 Na ile atrakcyjne jest Twoje życie na terenie miasta Nysa i jego okolic
(uwzględniając dostępne tu formy rozrywki i możliwości rekreacyjne)?
8 Na ile układa Ci się obecnie współżycie z aktualnym Twoim partnerem? (jeśli nie
masz partnera wstaw określenie „1”).
9 Na ile sprawy bytowe (dostępność środków finansowych) są aktualnie dla Ciebie
korzystne?
10 Na ile inne uwarunkowania rodzinne, inne niż partner i sprawy bytowe, także
brak kłopotów, pomyślność w najbliższej rodzinie jest u Ciebie obecnie
korzystna?
11 Na ile jesteś usatysfakcjonowany ze studiowania pielęgniarstwa w PWSZ w
Nysie ogólnie, uwzględniając całość wszelkich uwarunkowań?
a.

b.
c.
d.

e.

f.

Jeśli sądzisz, że w aktualnym semestrze są przedmioty, co do których obawiasz się, że możesz je nie zaliczyć
i masz z tego powodu obawy, że będziesz musiał powtarzać rok to określ te przedmioty
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Jeśli potrafisz sprecyzować niedogodności w Twoim aktualnym życiu, które można by zniwelować to
prosimy określ je słownie ……………………………………………………………………………………………………..
Jeśli potrafisz sprecyzować problemy ogólne: osobiste, krajowe lub globalne, które Cię niepokoją to
prosimy określ je słownie ……………………………………………………………………………………………………..
Jeśli prócz studiowania i wymienionych uwarunkowań osobistych i bytowych jest dla Ciebie bardzo istotny
jakiś proces duchowy, hobby, pasja, zajęcie, zainteresowanie, to prosimy opisz go słownie
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy jesteś zainteresowany aktywnością naukową, czy chciałbyś uczestniczyć w pracach studenckiego koła
naukowego: Odpowiedz poprzez zakreślenie: „tak”, „niezbyt”, „nie”
Na ile jesteś aktualnie szczęśliwy w życiu (określ także w skali 1 – 5 )……………………………………….

