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Wyniki ankiety przydatności i satysfakcji z odbytej praktyki za rok 2020 
 

W ankiecie brało udział 316 ankietowanych 
 
 
1. Czym kierował się Pan/i przy wyborze miejsca odbytej praktyki? 

 odpowiedź liczba udział procentowy 
odniesiony do sumy 

wszystkich 
odpowiedzi [%] 

udział procentowy 
ankietowanych 

udzielających daną 
odpowiedź [%] 

a) lokalizacją 112 20,8 35,4 
b) specyfiką firmy 103 19,1 32,6 
c) zdobyciem doświadczenia 

i możliwością rozwoju 
59 10,9 18,7 

d) dostępnością wolnych 
praktyk ze względu na 
pandemię Covid-19 

52 9,6 16,5 

e) zgodnością z kierunkiem 
studiów 

49 9,1 15,5 

f) własnym zainteresowaniem 46 8,5 14,6 
g) renomą i rozpoznawalnością 

firmy 
43 8,0 13,6 

h) ewentualnym miejscem 
przyszłej pracy 

22 4,1 7,0 

i) pozostałe odpowiedzi 
(powiązaniem z tematem 
pracy dyplomowej, opinią 
innych osób, nowoczesnymi 
laboratoriami w miejscu 
praktyk, poprzednią praktyką 
w tym miejscu…) 

53 9,9 16,8 

 
2. Czy odbyta praktyka spełnia Pana/i oczekiwania? 

TAK NIE 
liczba [%] liczba [%] 
309 97,8 7 2,2 

 
Uzasadnienie: 
65,8% Ankietowanych potwierdziło, że praktyka spełniła ich oczekiwania ze względu na to, że 
można było wiele się nauczyć; 22,7% osób zwróciło uwagę na to, że praktyka studencka 
pozwoliła im poznać realia pracy; 13,3% studentów napisało, że podczas praktyk mogli 
wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów; 10,2,4% ankietowanych zaznaczyło, 
że przydzielano im odpowiedzialne zadania, które mogli wykonywać samodzielnie. 18 Osób nie 
udzieliło uzasadnienia do swojej pozytywnej odpowiedzi. Pozostałe udzielane uzasadnienia to: 
panowała miła atmosfera w pracy, pracownicy byli bardzo pomocni, laboratoria, w których 
odbywały się praktyki były wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą… 
Ankietowani, dla których praktyka nie spełniła oczekiwań argumentowali to tym, że spodziewali 
się nauczyć czegoś więcej o działaniu firmy, a nie tylko o funkcjonowaniu jednego działu, 
w którym wykonywano ciągle te same obowiązki; lub oczekiwano większego zaangażowania 
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opiekuna praktyk; albo, że firma będzie stawiała większe wyzwania dla studentów; zbyt mało się 
nauczyli; lub że praca była czysto biurowa... 
 
3. Czy czas przeznaczony na odbywanie praktyki był wystarczający? 

TAK NIE 
liczba [%] liczba [%] 
304 96,2 12 3,8 

 
Uzasadnienie: 
46,0% Ankietowanych uzasadniało swoją pozytywną odpowiedź tym, że ten czas pozwolił im na 
zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania firmy; 24,9% ankietowanych zaznaczyło, że w tym 
czasie zdążyli zapoznać się z powierzonymi im zadaniami, by samodzielnie je wykonywać; 
14,7% studentów napisało, że czas był odpowiedni aby zdobyć niezbędną wiedzę i praktyczne 
umiejętności; 13,6% studentów nie uzasadniło swojej pozytywnej odpowiedzi. Pozostała ilość 
pozytywnych uzasadnień to: czas ten był wystarczający, by zrealizować program praktyk; mógł 
być nawet dłuższy, bo była to „wspaniała przygoda”, ale część osób pisało, że czas był nawet za 
długi. Studenci podawali często przy tych pozytywnych uzasadnieniach czas, który spędzili na 
praktykach: 35 osób napisało, że były to 4 tygodnie (miesiąc), a 6 osób, że 6 tygodni, 1 osoba – 
3 miesiące, 1 osoba – 8 tygodni, 1 osoba – 9 tygodni, 1 osoba – 1,5 miesiąca, 1 osoba – 20 dni. 
Studenci podawali też wymiar pracy w godzinach: 160 h, 150 h, 100 h, 60 h. Inne wypowiedzi 
dotyczące wymiaru czasu mówiły o tym, że była to praca po 6 godzin dziennie. 
Osoby które wybrały odpowiedź „NIE” uznały, że czas był za krótki, bo chciałyby jeszcze 
poszerzyć swoją wiedzę i zapoznać się z funkcjonowaniem firmy, by lepiej wdrożyć się 
w obowiązujące w niej procedury, albo, że czas był skrócony ze względu na sytuację 
pandemiczną.  
 
4. Czy odbyta praktyka poszerzyła Pana/i wiedzę i umiejętności związane ze studiowanym 
kierunkiem studiów? 

TAK NIE 
liczba [%] liczba [%] 
297 94,0 19 6,0 

 
Uzasadnienie: 
45,9% Ankietowanych zgodziło się z tym, że praktyka poszerzyła wiedzę w danym zakresie, 
którego dotyczyła; 41,9% osób uznało, że można było wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach 
wykorzystać w praktyce; 13,1% studentów zwróciło uwagę na to, że na praktyce poszerzyli 
swoje umiejętności; 12,5% z pozytywnymi odpowiedziami wskazywało na to, że mogli nauczyć 
się pracować na nowoczesnym sprzęcie. 7,6% Ankietowanych nie uzasadniło swojej pozytywnej 
odpowiedzi. 
Osoby udzielające negatywnych odpowiedzi uzasadniały swój wybór tym, że praktyki nie 
pokrywały się z kierunkiem studiów; lub że praktyka studencka raczej tylko utrwaliła wiedzę już 
wcześniej nabytą na studiach lub podczas poprzednio odbytych praktyk; że jedynie można było 
tylko zobaczyć jak funkcjonuje firma, a nie samodzielnie wykonywać przydzielone obowiązki; 
lub tym, że praca była prosta teoretyczna, biurowa  (administracyjna) lub dotyczyła zagadnień 
czysto technicznych. 
 
5. Czy odbyta praktyka ułatwi Panu/i znalezienie zatrudnienia po zakończeniu studiów? 

TAK NIE NIE WIEM 
liczba [%] liczba [%] liczba [%] 
198 62,7 3 0,9 112 36,4 
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Uzasadnienie: 
45,7% Ankietowanych uznało, że ze względu na zdobyte cenne doświadczenie ułatwi im 
znalezienie zatrudnienia po zakończeniu studiów; 5,1% studentów jako argument podawało, że 
odbyli praktykę w renomowanej firmie; 4,2% ankietowanych uznało, że odbyta praktyka 
wzbogaci wpis do CV. 7 Osób zaznaczyło odpowiedź „TAK” nie uzasadniając jej.  Pozostałe 
uzasadnienia to: otrzymanie propozycji podjęcia pracy w firmie w której odbywano praktykę lub 
nawet już podjęcie tam pracy; dzięki praktyce wiadomo jakie są realia pracy. 
15,5% Ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „NIE WIEM”, nie uzasadniając jej; 6,6% 
ankietowanych napisało, że praktyka przyczyniła się do poszerzenia horyzontów i umiejętności, 
lecz trudno przewidzieć, czy będzie to wpływało na zatrudnienie. Pozostałe odpowiedzi to: nie 
wiadomo jak będzie kształtował się rynek pracy; nie wiedzą czy w przyszłości będą szukać 
pracy w tym kierunku; nie wiadomo czego będzie oczekiwał przyszły pracodawca…  
Osoby, które zaznaczyły odpowiedź „NIE” zwróciły uwagę na to, że przecież praktyki są 
obowiązkowe dla wszystkich i nie jest to czynnik różnicujący dla przyszłych pracowników; lub, 
że na praktykach wykonywano podobną pracę jak w uczelnianym laboratorium; lub to, że 
praktyka nie była związana ściśle z kierunkiem studiów. 
 
6. Czy chciałby Pan/i po studiach podjąć pracę w zakładzie, w którym odbywała się 
praktyka? 

TAK NIE I TAK I NIE/ NIE WIEM 
liczba [%] liczba [%] liczba [%] 
237 75,0 77 24,4 2 0,6 

 
Uzasadnienie: 
39,6% Ankietowanych chciałoby podjąć pracę w firmie, w której odbywała się praktyka ze 
względu na to, że praca była interesująca i spełniła oczekiwania. 28,4% Studentów 
argumentowało, swoją pozytywną odpowiedź tym, że panowała przyjazna atmosfera; 24,0% 
osób uzasadniało swój wybór tym, że firma daje możliwości rozwoju; 7,7% osób zaznaczyło 
odpowiedź „TAK” nie argumentując jej. Pozostali ankietowani z pozytywnymi odpowiedziami 
używali innych uzasadnień m. in., że firma jest renomowana; lub nowoczesna i bardzo dobrze 
wyposażona; jest bardzo dobra lokalizacja firmy… 
7,0% Ankietowanych zaznaczając odpowiedź „NIE” argumentowało to tym, że chcieliby 
pracować w innej branży; 5,1% studentów pisało, że w firma znajduje się w niedogodnej dla 
nich lokalizacji; 4,5% praktykantów zwróciło uwagę na to, że praca w tym miejscu jest za mało 
rozwojowa. Pozostali ankietowani zaznaczający odpowiedź „NIE” argumentowali to tym, że 
firma jest za mało związana z technologią chemiczną; w tej pracy są za małe zarobki; lub że nie 
odpowiada im sposób pracy zakładu, warunki lub atmosfera panująca w firmie. 
Jedna osoba zaznaczyła odpowiedź „I TAK I NIE” i argumentowała to tym, że praca i atmosfera 
w firmie była przyjazna, ale firma była położona w niedogodnej lokalizacji. Natomiast jedna 
osoba zaznaczyła odpowiedź „NIE WIEM”, argumentując, że jednak chciałaby tam podjąć 
pracę. 
 

 
 

Opracowała dr inż. Anna Syguda 
 


