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Studia podyplomowe, kursy i szkolenia 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin 
tel. 63-249-72-34 
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe 

 

ANKIETA  
dla kandydata na studia podyplomowe 

 

Niniejsza ankieta służy poznaniu opinii kandydatów na temat studiów podyplomowych. 
 

Pani/Pana uwagi i sugestie pozwolą na doskonalenie jakości kształcenia na studiach podyplomowych oraz 
lepsze powiązanie programów kształcenia z oczekiwaniami kandydatów. 
 

Wybrane odpowiedzi proszę podkreślić lub zaznaczyć kółkiem. 
 

Studia podyplomowe: ……………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

1. 

Skąd uzyskała/uzyskał Pani/Pan 
informację o studiach podyplomowych 
oferowanych przez PWSZ w Koninie?  
(proszę zaznaczyć maksymalnie  
trzy odpowiedzi) 

1. Materiały informacyjne w zakładzie pracy  
    (w wersji papierowej) 
2. Materiały informacyjne w zakładzie pracy  
    (w wersji elektronicznej) 
3. Informacja/reklama prasowa 
4. Informacja/reklama radiowa 
5. Strona internetowa PWSZ w Koninie 
6. Informacja od znajomych 
7. Plakaty ogłoszeniowe w Koninie 
8. Inne źródło (jakie?) ……………..…………………………. 

2. 

Dlaczego wybrała/wybrał Pani/Pan PWSZ 
w Koninie jako miejsce do realizacji 
studiów podyplomowych?  
(proszę zaznaczyć maksymalnie  
trzy odpowiedzi) 

1. Ze względu na ofertę studiów podyplomowych 
2. Ze względu na bliskość, łatwość dojazdu 
3. Ze względu na przystępny koszt studiów 
4. Uczelnia miała dobrą opinię 
5. Taki wybór polecili mi znajomi 
6. Po prostu trzeba było coś wybrać 
7. Inne motywy (jakie?) ………………………….…………… 

3. 

Dlaczego spośród studiów podyplomowych 
oferowanych przez PWSZ w Koninie 
wybrała/wybrał Pani/Pan studia, na które 
składa Pani/Pan dokumenty? 
(proszę zaznaczyć maksymalnie trzy 
odpowiedzi) 

1. Ze względu na moje zainteresowania 
2. Ze względu na chęć podniesienia kwalifikacji 
3. Ze względu na wymagania mojego pracodawcy 
4. Ze względu na przystępny koszt studiów 
5. Studia miały dobrą opinię 
6. Taki wybór polecili mi znajomi 
7. Po prostu trzeba było coś wybrać 
8. Inne motywy (jakie?) ………………………….…………… 

4. 
Jakie zagadnienia powinny, Pani/Pana 
zdaniem, zostać omówione w trakcie 
studiów podyplomowych? 

 

5. 

Jakie efekty kształcenia (wiedzę, 
umiejętności i kompetencje społeczne) 
chciałaby/chciałby Pani/Pan posiadać po 
zakończeniu studiów podyplomowych? 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 


