Ankieta dotycząca losów absolwentów Szkoły Policealnej Medycznej w Bydgoszczy
Drogi Absolwencie!
Prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety, która pozwoli nam na podniesienie jakości kształcenia w naszej
szkole. Ankieta kierowana jest do osób, które ukończyły szkołę w latach 2010-2012.
Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres szkoły: ul. Swarzewska 10, 85-731 Bydgoszcz; adres mailowy szkoły:
medyk2005@wp.pl lub złożyć w sekretariacie uczniowskim /poniedziałek – piątek w godz. 7-15/.
Za udzielenie odpowiedzi serdecznie dziękujemy!
1. Płeć:
kobieta
mężczyzna
2. Rok ukończenia szkoły:
2010
2011
2012
3. Jestem absolwentem / absolwentką kierunku:
technik farmaceutyczny
technik masażysta
terapeuta zajęciowy
4. Po ukończeniu Szkoły Policealnej Medycznej /można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź/:
podjąłem / podjęłam naukę na studiach dziennych
podjąłem / podjęłam naukę na studiach zaocznych
podjąłem / podjęłam naukę w szkole policealnej
podjąłem / podjęłam naukę na kursie kwalifikacyjnym
pracuję w wyuczonym zawodzie
pracuję w innym zawodzie
nie uczę się i nie pracuję
wyjechałem / wyjechałam za granicę i pracuję w wyuczonym zawodzie
wyjechałem / wyjechałam za granicę i pracuję w innym zawodzie
wyjechałem / wyjechałam za granicę i kontynuuję naukę
inny: …………………………………………………………………………………………………………………..….

5. Jeśli uczy się Pan / Pani, proszę podać kierunek kształcenia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Dokonany przed laty wybór Szkoły Policealnej Medycznej uważa Pan / Pani za:
trafny
błędny
nie mam zdania

7. W jakim stopniu jest Pan zadowolony / Pani zadowolona z przebiegu kształcenia w szkole?
Proszę wpisać wartość od 1 do 5 w każdym z poniższych wierszy.
(1 - bardzo niezadowolony; 2 – niezadowolony; 3 – raczej zadowolony; 4 - zadowolony :5 – bardzo zadowolony)
przydatność treści przedmiotów zawodowych: …..
forma realizacji zajęć praktycznych i praktyki zawodowej: …..
przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie: …..
jakość bazy dydaktycznej: …..
relacje uczeń – nauczyciel: …..
jakość nauczania (umiejętności dydaktyczne nauczycieli) : …..
przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: …..

8. Czy jako absolwent dostrzegasz potrzebę wprowadzenia zmian w sposobie kształcenia?
tak, polegających na ……………………………………………………………………………………………….
nie
nie mam zdania

