Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
(W punktach 4-8 można zaznaczać kilka odpowiedzi,
numerując je w kolejności według ważności od 1 do 4, gdzie 1 oznacza najważniejsze)
Płeć:

mężczyzna

kobieta

1. Proszę podać województwo z którego Pani/ Pan pochodzi? …………………..…………..……………….
2. Typ ukończonej szkoły średniej:


liceum ogólnokształcące


technikum


liceum zawodowe


szkoła policealna
3. Proszę zakreślić z jakiej miejscowości Pani/ Pan pochodzi i podać jej nazwę:


wieś


miasto gminne


miasto powiatowe


duże miasto


miasto wojewódzkie
Nazwa miejscowości ……………………………………………………………….………………………………
4. Skąd uzyskał(a) Pani/ Pan informacje o Akademii Morskiej w Szczecinie?
prasa:

codzienna

tygodniki



radio


telewizja


szkoła


rodzina


internet – jeśli tak, to z jakich serwisów? ………………………………………………………………............


koledzy


wizyta przedstawicieli Akademii Morskiej w Szczecinie w Pani/ Pana szkole
reklama:

ulotki

billboardy

spot TV



podczas bezpłatnego kursu przygotowawczego do matury z matematyki


targi edukacyjne
Inne, jakie?.....................................................................................................................................................
5. Skąd czerpie Pani/ Pan wiedzę o bieżących wydarzeniach na świecie (nie na Akademii Morskiej)?
prasa:

codzienna

tygodniki



radio - jeśli tak, to z jakie stacje? ………………………………………………………………………………...


telewizja - jeśli tak, to z jakie stacje? …………………………………………………………………………….


internet - jeśli tak, to z jakich serwisów? ………………………………………………………………………


koledzy, znajomi


rodzice, bliscy
Inne, jakie?....................................................................................................................................................
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6. Czym kierował(a) się Pani/ Pan przy wyborze Akademii Morskiej w Szczecinie:


renomą uczelni


sugestią rodziny


sugestią kolegów - znajomych


możliwością zdobycia dobrze płatnego zawodu


tradycjami rodzinnymi


możliwością poznania świata i podróżowania


możliwością znalezienia pracy po ukończeniu uczelni


chęcią zmiany miejsca zamieszkania


dobrym dojazdem z miejsca zamieszkania


statusem uczelni mundurowej
bezpłatnymi zajęciami wyrównawczymi z matematyki i fizyki


dobrymi warunkami socjalnymi (akademik, stypendia)


chęcią podjęcia pracy naukowej na uczelni
Inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………………………
7. Po ukończeniu studiów planuje Pani/ Pan:


pracować na morzu przez kilka lat


pracować na morzu do emerytury
kontynuować karierę naukową na uczelni


pracować w lądowych przedsiębiorstwach gospodarki morskiej


brak sprecyzowanych planów
8. Czego oczekuje Pani/ Pan od uczelni w trakcie odbywania studiów?
(Proszę zaznaczyć 4 odpowiedzi, numerując je w kolejności według ważności od 1 do 4,
gdzie 1 oznacza najważniejsze)
profesjonalnej kadry dydaktycznej


praktycznej nauki zawodu


rozwijania zainteresowań w kołach naukowych
zajęć prowadzonych w małych grupach
zajęć prowadzonych w nowoczesnych laboratoriach i symulatorach
możliwości dobrego opanowania języka obcego
zdobycia nowoczesnej wiedzy technicznej
płatnych praktyk
bezpłatnych kursów wyrównawczych z matematyki i fizyki
wsparcia socjalnego (akademik, stypendia)
możliwości indywidualnych konsultacji z wykładowcami
dostępu do bazy sportowej (siłownia, sekcje sportowe, pływalnia)
dostępu do materiałów dydaktycznych (biblioteka, internet, pomoce naukowe)
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