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ANKIETA OCZEKIWAŃ 

 
w ramach projektu „Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!“ realizowanego od 01-10-2017 

do 30-09-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 

w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

i Działaniu: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

 

Ankieta badająca oczekiwania studenta II/ III roku kierunku administracja na WPiA UMK 

w Toruniu rozpoczynającego staż w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu 

w związku z realizacją ww. projektu 

 

 

 

Szanowni Państwo!  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, której celem jest 

określenie Państwa oczekiwań w stosunku do podejmowanego stażu. W pytaniach wyboru 

należy zakreślić wybraną odpowiedź kółkiem lub ją podkreślić. W wykropkowanych 

miejscach prosimy o wpisanie swojej odpowiedzi.  

 

Imię i nazwisko Stażysty ……..…….………………………………….….…………..……….  

Okres odbywania stażu ….….……….…………………………….…….…………………….  

Data uzupełnienia ankiety …………………………………………………….……………… 

 

1. Jak dowiedział(a) się Pan(i) o możliwości odbycia stażu w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych w Toruniu w ramach projektu „Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!“? (można 

zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

a) ze strony internetowej WPiA UMK 

b) z profili na mediach społecznościowych WPiA UMK  

c) otrzymałem e-mail z informacją o możliwości odbycia stażu  

d) uczestniczyłem(am) w spotkaniu informacyjnym  

e) od kolegi/koleżanki  

f) inaczej (jak?) .……………..……………………………………..………………………..  
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2. Czy na etapie aplikowania o staż od organizatorów uzyskał(a) Pan(i) wszelkie potrzebne 

informacje oraz konieczną pomoc?  

a) tak  

b) nie  

Jeśli nie, proszę napisać czego zabrakło …………………….………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Czy kiedykolwiek wcześniej odbywał(a) Pan(i) staż studencki? 

a) tak  

b) nie  

 

Jeżeli tak, to gdzie?  

a) w urzędzie bądź jednostce administracji rządowej lub samorządowej 

b) w sądzie 

c) w prokuraturze 

d) w przedsiębiorstwie prywatnym  

e) w innej instytucji (jakiej)…………………………………………………..……………….  

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Co umożliwi Panu(i) odbycie tego stażu: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

a) zdobycie doświadczenia zawodowego 

b) zebranie materiałów do pracy dyplomowej na WPiA UMK  

c) nawiązanie trwałej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu 

d) inne, jakie? ............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………..………… 

 

5. Jakie obawy towarzyszą Panu/Pani przed rozpoczęciem stażu w ZUS?  

a) nie mam żadnych obaw  

d) mam obawy, jakie? .............………………………………………………….………………  

………………………………………………………………………………………..………… 
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6. Czy uważa Pan(i), że odbycie stażu w ZUS będzie przydatne w dalszej karierze 

zawodowej? 

a) nie  

b) tak, dlaczego? .........................................................................……………………………… 

……………………………………….………………………………………………………… 

7. Czego oczekuje Pan(i) od pracownika ZUS, który będzie opiekunem Pana(i) stażu? (można 

zaznaczyć kilka odpowiedzi)  

a) wdrożenia w działalność ZUS  

b) wsparcia merytorycznego przy wykonywaniu powierzonych mi zadań  

c) pomocy w gromadzeniu informacji i materiałów potrzebnych do pracy dyplomowej na 

WPiA UMK 

d) inne, jakie?............................................................................................................................. 

............………………………………………………………………………………………… 

  

8. Czy uważa Pan(i), że współpraca z ZUS ma szansę rozwinąć się w inną formę współpracy 

w przyszłości?  

a) tak  

b) nie 

 

Jeśli tak, to w jaką: 

a) zatrudnienie w ZUS 

b) kolejne staże  

e) inną, jaką?.............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety  

Organizatorzy 
 


