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ANKIETA UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI 
 
 
Imię i nazwisko Uczestnika: ……………………………………………………………………………………………… 
 

1. Aktualna sytuacja zawodowa: (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź) 

 niezatrudniony  

 własna działalność gospodarcza (proszę przejść do pytania numer 3) 

 zatrudnienie na etacie (proszę przejść do pytania numer 3) 

 zatrudnienie na części etatu (proszę przejść do pytania numer 3) 

 zatrudnienie dorywcze (proszę przejść do pytania numer 3) 

 
 

2. Czy kiedykolwiek w przeszłości Pan(i) pracował(a)? (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź) 

 nigdy nie pracowałem(am), ale szukam pracy  

 nigdy nie pracowałem(am) i na razie nie szukam pracy 

 pracowałem(am) i obecnie szukam pracy 

 pracowałem(am), ale na razie nie szukam pracy 

 inne – jakie? ………………………………………………………………………...............  

 

3. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w kursach, szkoleniach, warsztatach w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji  

i umiejętności? (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź) 

 tak – w jakich? (proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi) 

 komputerowe  

 językowe 

 doskonalenia umiejętności autoprezentacji 

 doskonalenie umiejętności interpersonalnych 

 aktywnego poszukiwania pracy 

 przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego) 

 inne – jakie?................................................................................................. 

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

 nie  

 

4. Umiejętność obsługi komputera: (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź) 

 tak – w stopniu:  

 podstawowym  

 średnim  

 wysokim  

 nie (proszę przejść do pytania numer 6) 
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5. Znajomość programów komputerowych: (proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi)  

 edytor tekstów Word  

 arkusz kalkulacyjny Excel 

 bazy danych – Microsoft Access  

 Windows Internet Explorer wraz z obsługą poczty elektronicznej  

 Microsoft Power Point – program do prezentacji multimedialnych  

 inne – jakie? ………………………………………………………………………................................................................  

 

6. Znajomość języków obcych:  (proszę wpisać języki jakie Pan(i) zna, a następnie zaznaczyć znakiem „X” 

poziom ich znajomości) 

Język:     1) ………………..........   2) ……………….......... 

     stopień podstawowy     stopień podstawowy  

     stopień średnio zaawansowany   stopień średnio zaawansowany 

      stopień zawansowany    stopień zawansowany 

 
 

7. Czy posiada Pan(i) dyplomy lub certyfikaty językowe? (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź) 
 tak – jakie? (proszę wymienić)..............................................................................................................  
…........................................……………………………………………………………………………...………………………………….... 
 nie 
 

8. Proszę zaznaczyć za pomocą znaku „X” formy aktywności, w których Pan(i) uczestniczy bądź uczestniczył(a): 

(jeśli nie uczestniczył(a) Pan(i) w żadnej formie aktywności proszę przejść do pytania numer 11) 

Formy aktywności TAK NIE 

Koła naukowe   

Praktyki zawodowe   

Staże    

Samorząd studencki   

Wolontariat   

Projekty naukowo-badawcze   

Harcerski Akademicki Krąg Instruktorski UO   

Niezależne Zrzeszenie Studentów UO   

Opolskie Studenckie Forum BCC   

Inne, jakie?……………………………………………...   

Inne, jakie?……………………………………………...   

Inne, jakie?……………………………………………...   
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9. Czy Pana(i) zdaniem uczestnictwo w tych formach aktywności ułatwi Panu(i) znalezienie pracy? 

(proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź) 

 tak 

 nie (proszę przejść do pytania numer 11) 

 nie mam zdania (proszę przejść do pytania numer 11) 

 

10. Jakie korzyści ułatwiające znalezienie pracy czerpie Pan(i) z tych form aktywności? (proszę zaznaczyć 

wybrane odpowiedzi) 

 doświadczenie zawodowe 

 umiejętność pracy w zespole 

 umiejętność wyszukiwania informacji 

 umiejętność zarządzania 

 praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy 

 zdolności empatyczne 

 kreatywność 

 systematyczność 

 odpowiedzialność 

 nie mam zdania 

 inne, jakie?............................................................................................................................................ 

 

11. Jak ocenia Pan(i) sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy? (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź) 

 niekorzystna, jakie są tego przyczyny?: (proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi) 

 niskie kwalifikacje osób niepełnosprawnych 

 zbyt wysokie wymagania pracodawców  

 słabe zaangażowanie osób niepełnosprawnych w proces poszukiwania pracy 

 słaby dostęp do informacji, instytucji wspomagających zatrudnianie osób niepełnosprawnych 

 negatywna postawa społeczeństwa wobec niepełnosprawnych 

 słabe przystosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych  

 negatywna postawa pracodawców wobec niepełnosprawnych 

 brak skutecznego, wyspecjalizowanego systemu pośrednictwa pracy dla osób 

niepełnosprawnych 

 inne – jakie?……………………………………………………………………… 

 korzystna, jakie są tego przyczyny?: (proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi) 

 wysokie kwalifikacje osób niepełnosprawnych  

 zaangażowanie osób niepełnosprawnych w proces poszukiwania pracy 

 pozytywna postawa pracodawców wobec niepełnosprawnych 

 odpowiednie przystosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 

 pozytywna postawa społeczeństwa wobec niepełnosprawnych 
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 możliwość uczestnictwa w programach unijnych, wspierających zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych  

 możliwość korzystania z programów PFRONu wspierających zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych 

 inne – jakie?………………………………………………………………………………………………………………………… 

 nie mam zdania 

 

12. W jaki sposób zamierza Pan(i) poszukiwać pracy? (proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi)  

 oferty z uczelni 

 poprzez praktyki i staże 

 poprzez instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych 

 znajomi, rodzina  

 poprzez oferty z urzędu pracy 

 studiując oferty w prasie  

 przez Internet  

 nie mam zdania 

 inne – jakie?.……………………………………………………………………............................................................... 

 

13. Jak ocenia Pan(i) możliwość znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne? (proszę zaznaczyć wybraną 

odpowiedź) 

 występują problemy w znalezieniu pracy  

 trudno znaleźć jakąkolwiek pracę  

 łatwo znaleźć pracę  

 trudno znaleźć satysfakcjonującą pracę 

 nie mam zdania  

 inne – jakie?……………………………………………………………………............................................................ 

 

14. Preferowana przez Pana(ią) forma zatrudnienia: (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź) 

 zakład pracy chronionej 

 otwarty rynek pracy 

 własna działalność gospodarcza 

 inne – jakie?.............................................................................................................................. 
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