
Ankieta  
dotycząca przebiegu studenckiej praktyki zawodowej studenta  

Wydziału Nauk o Żywności / rok akademicki 2016/2017 
(uwaga – informacje podawane w ankiecie nie mają wpływu na zaliczenie praktyki) 

Informacje na temat zakładu 

Nazwa 

zakładu 
  

Adres  

 

Województwo 
  

Rodzaj 
zakładu 
(zaznacz 
numer) 
 

1 Zakład przemysłu cukierniczego 

2 Zakład przemysłu cukrowniczego 

3 Zakład przemysłu jajczarskiego 

4 Zakład przemysłu mięsnego i drobiarskiego (zakłady ubojowe i przetwórcze) 

5 Zakład przemysłu koncentratów spożywczych  

6 Zakład przetwórstwa skrobi 

7 Zakład przemysłu mleczarskiego 

8 Zakład przemysłu młynarskiego 

9 Zakład przemysłu makaronowego 

10 Zakład przemysłu napojów mineralnych i bezalkoholowych 

11 Zakład przemysłu tłuszczowego (tłuszcze, margaryny) 

12 Zakład przemysłu owocowo-warzywnego 

13 Zakład przemysłu piekarskiego 

14 Zakład przemysłu piwowarskiego 

15 Zakład przemysłu rybnego 

16 Zakład przemysłu spirytusowego i drożdżowego 

17 Zakład przemysłu winiarskiego 

18 Zakład gastronomiczny 

19 Gospodarstwo zajmujące się produkcją zwierzęcą (hodowla zwierząt rzeźnych i drobiu) 

20 Gospodarstwo zajmujące się produkcją zwierzęcą (produkcja mleka) 

21 Gospodarstwo zajmujące się produkcją roślinną (produkcja zbóż) 

22 Gospodarstwo zajmujące się produkcją roślinną (uprawa owoców i warzyw) 

23 
Laboratorium naukowo-badawcze zajmujące się badaniem żywności  

(analizy fizyko-chemiczne i sensoryczne) 

24 
Laboratorium naukowo-badawcze zajmujące się badaniem żywności  

(analizy mikrobiologiczne) 

25 Jednostka urzędowej kontroli żywności 

26 Przedsiębiorstwo świadczące usługi na rzecz agrobiznesu (np. bank, ODR) 

27 Centra dystrybucyjne, logistyczne 

28 Inne (wyżej nie wymienione) 

1. Jak w skali od 0 do 5 oceniasz: 

a. wartość naukową / edukacyjną praktyki  
(0 – praktyka mało wartościowa;   
5 – praktyka bardzo wartościowa) 
 

b. organizację praktyki na terenie zakładu 
(0 – praktyka słabo zorganizowana; 
5 – praktyka bardzo dobrze zorganizowana) 
 

c. atmosferę panującą w zakładzie 
(0 – atmosfera mało przyjazna; 
5 – atmosfera bardzo przyjazna) 
 
 2. Określ jaką cześć praktyki spędziłaś/spędziłeś włączając 

się praktycznie w działalność zakładu (np. pracując na linii 
produkcyjnej, wykonując oznaczenia w laboratorium). 

 
 

% czasu 

3. Czy poleciłabyś/poleciłbyś to miejsce na praktykę 
innym studentom Wydziału Nauk o Żywności? 
(0 – zdecydowanie odradzam;  5 – bardzo polecam) 

 

4. Spróbuj opisać  
w trzech słowach swoją 
praktykę. 

5. Czy praktyka zakończyła się ofertą 
dalszej współpracy lub ofertą pracy? TAK NIE 


