ANKIETA
DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
Prosimy o wypełnienie niniejszej ANONIMOWEJ ankiety, której wyniki posłużą nam do określenia
Zapotrzebowania na bezpłatne kursy i szkolenia podnoszące/doskonalące kwalifikacje
Zawodowe i pozwalające na nabycie umiejętności zawodowych.
1. Czy jest Pan/i zainteresowany/a podnoszeniem kwalifikacji zawodowych?
TAK

NIE

2. Czy brał/a Pan/i dotychczas udział w szkoleniach?
TAK (poniżej należy wskazać w jakich)

NIE
3. Jakie bariery utrudniają Panu/i dostęp do podnoszenia kwalifikacji zawodowych?
a)

problemy finansowe

b)

brak czasu

c)

brak ofert

d)

bariery geograficzne

e)

brak dostępu do informacji o kursach

f)

inne należy wskazać jakie)

4. Udziałem w jakich kursach jest Pan/i zainteresowany/a?
a)

Coaching

b)

Mentoring

a)

Zarządzanie zasobami ludzkimi

b)

Motywacja pracowników

d)

z zakresu ochrony środowiska (proszę wskazać zagadnienia)

d)

Inne (poniżej należy wskazać jakie)
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5. Na jakie trudności może natrafić Pan/i w przypadku zainteresowania przedstawionymi
szkoleniami?
a)

odległe miejsce zamieszkania (proszę wskazać jakie)

b)

konieczność opieki na dzieckiem/osobą zależną (zaznaczyć właściwe)

c)

Inne (poniżej należy wskazać jakie)

6. Z czego wynika Pana/i potrzeba udziału w wyżej wymienionych kursach?
a)

podniesienie kwalifikacji

b)

zmiana kwalifikacji

c)

nabycie nowych umiejętności

d)

Inne (poniżej należy wskazać jakie)

7. Czy Pana/i zdaniem udział w kursach zwiększy Pana/i wiarę we własne siły i umiejętności?
a)

TAK

b)

NIE

8. W przypadku zainteresowania podniesieniem kwalifikacji jakie są Pana/i oczekiwania?
a) zwiększenie skuteczności w pracy
b) podniesienie kwalifikacji
c) inne (poniżej należy wskazać jakie)

9. Jakie terminy szkoleń byłyby dla Pana/i najbardziej dogodne?
a)

w tygodniu w godzinach przedpołudniowych

b)

w tygodniu w godzinach popołudniowych

c)

w weekendy

10. Miejsce pracy
a)

mikroprzedsiębiorstwo

b)

małe przedsiębiorstwo

c)

średnie przedsiębiorstwo

d)

własna działalność

e)

szara strefa
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f)

nie pracuję

11. Miejsce zamieszkania
a)

wieś

b)

miasto

a)

kobieta

b)

mężczyzna

12. Płeć

13. Wykształcenie
a)

podstawowe

b)

gimnazjalne

c)

zasadnicze zawodowe

d)

średnie zawodowe

e)

średnie ogólnokształcące

f)

pomaturalne

g)

wyższe zawodowe

i)

wyższe magisterskie

14. Proszę wskazać zawód wyuczony

15. Proszę wskazać zawód wykonywany

16. Proszę wskazać Pana/i wiek:
a)

Od 18 do 24 lat

b)

Od 25 do 34 lat

c)

Od 35 do 44 lat

d)

Od 45 do 54 lat

e)

Powyżej 55 lat

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!
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