Ankieta na zaliczenie praktyk (propozycja)
Imię i nazwisko ucznia /studenta...................................................
Klasa / semestr.............................................................................
Nazwę i adres hotelu , w którym odbywałeś(łaś ) praktykę zawodową :
..................................................................................................................
...................................................................................................................
Ankieta zawiera pytania otwarte sprawdzające Twoją wiedzę na temat miejsca, w którym
odbywałeś/łaś praktykę zawodową:
1. Wymień wszystkie usługi świadczone przez hotel, w którym odbywałeś/łaś praktykę.
2. Opisz krótko historię hotelu lub opisz jego gestora.
3. Przedstaw rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego. Czy zgadzasz się z nadaną
kategorią ? Uzasadnij krótko wypowiedź.
4. W jaki sposób hotel promuje się na rynku?
5. W jaki sposób hotel dba o atmosferę pobytu gości?
6. Jakie praktyki ekologiczne stosuje hotel?
7. Podaj gościowi trasę z lotniska do hotelu?
8. Przedstaw strukturę segmentów gości, na które nastawiony jest hotel, oraz sposoby
pozyskiwania gości.
9. Jak gość hotelowy może spędzić czas wolny? Poleć atrakcje w miejscowości, w której
znajduje się hotel.
10. Omów obsługę gości VIP.
11. Omów przystosowanie hotelu do obsługi gości niepełnosprawnych.
12. Omów regulaminy obowiązujące w hotelu.
13. Opisz czynności jakie wykonywałeś/łaś w dziale ,w którym odbywałeś(łaś) praktykę
(recepcja, służba pięter, gastronomia):
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................ ..

Uwagi do sposobu wypełniania ankiety na zaliczenie praktyk:
- ankietę wypełniają uczniowie / studenci na zakończenie praktyki zawodowej
- uczniowie /studenci mogą odpowiadać na pytania wskazane przez nauczyciela np.:
przy podziale klasy na grupy - pierwsza grupa odpowiada na parzyste, druga grupa
na nieparzyste pytania
- pytanie 13 jest obligatoryjne.

Ankieta anonimowa oceniająca hotel
Nazwa i adres hotelu , którym odbywałeś/łaś praktykę
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Zaznacz odpowiedź w skali od 1-6 , przyjmując 1-jako najgorszą a 6 -jako najlepszą ocenę
1. Oceń Twoje zadowolenie z praktyki zawodowej w w/w hotelu
1

2

3

4

5

6

2. Jak oceniasz stronę merytoryczną praktyki zawodowej?
1

2

3

4

5

6

3. W jakim stopniu, dzięki praktyce rozwinąłeś/łaś swoje umiejętności zawodowe?
1

2

3

4

5

6

4. Jak oceniasz relacje z opiekunem praktyki (atmosfera praktyk, opieka,
harmonogram zajęć):
1
2
3
4
5
6
5. W jakim stopniu, podczas praktyki zawodowej miałeś okazję sprawdzić
( wykorzystać) wiadomości zdobyte w szkole?
1

2

3

4

5

6

6. Czy uważasz ,że zostałeś(łaś) sprawiedliwie oceniony(a)
Tak Nie
7. Opisz , co Ci się podobało a co wzbudziło Twoje niezadowolenie podczas praktyki
zawodowej.
Pozytywy
negatywy
……………………..
…………………………..
…………………….
…………………………..
..........................
.................................
8. Które z wymienionych określeń najtrafniej Twoim zdaniem charakteryzuje stosunek
pracodawcy do praktykantów?
□ przyjazny
□ partnerski
□ pobłażliwy
□ lekceważący
□ opiekuńczy
□ profesjonalny
□ autokratyczny
□ niewłaściwy
□ pełen zaangażowania
□ obojętny
9. Czy poleciłbyś(poleciłabyś) hotel, w którym odbyłeś(łaś) praktykę gościom hotelowym
do zamieszkania?
Tak Nie , dlaczego ?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ...............
10. Czy hotel wg Ciebie jest godny polecenia innym uczniom/studentom do odbywania
praktyk?
Tak Nie , dlaczego ?
................................................................................................................................ ............
...................................................................................................................... .......................
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Uwagi do sposobu wypełniania ankiety anonimowej:
- wypełnione ankiety będą wysyłane do hoteli raz na kwartał ( po kilku praktykach
zawodowych)

