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Data wypełnienia ankiety………………………………. 

 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA 

Badająca motywację oraz predyspozycje kandydata/kandydatki do udziału w Projekcie: 

„Szkolenia zawodowe nową drogą na podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji” 

 

 

Imię i nazwisko 
 

 

 

  W związku z chęcią skorzystania ze szkoleń w ramach Projektu „ Szkolenia zawodowe nową drogą 

na podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji  prosimy o  wypełnienie  poniższego kwestionariusza. Jego  celem 

jest określenie Pana/Pani poziomu motywacji, potrzeby szkoleniowej/weryfikacji predyspozycji do skorzystania 

z konkretnego szkolenia udzielanie szczerych odpowiedzi 

 

1. Czy wcześniej brał/a Pan/i udział w kursach/szkoleniach/warsztatach? 
o Tak 
o Nie 
Jeśli tak, to w jakich? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Proszę ocenić czy poniższe cechy dotyczą Pana/Pani osoby: 
 
a)Wytrwałość w podjętych działaniach 

o Tak 
o Nie 
o W niewielkim stopniu 
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b)Wiara we własne siły i możliwości 
o Tak 
o Nie 
o W niewielkim stopniu 

 
c)Motywacja do nauki  

o Tak 
o Nie 
o W niewielkim stopniu 

 
d)Potrzeba i chęć rozwoju, dokształcania się 

o Tak 
o Nie 
o W niewielkim stopniu 

 
 
     3.Proszę o ustosunkowanie się do stwierdzeń w poniższej tabeli i zaznaczenie odpowiedzi, z 

którą się Pan/i zgadza symbolem „X” w odpowiedniej rubryce:  gdzie 1- nie zgadzam się 2- raczej 

się nie zgadzam 3 - nie mam zdania, 4 - raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam 

 

 

L.P. Stwierdzenie/Skala   1 2 3 4 5 

1. 
Zdecydowałem/am się na udział w 
Projekcie, ponieważ chcę zdobyć 

nowe kwalifikacje 

     

2. 
Zdecydowałem/am się na udział w 
Projekcie, ponieważ chcę podnieść 

swoje kwalifikacje 

     

3. 
Zdecydowałem/am się na udział w 

Projekcie, ponieważ lubię nowe 
wyzwania 

      

4. 
Zdecydowałem/am się na udział w 
Projekcie, ponieważ chcę zadbać o 

swoją przyszłość 

     

5. 

Zdecydowałem/am się na udział w 
Projekcie, bo lubię wykorzystywać 

każdą okazję, by nauczyć się czegoś 
nowego 

     

6. 
Sądzę, iż udział w Projekcie pozwoli 
mi podnieść samoocenę i uwierzyć 

we własne siły 
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7. 

Udział w Projekcie pozwoli mi 
nabyć nowe zdolności i 

kompetencje zawodowe niezbędne 
na rynku pracy 

     

       

 
 
4. Jaki rodzaj szkolenia w Pana/i pracy zawodowej lub przy poszukiwaniu pracy będzie najbardziej 

przydatny? 

� Prawo jazdy kat. B 

� Prawo jazdy kat. C 

� Prawo jazdy kat. C + E 

� Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy 

� Prawo jazdy kat. D 

� Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób 

� Spawanie metodą MAG I poziom 

� Spawanie metodą MAG II poziom 

� Spawanie metodą MAG III poziom 

� Spawanie metodą MIG I poziom 

� Spawanie metodą MIG II poziom 

� Spawanie metodą MIG III poziom 

� Spawanie metodą TIG I poziom 

� Spawanie metodą TIG II poziom 

� Spawanie metodą TIG III poziom 

� Przedstawiciel handlowy 

� Telefoniczna obsługa klienta 

� Język angielski zawodowy (dla kierowców i spedytorów) 
� Spedytor 

 
5.Proszę opisać krótko  Pana/i motywację do udziału w projekcie  

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


