W 2017 roku z inicjatywy wspólnego założyciela powstało Konsorcjum Naukowo Edukacyjne,
które tworzą głównie Placówki Oświatowe, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółki, które działają
w obszarze nauki, kultury, sportu i zdrowia. Jest to pionierskie przedsięwzięcie w skali Polski.
Pokazuje efektywną drogę konsolidacji niepublicznego szkolnictwa. Zasadniczym celem
Konsorcjum jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie wspólnych
badań na rzecz nauki i na rzecz środowiska gospodarczego. Wymiernym efektem powyższego
jest bogata i dostosowana do wymogów rynku oferta dydaktyczna, obejmująca ponad 100
kierunków studiów podyplomowych oraz ponad 1000 kierunków kursów i szkoleń.

ANKIETA BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH
Prosimy o zaznaczenie wybranej odpowiedzi. Niniejsza ankieta jest anonimowa. Proszę
zaznaczyć właściwą odpowiedź krzyżykiem lub wpisać odpowiedź w odpowiednie miejsce w
arkuszu.

1. Czy są Państwo zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji?
☐Tak
☐Nie
2. Jakie terminy szkoleń są dla Państwa najbardziej odpowiednie?
☐W ciągu tygodnia, w godzinach przedpołudniowych
☐W ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych
☐W weekendy
3. Jakimi obszarami tematycznymi w zakresie szkoleń jesteście Państwo zainteresowani?
(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 obszary)
☐Szkolenia z zakresu handlu, jakie……………………………………….....................
☐Szkolenia komputerowe, jakie………………………………………………..............
☐Finanse, rachunkowość, podatki……………………………………...........................
☐Rozwój gospodarczy, inwestycje……………………………………..........................
☐Marketing, promocja………………………………….................................................
☐Języki obce, jakie………………………………………………..................................
☐Szkolenia interpersonalne (negocjacje, autoprezentacja, komunikacja)
☐Organizacja pracy i zarządzanie w przedsiębiorstwie

☐Nowoczesne technologie, jakie……………………………………………………….
☐Kosmetyczne, jakie…………………………………………………………………...
☐Medyczne, jakie………………………………………………………………………
☐Pedagogiczne, jakie…………………………………………………………………...
☐Informatyczne, jakie……….………………………………………………………….
☐Inne (proszę podać propozycję szkoleń) ……………………………………………..
4. Jakie czynniki decydują o wyborze przez Państwa szkolenia? (proszę zaznaczyć 3
najważniejsze czynniki):
☐Aktualna potrzeba (np. zmiana przepisów)
☐Cena szkolenia
☐Miejsce szkolenia i warunki organizacyjne
☐Długość trwania szkolenia
☐Tematyka szkolenia
☐Kadra prowadząca zajęcia
☐Terminy zajęć
☐Materiały szkoleniowe
5. Proszę wskazać preferowane przez Pana/Panią metody i formy nauki
☐Wykładowe
☐Warsztatowe
☐E-learningowe (nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i
Internetu)
☐Połączenie w/w
6. Z czego wynika Państwa potrzeba udziału w szkoleniach:
☐Z chęci podniesienia kompetencji
☐Z potrzeby nabycia nowych umiejętności
☐Z chęci aktualizacji wiedzy
☐Z chęci wymiany doświadczeń, nawiązania znajomości i współpracy

7. Proszę wskazać, z jakich źródeł czerpią Państwo informacje o szkoleniach (proszę
zaznaczyć 3 wybrane odpowiedzi):
☐Internet
☐Prasa, jaka……………………………………………………….................................
☐Oferta szkoleniowa indywidualna………………………………………………….....
☐Ogłoszenia w instytucjach publicznych (np. WUP, MUP)
☐Newsletter
☐Plakaty, ulotki, broszury
☐Od znajomych, członków rodziny
☐Inne, jakie…………………………………………………………..............................

Dziękujemy za poświęcony czas

Prosimy o przesłanie wypełnionych ankiet:
 e-mailem: sekretariat@konsorcjum.edu.pl
 listownie: Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne
25-305 Kielce
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