Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Studium podyplomowe Grafiki Komputerowej
Ankieta samooceny przygotowania kandydata do podjęcia studiów
W każdym punkcie ankiety prosimy wskazać co najmniej jedną z podanych odpowiedzi
zakreślając odpowiednie pole  i ewentualnie uzupełniając miejsca wykropkowane.
Nazwisko i imiona: ……………………………………………………………………….

Data wypełnienia: ……………………………………

1. Ukończyłam(em) studia I -  lub II -  stopnia w dziedzinie nauk:
humanist.

inż.-techn.

medycz.

rolniczych

społeczn.

ścisłych

przyrodn.

teolog.

sztuki

innych (jakich?)



















…….............…………

2. Posługuję się oprogramowaniem komputerowym:
w pracy zawodowej

w życiu prywatnym

codziennie

od czasu do czasu

w ogóle nie

codziennie

od czasu do czasu

w ogóle nie













3. Grafika komputerowa interesuje mnie w związku z:
aktualną pracą zawodową

poszukiwaniem pracy
w nowej dziedzinie

osobistymi zainteresowaniami
w czasie wolnym

innymi przyczynami (jakimi?)







……............................…………

4. Potrafię wykonywać odręczne prace rysunkowe -  lub malarskie -  na poziomie:
profesjonalnym

zaawansowanym

średnim

podstawowym

w ogóle nie potrafię











5. Potrafię posługiwać się komputerowymi edytorami tekstu na poziomie:
profesjonalnym

zaawansowanym

średnim

podstawowym

w ogóle nie potrafię











6. Potrafię posługiwać się komputerowymi edytorami grafiki na poziomie:
profesjonalnym

zaawansowanym

średnim

podstawowym

w ogóle nie potrafię











7. Potrafię posługiwać się komputerowymi edytorami stron WWW na poziomie:
profesjonalnym

zaawansowanym

średnim

podstawowym

w ogóle nie potrafię











8. Potrafię posługiwać się programem Adobe Photoshop -  lub CorelPHOTO-PAINT -  na poziomie:
profesjonalnym

zaawansowanym

średnim

podstawowym

w ogóle nie potrafię











9. Potrafię posługiwać się programem Adobe Illustrator -  lub CorelDRAW -  na poziomie:
profesjonalnym

zaawansowanym

średnim

podstawowym

w ogóle nie potrafię











10. Potrafię posługiwać się programem Autodesk 3ds Max -  lub Maya -  na poziomie:
profesjonalnym

zaawansowanym

średnim

podstawowym

w ogóle nie potrafię











11. Potrafię posługiwać się programami Adobe InDesign -  lub QuarkXPress -  na poziomie:
profesjonalnym

zaawansowanym

średnim

podstawowym

w ogóle nie potrafię











12. Potrafię posługiwać się programami Adobe Dreamweaver -  lub After Effects -  na poziomie:
profesjonalnym

zaawansowanym

średnim

podstawowym

w ogóle nie potrafię











Dziękujemy za dostarczenie informacji pomagających właściwie zorganizować zajęcia dydaktyczne
Rok akademicki 2022/2023

