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Projekt: „Dwa modele wzmacniania pozycji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy”, nr 2012-1-
PL1-LEO02-27677 

 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu 

„Uczenie się przez całe życie”. 
 

ANKIETA EWALUACYJNA 
UCZESTNIKA 

 
 

Kraj docelowy Belgia 
Instytucja  Association for International Arbitration 
Miesiąc podlegający 
ewaluacji  

trzeci miesiąc stażu / ewaluacja końcowa  

Imię i nazwisko  Mateusz 
E-mail  

 

Ewaluacja końcowa:  

Kategoria Ocena 
W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z decyzji o uczestnictwie w projekcie? 10 
W jakim stopniu projekt przyczynił się do poprawy atrakcyjności Pana/Pani profilu na 
rynku pracy?  

10 

W jakim stopniu projekt wpłynął na Pana/Pani przyszłe plany zawodowe?  10 
W jakim stopniu projekt przyczynił się do Pana/Pani rozwoju osobistego? 10 
Jak ocenia Pan/Pani organizację realizacji projektu przez Uczelnię? 10 
Jak ocenia Pan/Pani pomoc Uczelni podczas Pana/Pani uczestnictwa w projekcie? 10 
W jakim stopniu podoba się Panu/Pani inicjatywa Uczelni w kierunku zagranicznego 
rozwoju zawodowego absolwentów Uczelni? 

10 

 

Proszę wymienić 3 zalety uczestnictwa w realizowanym projekcie:  

1. Poprawa jezyka. 

2. Nabyta wiedza zwiazana z alternatywnym spoosbem rozwiaztwania sporow. 

3. Mozliwosc brania udzialu w wielu projektach. 

Proszę wymienić 3 wady uczestnictwa w realizowanym projekcie:  

1. Pogoda w Brukseli/Belgii. 

2. brak 

3. brak 
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1. W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o możliwości uczestnictwa w projekcie?  

 

Pierwsza stycznosc z projektem mialem po przez Uczelnie Lazarskiego. 

 

2. Czy ma Pan/Pani uwagi co do przeprowadzonego procesu rekrutacji?  

 

Brak, caly proces rekrutacyjny jest bardzo dobrze zorganozowany. 

 

3. Czy zasady rekrutacji i wymagania formalne zostały jasno określone?  

 

Tak, od samego poczatku jasno zostaly okreslone. 

4. W jaki sposób znalazł/a Pan/i zakwaterowanie (np. za pośrednictwem jakiej strony 
internetowej, dane kontaktowe osoby, od której wynajmowano pokój, itp.)? 
 
Jesli chodzi o zakwaterowanie to otrzymalem duza pomoc od innych stazystow na miescju juz 
w Brukseli. Przede wszystkim nalezy korzystac z dwoch stron internetowych: 
- http://www.expatriates.com/ 
- http://www.immoweb.be/  

 

5. Czy ma Pan/i jakieś uwagi/wskazówki dotyczące poszukiwania zakwaterowania? 

 

Nie nalezy sie spieszyc, warto skorzystac z paru ofert. Przy wyborze zakwaterowania nalezy 

zwroci uwage na komunikacje miejska i moliwosc dojazdu do pracy. Siec komunikacyjna jest 

bardzo dobrze rozwinieta w Brukseli, wiec punktem docelowym szukania zakwaterowania 

powinna byc mozliwosc dojsca do pracy pieszo lub bliska odleglosc do metra. 

 

Nalezy uwazac na tzw. lewe ogloszenia. Bardzo czesto sie zdaza ze ogloszenia sa wystawiane 

przez osoby ktore nie przebywaja w Belgii, jednak oczekuja zaplacenia kaucji, w zadnym 

wypadku nie mozna placic za cos czego sie nie widzialo. 

 

Warto takze wspomniec ze bardzo popularnym zwyczajem w Belgii jest dzielenie przez 

studentow jednego budynku mieszklanego ze wspolna lazienka i kuchnia.  

 

Kaucja z reguly to kwota za czynsz za pierwsze dwa miesiace bez rachunkow.  

 

6. Czy został Pan/Pani należycie poinformowany o wszystkich ważnych kwestiach przed 

wyjazdem? Jeżeli nie, proszę wskazać jakich informacji brakowało. 

 

Tak 

 

 

http://www.expatriates.com/
http://www.immoweb.be/
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7. Proszę opisać profil działalności instytucji oraz zakres realnie wykonywanych 

obowiązków.  

 

Association for International Arbitration jest organizacja non-profit, dzialajaca jako 

organizacja parasolowa dla innych osrdkow arbitrazowych i/lub mediacyjnych. 

Glownym zalozeniem organizacji jest rozpowrzechanie informacji zwiazanych z 

alternatywnymi sposobami rozwiazywania sporow (mediacja, arbitraz, koncylacja).  

 

Obowiazki: do podstawowych obowiazkow stazysty nalezec bedzie administracja 

biura, w tym odpisywanie na e-maile, zatwierdzanie nowych czlonkow, administracja 

strony internetowej, analiza projektow, sporzadzanie artykulow i recenzji ksiazek do 

co miesiecznego Newslettera „In Touch”. Inne obowiazki bede okreslone przez 

przewodniczacego juz na miejscu, i zalezec moga od rodzaju prowadzonych wlasnie 

projektow przez AIA.  

 

8. Czy ma Pan/Pani zastrzeżenia co do stażu odbytego w danej instytucji? Jeżeli tak, 

proszę opisać jakie.  

 

Nie 

 

9. Czy był Pan/Pani należycie informowany/a przez Uczelnię o wymaganych 

formalnościach?  

 

Tak 

 

10. Jakie najczęstsze problemy pojawiały się podczas uczestnictwa w projekcie?  

 

Brak problemow. 

10a. W jaki sposób zostały one rozwiązane?  

     Brak 

11. Proszę wskazać Pana/Pani hipotetyczną sytuację zawodową, która miałaby miejsce, 

gdyby nie zdecydowałby/łaby się Pan/Pani na uczestnictwo w projekcie.  

 

Brak odpowiedzi.  

 

12. Czy rozważa Pan/Pani pracę za granicą w przyszłości?  

 

Na chwile obecna, nie. Jednak warto podkreslic ze nigdy nie wiadomo jak sie ulozy 

zycie. 
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12a. W jaki sposób na tą decyzję wpływa uczestnictwo w programie Leonardo da Vinci? 

    Brak odpowiedzi 

 

13. Co doradziłby/aby Pan/Pani kolejnym, potencjalnym uczestnikom projektów 

realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci?  

 

Warto wybrac sie do miasta docelowego w ktorym bedzie odbywany staz wczesniej 

by zapoznac sie z miastem,  a takze miec mozliwosc rozgladniecia sie za potencialnym 

zakwaterowaniem.  

 

14. Proszę opisać proponowane modyfikacje, mające na celu usprawnienie organizacji 

i podniesienie jakości projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da 

Vinci na Uczelni Łazarskiego.  

 

Na chwile obecna brak, bardzo dobra organizacja. Wszelka pomoc ze strony uczelni w 

razie potrzeby jest otrzymywana. 

 

 

Dodatkowe uwagi: 

BRAK 

 

 

 


