Projekt: „Dwa modele rozwoju zawodowego absolwentów Uczelni Łazarskiego”, 2011/2012
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”.

ANKIETA EWALUACYJNA
UCZESTNIKA

Kraj docelowy
Instytucja
Miesiąc podlegający
ewaluacji
Imię i nazwisko

Irlandia
Export Edge
trzeci miesiąc stażu / ewaluacja końcowa

Karolina

E-mail

Przyjmując skalę od 1-10, proszę ocenić następujące elementy:
Ewaluacja końcowa:
Kategoria
W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z decyzji o uczestnictwie w projekcie?
W jakim stopniu projekt przyczynił się do poprawy atrakcyjności Pana/Pani profilu na
rynku pracy?
W jakim stopniu projekt wpłynął na Pana/Pani przyszłe plany zawodowe?
W jakim stopniu projekt przyczynił się do Pana/Pani rozwoju osobistego?
Jak ocenia Pan/Pani organizację realizacji projektu przez Uczelnię?
Jak ocenia Pan/Pani pomoc Uczelni podczas Pana/Pani uczestnictwa w projekcie?
W jakim stopniu podoba się Panu/Pani inicjatywa Uczelni w kierunku zagranicznego
rozwoju zawodowego absolwentów Uczelni?

Proszę wymienić 3 zalety uczestnictwa w realizowanym projekcie:
1. rozwoj kompetencji jezykowych
2. nowe doswiadczenia zawodowe
3. rozwoj osobisty
Proszę wymienić 3 wady uczestnictwa w realizowanym projekcie:
1. nie dostrzegam wad
2.
3.
1

Ocena
10
8
9
10
9
9
10

1. W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o możliwości uczestnictwa w projekcie?
Informacje otrzymalam droga e-mailowa.
2. Czy ma Pan/Pani uwagi co do przeprowadzonego procesu rekrutacji?
Nie.
3. Czy zasady rekrutacji i wymagania formalne zostały jasno określone?
Tak.

4. Czy uważa Pan/Pani, że ubezpieczenie powinno zostać organizowane przez Uczelnię?
Nie ma takiej potrzeby.
5. Czy uważa Pan/Pani, że zakwaterowanie powinno zostać organizowane przez
Uczelnię?
Dobrym rozwiazaniem byloby posidanie przez Uczelnie pewnej bazy adresow, ktore
ulatwilyby absolwentom znalezienie zakwaterowania. Jednym ze sposobow
tworzenia takiej bazy jest pozyskiwanie adresow od dotychczasowych uczestnikow.
6. Czy uważa Pan/Pani, że podróż powinna zostać organizowana przez Uczelnię?
Nie ma takiej potrzeby.

7. Czy został Pan/Pani należycie poinformowany o wszystkich ważnych kwestiach przed
wyjazdem? Jeżeli nie, proszę wskazać jakich informacji brakowało.
Czuje sie niedoinformowana wystarczajaco w zakresie mozliwosci samodzielnej
organizacji przygotowania kulturalno-jezykowego. Bylam przekonana, ze mozliwosci
organizacji dotycza tylko dzialan/ aktywnosci podejmowanych przed wyjazdem a nie
takze w jego trakcie.
8. Proszę opisać profil działalności instytucji oraz zakres realnie wykonywanych
obowiązków.
Dzialalnosc Export Edge Traing and Consultancy koncentruje sie wokol organizacji
szkolen z zakresu eksportu/handlu/prawa/ekonomii/ksiegowosci itp. oraz
przygotowywania dokumentacji eksportowej.
W ramach stazu uczestniczylam w trzech kursach: Handel miedzynarodowy, Pawo i
Ekonomia. Moje obowiazki zdominowane byly udzialem w oragnizacji kursu z prawa.
Odpowiedzialna bylam za pomoc wykladowcy, przygotowywanie testow sprawdzajacyh
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wiedze itp. Dodatkowo zaangazowana bylam w dzialania marketingowe m.in. uaktualnianie
strony internetowej.

9. Czy ma Pan/Pani zastrzeżenia co do stażu odbytego w danej instytucji? Jeżeli tak,
proszę opisać jakie.
Nie mam zastrzezen. Przebieg stazu odpowidal wczesniejszym ustaleniom i ofercie instytucji.

10. Czy był Pan/Pani należycie informowany/a przez Uczelnię o wymaganych
formalnościach?
Tak.
11. Jakie najczęstsze problemy pojawiały się podczas uczestnictwa w projekcie?
Drobne, codzienne problemy z wadliwoscia sprzetu komputerowego, czy brakiem
materialow biurowych.
11a. W jaki sposób zostały one rozwiązane?
Naprawa lub wymiana sprzetu komputerowego.
12. Proszę wskazać Pani hipotetyczną sytuację zawodową, która miałaby miejsce, gdyby
nie zdecydowałby/łaby się Pan/Pani na uczestnictwo w projekcie.
Poszukiwalabym pracy w kraju.

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

13a. W jaki sposób na tą decyzję wpływa uczestnictwo w programie Leonardo da Vinci?
W 100%.

14. Co doradziłby/aby Pan/Pani kolejnym, potencjalnym uczestnikom projektów
realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci?
Potencjalni uczestnicy powinni pozbyc sie watpliwosci czy warto uczestniczyc w
projekcie, gdyz warto! Jest to niesamowita przygoda, szansa na zdobycie
doswiadczenie zawodowego, prace w miedzynarodowym otoczeniu, mozliwosc
poznania innych kultur, standardow pracy itp. Nie ma czasu na to by tesknic za
krajem 
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15. Proszę opisać proponowane modyfikacje, mające na celu usprawnienie organizacji
i podniesienie jakości projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da
Vinci na Uczelni Łazarskiego.
Projekt zorganizowany jest na bardzo wysokim poziomie. Moze jednym ze sposobow
na zachecenie potencjalnych uczetnikow bylyby spotkania z dotychczasowymi
uczestnikami Programu.

Dodatkowe uwagi:

4

