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

Anglia
Golden Moments
czwarty miesiąc stażu / ewaluacja końcowa

Marta

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. Zdobycie doświadczenia zawodowego poza granicą kraju.
2. Odbycie stażu w zagranicznej firmie, w której pracują osoby z całej Europy.
3. Usamodzielnienie się i nabranie większej pewności siebie.
Proszę wymienić 3 wady uczestnictwa w realizowanym projekcie:
1. Obowiązki podczas stażu wykonywane były głównie w języku polskim.
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Ocena
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2. –
3. –
Nie jestem w stanie wymienić więcej wad uczestnictwa w programie.

1. W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o możliwości uczestnictwa w projekcie?
Ze strony internetowej Uczelni Łazarskiego.
2. Czy ma Pan/Pani uwagi co do przeprowadzonego procesu rekrutacji?
Proces rekrutacji był według mnie przeprowadzony w odpowiedni sposób.
3. Czy zasady rekrutacji i wymagania formalne zostały jasno określone?
Wszystkie wymagania zostały odpowiednio przedstawione i wyjaśnione, podczas
rekrutacji nie wystąpiły żadne niejasności.
4. W jaki sposób znalazł/a Pan/i zakwaterowanie (np. za pośrednictwem jakiej strony
internetowej, dane kontaktowe osoby, od której wynajmowano pokój, itp.)?

Zakwaterowanie znalazłam dzięki agencji wynajmującej pokoje dla studentów i
stażystów, która została mi polecona przez instytucję przyjmującą na staż.
Zakwaterowanie znajdowało się niedaleko firmy, w której obywałam staż, a cena za
wynajem nie była wygórowana. Kontakt do osoby zajmującej się wynajmem pokoi to:
zoe@roomrentssouthsea.co.uk.
5. Czy ma Pan/i jakieś uwagi/wskazówki dotyczące poszukiwania zakwaterowania?
Przyszli uczestnicy decydujący się na staż w Portsmouth podczas poszukiwania
zakwaterowania powinni poprosić o zdjęcia pokoju i domu, ponieważ zdarza się, że
zakwaterowanie jest w bardzo załej kondycji i standardzie.
6. Czy został Pan/Pani należycie poinformowany o wszystkich ważnych kwestiach przed
wyjazdem? Jeżeli nie, proszę wskazać jakich informacji brakowało.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyjazdu czy niezbędnych dokumentów
zostały mi jasno przedstawione.
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7. Proszę opisać profil działalności instytucji oraz zakres realnie wykonywanych
obowiązków.
Instytucja przyjmująca na staż zajmuje się sprzedażą prezentów w formie voucherów
na różnego rodzaju niezwykłe przeżycia, takie jak: skoki ze spadochronem, jazda
ferrari czy loty na paralotni. Moim podstawowym zadaniem było poszerzenie oferty
usług na polskim rynku poprzez szukanie nowych dostawców i kreowanie nowych
produktów. Równie istotnym elementem stażu było prowadzenie działań z zakresu
marketingu online, w skład którego wchodziło przede wszystkim SEO.
8. Czy ma Pan/Pani zastrzeżenia co do stażu odbytego w danej instytucji? Jeżeli tak,
proszę opisać jakie.
Nie mam żadnych większych zastrzeżeń co do odbytego stażu. Jedynie fakt, że
uczestnik przed zdecydowaniem się na staż w Golden Moments powinien zostać
uprzednio poinformowany, że niemal wszystkie zadania realizowane są w języku
polskim.
9. Czy był Pan/Pani należycie informowany/a przez Uczelnię o wymaganych
formalnościach?
Tak.
10. Jakie najczęstsze problemy pojawiały się podczas uczestnictwa w projekcie?
Podczas uczestnictwa w projekcie nie wystąpiły żadne problemy.
10a. W jaki sposób zostały one rozwiązane?
11. Proszę wskazać Pana/Pani hipotetyczną sytuację zawodową, która miałaby miejsce,
gdyby nie zdecydowałby/łaby się Pan/Pani na uczestnictwo w projekcie.
Gdybym nie wzięła udziału w programie Leonardo da Vinci prawdopodobnie
kontynuowałabym naukę na zaocznych studiach magisterskich i nadal szukałabym
pracy na polskim rynku pracy.
12. Czy rozważa Pan/Pani pracę za granicą w przyszłości?
Rozważam podjęcie pracy za granicą w przyszłości, jednak jedynie o charakterze
tymczasowym. Nie chciałabym wyemigrować z Polski na stałe.
12a. W jaki sposób na tą decyzję wpływa uczestnictwo w programie Leonardo da Vinci?
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Udział w programie Leonardo da Vinci z pewnością przyczynił się do podjęcia decyzji o
pracy za granicą. Program umożliwił mi praktyczną obserwację pracy w środowisku
międzynarodowym i z tego względu decyzja o ponownym wyjeździe w celu
poszukiwania pracy jest teraz łatwiejsza.

13. Co doradziłby/aby Pan/Pani kolejnym, potencjalnym uczestnikom projektów
realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci?
Kolejnym potencjalnym uczestnikom doradziłabym, aby nie zastanawiali czy warto
wziąć udział w projekcie czy nie, bo odpowiedź jest oczywista – TAK. Wyjazd na
zagraniczny staż to wspaniała przygoda życia, która pozwala zdobyć bezcenne
doświadczenie i umiejętności. Dzięki pracy w międzynarodowym środowisku człowiek
uczy się wielu nowych kompetencji, które są niezwykle istotne na obecnym rynku
pracy. Z tego względu, wszystkim zastanawiającym się nad wysłaniem aplikacji,
radziłabym aby nie wahali się ani chwili dłużej i spróbowali swoich sił.

14. Proszę opisać proponowane modyfikacje, mające na celu usprawnienie organizacji
i podniesienie jakości projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da
Vinci na Uczelni Łazarskiego.
Osobiście byłam bardzo zadowolona ze sposobu organizacji stażu i nie jestem w
stanie zaproponować jakichkolwiek usprawnień, ponieważ wszystko było
przeprowadzone na najwyższym poziomie.

Dodatkowe uwagi:
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