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

Belgia
Schjodt
trzeci miesiąc stażu / ewaluacja końcowa

Przemysław

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. Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku prawniczym
2. Znaczna poprawa umiejętności językowych, jak i poszerzenie wiedzy prawniczej
3. Poznanie kultury innego kraju
Proszę wymienić 3 wady uczestnictwa w realizowanym projekcie:
1. Szczerze, nic mi nie przychodzi do głowy
2.
1
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8
8
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10
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3.

1. W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o możliwości uczestnictwa w projekcie?
O projekcie Leonardo da Vinci dowiedziałem się od Pani Karoliny Jasiewicz, poprzedniej
koordynator programu.
2. Czy ma Pan/Pani uwagi co do przeprowadzonego procesu rekrutacji?
Byłem zaskoczony faktem, iż nie zakwalifikowałem się w pierwszym terminie do programu.
Ale wyszło mi to tylko na dobre.
3. Czy zasady rekrutacji i wymagania formalne zostały jasno określone?
Wszystko było jasne.
4. Czy uważa Pan/Pani, że ubezpieczenie powinno zostać organizowane przez Uczelnię?
Moim zdaniem byłoby to na pewno ułatwienie dla uczestników.
5. Czy uważa Pan/Pani, że zakwaterowanie powinno zostać organizowane przez
Uczelnię?
Moim zdaniem byłoby to znaczne ułatwienie, bardzo dużo zależy od miejsca zamieszkania
podczas stażu.
6. Czy uważa Pan/Pani, że podróż powinna zostać organizowana przez Uczelnię?
Uważam, że bilet na samolot każdy jest w stanie zorganizować we własnym zakresie.
7. Czy został Pan/Pani należycie poinformowany o wszystkich ważnych kwestiach przed
wyjazdem? Jeżeli nie, proszę wskazać jakich informacji brakowało.
Wszystko było dla mnie jasne.
8. Proszę opisać profil działalności instytucji oraz zakres realnie wykonywanych
obowiązków.
Kancelaria, w której odbyłem staż, zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw. Mój
staż odbywał się w dziale prawa Unii Europejskiej. Zajmowałem się sporządzaniem raportów
dotyczących różnych kwestii tego prawa (prawo konkurencji, swobodny przepływ towarów i
usług, kwestie proceduralne przed sądami unijnymi).
9. Czy ma Pan/Pani zastrzeżenia co do stażu odbytego w danej instytucji? Jeżeli tak,
proszę opisać jakie.
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Nie jest to zastrzeżenie, ale byłem zdziwiony gdy dowiedziałem się, że w biurze kancelarii w
Brukseli pracują tylko 2 osoby (w biurze w Oslo jest około 100 prawników).
10. Czy był Pan/Pani należycie informowany/a przez Uczelnię o wymaganych
formalnościach?
Wszystko było jasne.
11. Jakie najczęstsze problemy pojawiały się podczas uczestnictwa w projekcie?
Zabrzmi to trywialnie, ale to pogoda sprawiała mi najwięcej problemów.
11a. W jaki sposób zostały one rozwiązane?
Po pierwsze – kupno parasola. Poza tym niewiele mogłem zrobić poza korzystaniem z
komunikacji miejskiej.
12. Proszę wskazać Pana hipotetyczną sytuację zawodową, która miałaby miejsce, gdyby
nie zdecydowałby/łaby się Pan/Pani na uczestnictwo w projekcie.
Prawdopodobnie znalazłbym pracę nie związaną z zawodem prawniczym.
13. Czy rozważa Pan/Pani pracę za granicą w przyszłości?
Jak najbardziej.
13a. W jaki sposób na tą decyzję wpływa uczestnictwo w programie Leonardo da Vinci?
Udział w programie tylko utwierdził mnie w przekonaniu że nie warto się męczyć w Polsce,
jeśli ma się okazję pracować za granicą.
14. Co doradziłby/aby Pan/Pani kolejnym, potencjalnym uczestnikom projektów
realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci?
Doradziłbym zgłoszenie się do projektu.
15. Proszę opisać proponowane modyfikacje, mające na celu usprawnienie organizacji
i podniesienie jakości projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da
Vinci na Uczelni Łazarskiego.
Moim zdaniem organizacja jest zadowalająca.

Dodatkowe uwagi:
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Jako dodatkową uwagę chciałem się odnieść do staży prawniczych. Moim zdaniem należy
wprowadzić naukę prawa Unii Europejskiej przed wyjazdem. W moim przypadku była to
nauka prawa angielskiego, i o ile dobrze jest przypomnieć sobie angielskie prawnicze
słownictwo, o tyle w żadnym stopniu nie wykorzystałem tej wiedzy podczas mojego
stażu. Gdybym pojechał do Anglii – oczywiście inna sytuacja. Jednak osoby, które jadą
poza angielski system prawny powinny mieć chociaż podstawową wiedzę na temat
systemu wspólnego w całej Europie – prawa Unii Europejskiej.
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