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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 Włochy 
Instytucja Studio Legale Vellini 
Miesiąc podlegający 
ewaluacji 

trzeci miesiąc stażu / ewaluacja końcowa 

Imię i nazwisko Dorota 
E-mail  

 

Przyjmując skalę od 1-10, proszę ocenić następujące elementy: 

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? 7 
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. zwiększenie szansy na znalezienie dobrej pracy 

2. poprawa znajomości języka włoskiego 

3. „powiedz mi, gdzie byłeś, a ja ci powiem, jakim człowiekiem jesteś” 

Proszę wymienić 3 wady uczestnictwa w realizowanym projekcie: 

1. Katania jest miastem niebezpiecznym 

2. 
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3. 

 

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

Mail informacyjny z biura wymian zagranicznych uczelni 

 

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

 Nie 

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

tak 

4. W jaki sposób znalazł/a Pan/i zakwaterowanie (np. za pośrednictwem jakiej strony 
internetowej, dane kontaktowe osoby, od której wynajmowano pokój, itp.)? 
  
 po przyjeździe do Katanii w pierwszej godzinie z ulotki informacyjnej w hotelu Agora. 

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

 Nie 

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

przed wyjazdem? Jeżeli nie, proszę wskazać jakich informacji brakowało. 

 Zostałam poinformowana należycie. 

7. Proszę opisać profil działalności instytucji oraz zakres realnie wykonywanych 

obowiązków. 

Kancelaria prawna specjalizująca się głównie w podatkach, ale mająca również sprawy 

w innych dziedzinach prawa. 

Wykonywanie codziennych spraw kancelarii, opiniowanie pism, sporządzanie pism 

procesowych, wizyty w sądach, samodoskonalenie w postaci czytania artykułów 

zebranych przez właściciela kancelarii na przestrzeni lat w dziedzinach prawa mnie 

interesujących. 

 

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

tak, proszę opisać jakie. 

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

formalnościach? 

tak 

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

 Nie było żadnych problemów. 

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. 

Podjęcie stażu z możliwością zatrudnienia w kancelarii międzynarodowej w 

Warszawie SALANS. 

12. 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 bardzo dużym stopniu. 

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

realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci? 

 By nie bali się zmiany środowiska, bariery językowej – podróże kształcą! 

14. Proszę opisać proponowane modyfikacje, mające na celu usprawnienie 

organizacji i podniesienie jakości projektów realizowanych w ramach programu 

Leonardo da Vinci na Uczelni Łazarskiego. 

Dłuższy staż 

 

Dodatkowe uwagi: 


