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Projekt: „Dwa modele wzmacniania pozycji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy” 

nr 2012-1-PL1-LEO02-27677 

 

Projekt został realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu 

„Uczenie się przez całe życie”. 

 

ANKIETA EWALUACYJNA 

UCZESTNIKA 

 

 
Kraj docelowy Republika Czeska 

Instytucja  Advokátní kancelář Hajduk a partneři, s.r.o. 

Miesiąc podlegający 

ewaluacji  
czwarty miesiąc stażu / ewaluacja końcowa  

Imię i nazwisko  Dawid  

E-mail  

 

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

Kategoria Ocena  

Nabyte umiejętności zawodowe  10 

Intensywność wykorzystywania języka obcego podczas wykonywania obowiązków 7 

Poprawa poziomu językowego  10 

Wpływ pobytu za granicą na rozwój osobisty  10 

Adaptacja i zaznajomienie się z kulturą obcego kraju 10 

Współpraca z Uczelnią w zakresie realizacji projektu 10 

Ogólne zadowolenie z pobytu w okresie podlegającym ewaluacji  10 

 

 

Dodatkowe uwagi:  

Brak. 

Czy w trakcie okresu podlegającego ewaluacji wystąpiły trudne sytuacje?  

Jeśli tak, proszę wskazać jakie.  

 

 

Brak. 

 

W jaki sposób zostały one rozwiązane? (jeśli dotyczy) 

Jeśli nie zostały jeszcze rozwiązane, proszę wskazać jaki dalszy przebieg spraw został przyjęty oraz jakie 

ustalenia zostały poczynione przez uczestnika, Koordynatora projektu oraz/lub osobę odpowiedzialną 

w instytucji docelowej.  
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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. Nabycie nowych umiejętności zawodowych w obcym kraju. 

2. Znaczna poprawa umiejętności posługiwania się językiem obcym. 

3. Poszerzenie światopoglądu w związku z zamieszkaniem za granicą. 

Proszę wymienić 3 wady uczestnictwa w realizowanym projekcie:  

1. Tęsknota za bliskimi. 

2. Sposób w jaki rozłożone są transze grantu. Lepiej byłoby rozdzielać je miesięcznie. 

3. ….  

Proszę wypunktować (wraz z podaniem kosztów) jak zorganizował/a Pan/i przygotowanie 

pedagogiczne, kulturowe i językowe? Pytanie dotyczy sposobu wydatkowania 250 euro 

dodatkowego dofinansowania. 

− Kurs języka czeskiego … PLN (kwota znajduje się na przesłanej do Państwa fakturze), 

− Podręcznik do nauki języka czeskiego 88.10 PLN 

− … 

 

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

 

O projekcie dowiedziałem się poprzez email z Uczelni Łazarskiego. 

 

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

Nie mam uwag. 

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

 



3 

 

Tak. 

4. W jaki sposób znalazł/a Pan/i zakwaterowanie (np. za pośrednictwem jakiej strony 

internetowej, dane kontaktowe osoby, od której wynajmowano pokój, itp.)? 

 

Zakwaterowanie znalazłem za pośrednictwem znajomego – Daniel Borski, tel. +420 602 506 

130. 

 

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

Nie mam. 

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

wyjazdem? Jeżeli nie, proszę wskazać jakich informacji brakowało. 

Wszystko zostało mi przekazane jasno i zrozumiale. Nie mam uwag. 

7. Proszę opisać profil działalności instytucji oraz zakres realnie wykonywanych 

obowiązków.  

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętą obsługą prawną. Od pojedynczych 

jednorazowych porad po stałych klientów korporacyjnych. Zakres tematów z jakimi 

się zetknąłem w pracy rozpoczynał się od drobnych spraw z zakresu stosunków 

cywilno-prawnych (sprzedaż konsumencka, reklamacje itp.), aż do zakładania spółek i 

sporządzania pism procesowych w sprawach naszych klientów.  

 

Najczęstszą czynnością jaką się zajmowałem była analiza sytuacji prawnej w 

konkretnych przypadkach naszych klientów. Sporządziłem liczne analizy prawne oraz 

następnie pisma w sprawach naszych klientów. Czasem uczestniczyłem w 

spotkaniach z klientami. Często dokonywałem prostych tłumaczeń na potrzeby 

Kancelarii z języka czeskiego oraz angielskiego. Regularnie dostarczałem i odbierałem 

dokumenty do i od naszych klientów. 

 

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

proszę opisać jakie.  

Nie mam żadnych zastrzeżeń. 

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

formalnościach?  

Byłem należycie poinformowany. Jestem bardzo zadowolony z kontaktu z panem 

Danielem Kamińskim. 

 

10. Jakie najczęstsze problemy pojawiały się podczas uczestnictwa w projekcie?  
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Najczęstszym problemem była bariera językowa, którą to zawsze udawało się dzięki 

obopólnej woli współpracy przełamywać. Poza tym nie pojawiały się regularnie żadne 

inne problemy. 

10a. W jaki sposób zostały one rozwiązane?  

 Jw. 

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

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

Pracowałbym zapewne nadal w Sądzie Okręgowym w Warszawie na stanowisku 

Koordynatora Prawnego. Stanowisku ciekawym, ale nie rozwojowym.  

 

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

 

Rozważam, szczególnie biorąc pod uwagę zaproszenie do współpracy na przyszłość z 

Kancelarią w której odbywam staż. To jednak może nastąpić dopiero gdy moja żona 

zakończy studia w Polsce. 

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

 Zapoznałem się z pracą czeskiej kancelarii prawnej, wiem jak działa czeski system 

administracji i sądownictwa, co znacząco ułatwi mi podjęcie decyzji o ewentualnej pracy 

w Czechach.  

 

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

realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci?  

Polecam szukanie dużych firm – takich jak moja Kancelaria. Polecam szukanie miejsca 

odbywania stażu w dużych miastach – nie małych tak jak w przypadku Czeskiego 

Cieszyna. Zachęcałbym do szukania możliwie najtańszego zakwaterowania. Myślę 

również, że dobrze byłoby żeby na staż wybierać się z kimś dla towarzystwa.  

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

i podniesienie jakości projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da 

Vinci na Uczelni Łazarskiego.  

 

Szczerze pisząc nic nie przychodzi mi do głowy. 

 

Dodatkowe uwagi: 

Brak. 


