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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 Wielka Brytania 
Instytucja  Claim Time Solicitors 
Miesiąc podlegający 

ewaluacji  
trzeci miesiąc stażu / ewaluacja końcowa  

Imię i nazwisko  Kamila  
E-mail  
 

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

Kategoria Ocena  

Nabyte umiejętności zawodowe  10 

Intensywność wykorzystywania języka obcego podczas wykonywania obowiązków 10 

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:  

 

Czy w trakcie okresu podlegającego ewaluacji wystąpiły trudne sytuacje?  

Jeśli tak, proszę wskazać jakie.  

 

Nie dotyczy. 

 

 

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.  

 

--- 

 

 



2 

 

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. Poprawa poziomu językowego. 

2. Zdobycie nowych umiejętności zawodowych. 

3. Zaznajomienie się z kulturą obcego kraju. 

Proszę wymienić 3 wady uczestnictwa w realizowanym projekcie:  

1. Nie dotyczy. 

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

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

dodatkowego dofinansowania. 

− Słowniki językowe: Longman Active Study Dictionary (20.10 GBP),  Longman Active 

Study Dictionary (with CD-ROM) (21.20 GBP). 

− Książki: Advanced Language Practice (20.50 GBP), Practical English Usage (29.50 GBP), 

Practical English(19.50 GBP), Dictionary of Law (12.99 GBP), Legal English (25.99 

GBP), Bicycle Diaries (9.99 GBP), Motorcycle Diaries (7.99 GBP), Lost Beatles Photo 

(19.99 GBP), Times Atlas of The World (17.99 GBP). 

− CD-ROM: Berlitz: English Pronunciation Program (8.99 GBP). 

 

 

 

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

 

Strona internetowa uczelni. 

 

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

Zakwaterowanie gwarantuje instytucja przyjmująca. 

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

--- 

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

wyjazdem? Jeżeli nie, proszę wskazać jakich informacji brakowało. 

Tak. 

7. Proszę opisać profil działalności instytucji oraz zakres realnie wykonywanych 

obowiązków.  

Firma Claim Time Solicitors specjalizuje się w roszczeniach związanych ze szkodami 

niemajątkowymi.                                                                                                                   

Wykonywane obowiązki: Kontakt telefoniczny oraz korespondencja z klientami, 

lekarzami, szpitalami, ubezpieczycielami i prawnikami. Przygotowywanie projektów 

listów. Przygotowywanie dokumentów do sądu jak i dla prawników. Sporządzanie 

składanych wniosków i zeznań świadków. Wyszukiwanie informacji prawnych. 

Przygotowywanie materiałów dowodowych. Obsługa poczty przychodzącej i 

wychodzącej.  

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

proszę opisać jakie.  

Nie. 

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

formalnościach?  

 

Tak. 

 

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

 

            Brak.  

10a. W jaki sposób zostały one rozwiązane?  
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         Nie dotyczy. 

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

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

 

--- 

 

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

 

Nie. 

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

        Uczestnictwo w programie Leonardo da Vinci nie wpływa w żaden sposób na        

decyzję. 

 

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

realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci?  

 

Radzę korzystać bez obaw z możliwości jaką jest udział w tym programie. 

 

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

i podniesienie jakości projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da 

Vinci na Uczelni Łazarskiego.  

 

---- 

 

 

Dodatkowe uwagi: 

 

 


