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Projekt: „Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych” 

nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 
 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu 
„Uczenie się przez całe życie” 

 
 

 

 ANKIETA EWALUACYJNA  
UCZESTNIKA 

 
 

Kraj docelowy Irlandia 

Instytucja  Export Edge 

Okres podlegający 
ewaluacji  

Ewaluacja końcowa + ewaluacja podsumowująca staż 

Imię i nazwisko  Agnieszka  

 

EWALUACJA KOŃCOWA:  

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

Kategoria Ocena 

W jakim stopniu częstotliwość wypełniania ankiet odpowiada bieżącym 
potrzebom projektu?  

10 

Nabyte umiejętności zawodowe 8 

Intensywność wykorzystywania języka obcego w czasie wykonywanych 
obowiązków 

10 

Poprawa poziomu językowego  9 

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 

 

Czy w trakcie okresu podlegającego końcowej ewaluacji wystąpiły trudne sytuacje?  
Jeśli tak, proszę wskazać jakie.  

Nie 

 

 

W jaki sposób zostały one rozwiązane? (jeśli dotyczy) 
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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.  

 

EWALUACJA PODSUMOWUJĄCA STAŻ:  

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

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 największe zalety uczestnictwa w zrealizowanym projekcie:  

1.poprawa znajomosci jezyka 

2.zmiana przyszlych planow zawodowych 

3.poznanie kultury Irlandiii 

Proszę wymienić 3 wady uczestnictwa w zrealizowanym projekcie:  

1. 

2. 

3. 

 

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

wiadomosci wyslanej na emaila 

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 w mieście odbywania stażu? Proszę 

podać praktyczne wskazówki dla przyszłych stażystów (np. stronę internetową, na której 
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można znaleźć oferty zakwaterowania, dane do osoby kontaktowej). Pomogla mi inna 

uczestniczka programu, ktora zaczela staz wczesniej niz ja 

5. Czy uważa Pan/Pani, że zakwaterowanie powinno zostać organizowane przez Uczelnię? 

Mysle, ze ze wzgledu na to, ze w Dublinie jest dosc ciezko znalezc zakwaterowanie, 

Uczelnia powinna gwarantowac chociaz tymczasowe zakwaterowanie. 

6. Czy uważa Pan/Pani, że ubezpieczenie powinno zostać organizowane przez Uczelnię? 

Nie 

7. Czy uważa Pan/Pani, że podróż powinna zostać organizowana przez Uczelnię? Nie 

 

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

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

9. Proszę opisać profil działalności instytucji oraz zakres realnie wykonywanych 

obowiązków.  

Export Edge to firma konsultingowa. Moj zakres obowiazkow obejmowal: zadania 

administracyjne, wsparcie IT, zadania zwiazane z ksiegowoscia i marketingiem. 

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

opisać jakie. Nie 

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

podczas kolejnych etapów stażu? Tak 

12. Jakie najczęstsze problemy pojawiały się podczas uczestnictwa w projekcie? Brak 

12a. W jaki sposób zostały one rozwiązane?  

13. Proszę wskazać Pana hipotetyczną sytuację zawodową, która miałaby miejsce, gdyby nie 

zdecydowałby/łaby się Pan/Pani na uczestnictwo w projekcie. Z pewnoscia 

pracowalabym w firmie z ktorej zrezygnowalam na rzecz udzialu w stazu. 

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

14a. W jaki sposób na tą decyzję wpływa uczestnictwo w programie Leonardo da Vinci? 

Staz ten byl moim pierwszym zawodowym doswiadczeniem poza krajem. 

Wczesniej nigdy nie myslalm o pracy za granica. 

15. Czy poleca Pan/Pani wyjazd w ramach programu Leonardo Da Vinci? Tak 

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

realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci? Warto sprobowac! Jest to 

swietne doswiadczenie zyciowe. 
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17. Proszę opisać proponowane modyfikacje, mające na celu usprawnienie organizacji 

i podniesienie jakości projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci 

na Uczelni Łazarskiego.  Cala procedura przebiegla bez zastrzezen. Jedyna rzecz, ktora 

uwazam ze mozna zmienic to pomoc Uczelni w znalezieniu zakwaterowania. 

 

 

 

 

Dodatkowe uwagi: Brak 


