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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 Belgia 

Instytucja  Schjødt Brussels sprl, Brussels, Belgia 

Okres podlegający 
ewaluacji  

Ewaluacja końcowa + ewaluacja podsumowująca staż 

Imię i nazwisko  Aleksandra  

 

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 10 

Intensywność wykorzystywania języka obcego w czasie wykonywanych 
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 

 

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

 

Nie wystąpiły trudne sytuacje. 

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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Nie dotyczy 

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. Mozliwosc uaktualnienia i poprawy wiedzy na temat prawa Unii Europejskiej. 

2. Mozliwosc sprawdzenia i poprawy swoich umiejetnosci podczas pracy w 

miedzynarodowym srodowisku. 

3. Mozliwosc poznania kultury Belgii. 

Proszę wymienić 3 wady uczestnictwa w zrealizowanym projekcie:  

1. Nie bylo wad. 

2. - 

3. - 

 

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

Dowiedzialam sie o projekcie ze strony internetowej Uczelni Lazarskiego.  

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

Nie, jestem zadowolona z procesu rekrutacji. 

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

Tak. 
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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 

można znaleźć oferty zakwaterowania, dane do osoby kontaktowej). 

Znalazlam informacje na stronie internetowej:  

http://www.etr-brussels.be/ 

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

Nie. Uwazam, ze zakwaterowanie (lokalizacja, rodzaj pokoju) zaleza od indywidualnych 

preferencji i kazdy powinien miec mozliwosc samodzielnego decydowania, gdzie chce sie 

zatrzymac.  

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

Nie. Wybor ubezpieczenia tez jest sprawa idywidualna, kazdy uczestnik powinien miec 

mozliwosc samodzielnego wyboru ubezpieczenia dla siebie. Zakup ubezpieczenia to 

bardzo prosta sprawa. 

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

Nie. Uwazam, ze podroz (godziny podrozy, rodzaj srodka transportu) zaleza od 

preferencji uczestnikow stazu i to oni powinni decydowac w tej kwestii. Pozostawienie 

kwestii podrozy uczestnikom uczy samodzielnosci.   

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.  

Instytucja: Schjødt Brussels sprl, to norweska firma prawnicza z oddzialem w Brukselii, 

Belgii, ktory specjalizuje sie w prawie Unii Europejskiej. Wykonywalam szeroki zakres 

obowiazkow: przygotowywalam projekty dokumentow, streszczenia orzecznictwa, 

wykonywalam czynnosci prawnicze i administracyjne, pracowalam kazdego dnia w 

oparciu o regulacje prawa Unii Europejskiej, poszukiwalam orzecznictwa i arykulow 

prawniczych o tematyce prawa Unii Europejskiej.   

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

opisać jakie.  

Nie, jestem bardzo zadowolona ze stazu. 

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

podczas kolejnych etapów stażu?  
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Tak.  

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

Nie bylo problemow. 

12a. W jaki sposób zostały one rozwiązane?  

Nie dotyczy. 

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

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

Wowczas pracowalabym w Polsce w kancelarii radcy prawnego.  

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

Tak. Jestem bardzo zainteresowana praca za granica w przyszlosci. Szczegolnie w 

Brukseli, Belgii. 

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

Na pewno zachecilo mnie do wyjazdu i pracy za granica. Szczegolnie do pracy w Brukseli, 

Belgii. 

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

Tak, zdecydowanie. 

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

realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci?  

Wyjechac w ramach programu Leonardo da Vinci i sprawdzic swoje umiejetnosci za 

granica. 

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

i podniesienie jakości projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci 

na Uczelni Łazarskiego.  

Brak. Realizacje projektu oceniam bardzo dobrze. 

 

 

 

 

Dodatkowe uwagi: 

 

Brak. 


