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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  Eurodad - Europejska Sieć ds. Zadłużenia i Rozwoju 

Okres podlegający 
ewaluacji  

Ewaluacja końcowa + ewaluacja podsumowująca staż 

Imię i nazwisko  Justyna  

 

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 7 

Intensywność wykorzystywania języka obcego w czasie wykonywanych 
obowiązków 

10 

Poprawa poziomu językowego  7 

Wpływ pobytu za granicą na rozwój osobisty  7 

Adaptacja i zaznajomienie się z kulturą obcego kraju 8 

Współpraca z Uczelnią w zakresie realizacji projektu 10 

Ogólne zadowolenie z pobytu w okresie podlegającym ewaluacji  8 

 

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

nie wystąpiły 

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.  

nie dotyczy 
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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? 

7 

W jakim stopniu projekt przyczynił się do poprawy atrakcyjności Pana/Pani 
profilu na rynku pracy?  

7 

W jakim stopniu projekt wpłynął na Pana/Pani przyszłe plany zawodowe?  5 

W jakim stopniu projekt przyczynił się do Pana/Pani rozwoju osobistego? 7 

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. zapoznanie się z tematem sprawiedliwości podatkowej, rozwiązywania problemu 

zadłużenia państw oraz efektywnej pomocy rozwojowej 

2. zapoznanie się z pracą specjalisty ds. komunikacji 

3. poprawa umiejętności komunikacji w języku obcym w środowisku zawodowym 

Proszę wymienić 3 wady uczestnictwa w zrealizowanym projekcie:  

1. sytuacja, gdy organizacja nie płaci za stażystę stwarza ryzyko braku wykorzystania 

zasobów wniesionych przez stażystę  

2. - 

3. - 

 

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

Dowiedziałam się o projekcie z newslettera Eurodesk.  

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

nie 

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). 

Przed przyjazdem do Brukseli pytałam znajomych o przydatne kontakty. W ten sposób 

trafiłam do obecnego lokum.  

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

Uważam, że zakwaterowanie mogłoby zostać zorganizowane przez organizację 

przyjmującą, ponieważ łatwiej szukać zakwaterowania będąc na miejscu i znając 

środowisko.  

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

tak 

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. 

Zostałam poinformowana o ważnych kwestiach. 

9. Proszę opisać profil działalności instytucji oraz zakres realnie wykonywanych 

obowiązków.  

Eurodad, Europejska Sieć ds. Zadłużenia i Rozwoju zajmuje się problemami związanymi z 

zadłużeniem, finansowaniem dla rozwoju, efektywną pomocą rozwojową. Podczas stażu 

byłam przydzielona do działu zarządzania projektami oraz działu komunikacji. Do 

głównych moich zadań należała pomoc w organizacji międzynarodowej konferencji oraz 

działania komunikacyjne. 

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?  

12a. W jaki sposób zostały one rozwiązane?  

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

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

kontynuowałabym pracę w poprzednim miejscu zatrudnienia 

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? 

Uczestnictwo w programie umocniło moją chęć pracy za granicą. 

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

Polecam udział w stażach zagranicznych w instytucjach, których działania nas interesują i 

gdzie przewidziane są dla nas ciekawe zadania.   

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

realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci?  

Polecam zebranie jak najwięcej informacji o instytucji oraz programie stażu. 

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 

 

 

 

 

Dodatkowe uwagi: -  


