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
Instytucja
Okres
podlegający
ewaluacji
Imię i nazwisko

Wielka Brytania
HIGHWIND VENTURES LTD T/a The Cabin
Ewaluacja końcowa + ewaluacja podsumowująca staż
Łukasz

EWALUACJA KOŃCOWA:
Przyjmując skalę od 1-10, proszę ocenić następujące elementy:
Kategoria
W jakim stopniu częstotliwość wypełniania ankiet odpowiada bieżącym
potrzebom projektu?
Nabyte umiejętności zawodowe
Intensywność wykorzystywania języka obcego w czasie wykonywanych
obowiązków
Poprawa poziomu językowego
Wpływ pobytu za granicą na rozwój osobisty
Adaptacja i zaznajomienie się z kulturą obcego kraju
Współpraca z Uczelnią w zakresie realizacji projektu
Ogólne zadowolenie z pobytu w okresie podlegającym ewaluacji

Ocena
8
9
10
10
10
9
10
10

Czy w trakcie okresu podlegającego końcowej 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 PODSUMOWUJĄCA STAŻ:
Przyjmując skalę od 1-10, proszę ocenić następujące elementy:
Kategoria
W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z decyzji o uczestnictwie
w projekcie?
W jakim stopniu projekt przyczynił się do poprawy atrakcyjności Pana/Pani
profilu na rynku pracy?
W jakim stopniu projekt wpłynął na Pana/Pani przyszłe plany zawodowe?
W jakim stopniu projekt przyczynił się do Pana/Pani rozwoju osobistego?
Jak ocenia Pan/Pani organizację realizacji projektu przez Uczelnię?
Jak ocenia Pan/Pani pomoc Uczelni podczas Pana/Pani uczestnictwa
w projekcie?
W jakim stopniu podoba się Panu/Pani inicjatywa Uczelni w kierunku
zagranicznego rozwoju zawodowego absolwentów Uczelni?

Ocena
10
8
10
10
10
10
10

Proszę wymienić 3 największe zalety uczestnictwa w zrealizowanym projekcie:
1. Nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i osobistych
2. Zdobycie wiedzy na temat Brytyjskiego rynku pracy oraz jego organizacji
3. Perspektywy otwarcie własnej działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii
Proszę wymienić 3 wady uczestnictwa w zrealizowanym projekcie:
1. Brak
2. Brak
3. Brak
Proszę wskazać jak zorganizował/a Pan/i dotychczasowe przygotowanie pedagogiczne,
kulturowe i językowe? Pytanie dotyczy sposobu wydatkowania 250 euro dodatkowego
dofinansowania.
1. 2-tygodniowy intensywny kurs języka angielskiego 300 GBP

1.

W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o możliwości uczestnictwa w projekcie?
- Ze strony Uczelni Łazarskiego oraz z mailingu otrzymywanego z Biura Programów
Międzynarodowych.

2.

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

2

- Rekrutacja została przeprowadzona bardzo dobrze. Znane były wymagania oraz zakres
kompetencji wymaganych do odbycia stażu. Dużym atutem jest 3 osobowa interview
przed komisją kwalifikacyjną.
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
można znaleźć oferty zakwaterowania, dane do osoby kontaktowej).
- Ogromną pomocą wykazała się instytucja goszcząca. Warto skorzystać z pomocy i
rekomendacji ponieważ łatwo jest znaleźć mieszkanie o niskim standardzie za wysokie
pieniądze.

5.

Czy uważa Pan/Pani, że zakwaterowanie powinno zostać organizowane przez Uczelnię?
- Absolutnie nie. Poszukiwania mieszkania uczą negocjacji i samodzielności.

6.

Czy uważa Pan/Pani, że ubezpieczenie powinno zostać organizowane przez Uczelnię?
- Nie. Chyba, że cena byłaby konkurencyjna.

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.
- Tha Cabin to sklep z prasą codzienną dostarczaną do lokalnych przedsiębiorców. Z
uwagi na fakt, iż pracę należy dostarczyć do różnych części miasta należy pamiętać o
skrupulatnej logistyce. Właściciel prowadzi także firmę księgową i pomaga w zakładaniu
i prowadzeniu firm w Wielkiej Brytanii. Do moich obowiązków należał kontakt z
klientami zarówno z Wielkiej Brytanii jak i z Polski. Odpowiedzialny byłem za
uaktualnianie sytemu CRM, kontakt i spotkania z klientami. Dzięki specyfice firmy bardzo
często pracowałem poza biurem, co sprzyjało nawiązywaniu nowych kontaktów oraz
kontaktem z realnym biznesem.

10. Czy ma Pan/Pani zastrzeżenia, co do stażu odbytego w danej instytucji? Jeżeli tak, proszę
opisać, jakie.
- Nie
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11. Czy był Pan/Pani należycie informowany/a przez Uczelnię o wymaganych formalnościach
podczas kolejnych etapów stażu?
- Tak, świetna opieka koordynatora z Uczelni Łazarskiego.
12. Jakie najczęstsze problemy pojawiały się podczas uczestnictwa w projekcie?
12a. W jaki sposób zostały one rozwiązane?
- Czasami było trudno zrozumieć dialekty językowe.
13. Proszę wskazać Pana hipotetyczną sytuację zawodową, która miałaby miejsce, gdyby nie
zdecydowałby/łaby się Pan/Pani na uczestnictwo w projekcie.
- Znalezienie pracy na etacie.
14. Czy rozważa Pan/Pani pracę za granicą w przyszłości?
14a. W jaki sposób na tą decyzję wpływa uczestnictwo w programie Leonardo da Vinci?
- Rozważam pracę zdalną na rzecz zagranicznego kontrahenta oraz delegacje biznesowe.
Program LdV w dużym stopniu ułatwił mi przełamanie barier w nowym środowisku
oraz sprawił, iż otworzyły się przede mną nowe możliwości biznesowe.
15. Czy poleca Pan/Pani wyjazd w ramach programu Leonardo Da Vinci?
- Jak to mówią podróże kształcą. LdV daje ku temu świetną okazję bez ryzyka utraty
własnego kapitału. Gorąco rekomenduję udział w projektach staży poza granicami
Polski.
16. Co

doradziłby/aby

Pan/Pani

kolejnym,

potencjalnym

uczestnikom

projektów

realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci?
- Dokładne określenie celu wyjazdu oraz nie lękanie się o przeciwności. Umiejętne
gospodarowanie

finansami

oraz

otwarcie

na

nowe

kontakty

i

znajomości.

Zaangażowanie się w lokalne klubu sportowe oraz lokalne społeczności, które umożliwią
jeszcze lepsze poznanie kultury danego kraju.
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 zastrzeżeń.
W przypadku pytań, zachęcam do kontaktu mailowego. Chętnie podzielę się
doświadczeniami.

Dodatkowe uwagi:
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