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

Malta
GM & Assiciates - Advocates
Ewaluacja końcowa + ewaluacja podsumowująca staż
Nina

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
10
7
10
7
8
10
10
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)
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
Ocena
W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z decyzji o uczestnictwie
10
w projekcie?
W jakim stopniu projekt przyczynił się do poprawy atrakcyjności Pana/Pani
7
profilu na rynku pracy?
W jakim stopniu projekt wpłynął na Pana/Pani przyszłe plany zawodowe?
8
W jakim stopniu projekt przyczynił się do Pana/Pani rozwoju osobistego?
8
Jak ocenia Pan/Pani organizację realizacji projektu przez Uczelnię?
9
Jak ocenia Pan/Pani pomoc Uczelni podczas Pana/Pani uczestnictwa
10
w projekcie?
W jakim stopniu podoba się Panu/Pani inicjatywa Uczelni w kierunku
10
zagranicznego rozwoju zawodowego absolwentów Uczelni?
Proszę wymienić 3 największe zalety uczestnictwa w zrealizowanym projekcie:
1. poprawa poziomu językowego,
2. praca w międzynarodowym środowisku,
3. rozwój zawodowy i osobisty.
Proszę wymienić 3 wady uczestnictwa w zrealizowanym projekcie:
1. okres stażu mógłby być dłuższy,
2. -----------------------------3. ------------------------------
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1.

W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o możliwości uczestnictwa w projekcie?
Byłam zainteresowana wzięciem udziału w programie Leonardo da Vinci. Poszukiwałam
informacja na temat programu w internecie, w ten sposób znalazłam Uczelnię
Łazarskiego,

która

realizowała

projekt

„Dwa

modele

wsparcia

zawodowego

absolwentów szkół wyższych”.
2.

Czy ma Pan/Pani uwagi co do przeprowadzonego procesu rekrutacji?
Nie mam żadnych uwag co do przeprowadzonego procesu rekrutacji.

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).
Zakwaterowanie pomogła mi znaleźć osoba, która obywała staż przede mną. Ponadto
instytucja goszcząca przesłała mi kilka ofert mieszkań. Nie korzystałam ze stron
internetowych, zatem nie jestem w stanie nic polecić.

5.

Czy uważa Pan/Pani, że zakwaterowanie powinno zostać organizowane przez Uczelnię?
Nie. Instytucja goszcząca powinna pomóc w tym zakresie, ponieważ posiada
informacje/wiedzę na temat zakwaterowanie w miejscu odbywania stażu i na pewno
jest w stanie udzielić cennych wskazówek.

6.

Czy uważa Pan/Pani, że ubezpieczenie powinno zostać organizowane przez Uczelnię?
Nie. Instytucja wysyłająca przedstawiła mi opcję wykupu najbardziej odpowiedniego
ubezpieczenia, z której skorzystałam. Uważam to za wystarczającą pomoc.

7.

Czy uważa Pan/Pani, że podróż powinna zostać organizowana przez Uczelnię?
Nie. Organizując podróż na własną rękę ma się większą niezależność. Możemy sami
zadecydować o datach wylotu i powrotu, jak również wybrać linie lotnicze.

8.

Czy został Pan/Pani należycie poinformowany o wszystkich ważnych kwestiach przed
wyjazdem? Jeżeli nie, proszę wskazać jakich informacji brakowało.
Tak, zostałam należycie o wszystkim poinformowana.

9.

Proszę opisać profil działalności instytucji oraz zakres realnie wykonywanych
obowiązków.
Instytucja przyjmująca zajmowała się świadczeniem usług prawniczych i doradczych
międzynarodowym klientom w zakresie prawa korporacyjnego i handlowego, prawa
morskiego, prawa konkurencji i trust’ów, podatków oraz usług finansowych.
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Moje obowiązki wiązały się głównie z przeglądem i analizą przepisów prawa
maltańskiego, europejskiego oraz międzynarodowego. Wspierałam dział świadczący
usługi doradcze w zakresie tworzenie struktur korporacyjnych oraz gromadzenia
dokumentów niezbędnych w procesie uzyskiwania licencji. Ponadto wykonywałam pracę
biurową.
10. Czy ma Pan/Pani zastrzeżenia co do stażu odbytego w danej instytucji? Jeżeli tak, proszę
opisać jakie.
Nie mam zastrzeżeń.
11. Czy był Pan/Pani należycie informowany/a przez Uczelnię o wymaganych formalnościach
podczas kolejnych etapów stażu?
Tak, o wszystkim byłam należycie informowana.
12. Jakie najczęstsze problemy pojawiały się podczas uczestnictwa w projekcie?
Podczas uczestnictwa w projekcie nie napotkałam większych problemów, staż
przebiegała bez żadnych zakłóceń. Jedynym zastrzeżeniem jest fakt, że długo
oczekiwałam na odpowiedź dotyczącą mojej kandydatury ze strony instytucji
przyjmującej.
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.
Prawdopodobnie kontynuowałabym pracę jako asystent sędziego.
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 w bardzo dużym stopniu wpłynęło na tę decyzję. Bardzo
podobała mi się praca w międzynarodowym środowisku, stały kontakt z językiem
angielskim, jak również styczność z kulturą obcego kraju, dlatego też chciałabym jeszcze
spróbować swoich sił i poszukać pracy za granicą.
15. Czy poleca Pan/Pani wyjazd w ramach programu Leonardo Da Vinci?
Polecam i to bardzo. Było to jedno z lepszych doświadczeń w moim życiu, dzięki któremu
wiele się nauczyłam, zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym. Polecam,
polecam, polecam!
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16. Co

doradziłby/aby

Pan/Pani

kolejnym,

potencjalnym

uczestnikom

projektów

realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci?
Przede wszystkim się nie bać i próbować swoich sił. Każde nowe doświadczenie wiąże się
z pewnym stresem i obawami, ale potem się okazuje, że „nie taki wilk straszny jak go
malują”. Warto się pozytywnie nastawić i być otwartym, wtedy można się więcej
nauczyć i doświadczyć.
17. Proszę opisać proponowane modyfikacje, mające na celu usprawnienie organizacji
i podniesienie jakości projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci
na Uczelni Łazarskiego.
W zasadzie nie mam większych uwag. Proces rekrutacji przebiegał bardzo sprawnie,
zasady i wymaganie formalne były jasno określone. Sam staż również przebiegał bez
problemów, byłam w stałym kontakcie z instytucją wysyłającą, zatem w razie
jakichkolwiek trudności na pewno uzyskałabym pomoc.

Dodatkowe uwagi:
Z uwagi na fakt, że nie uczestniczył/a Pan/i w przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym
i językowym zorganizowanym przez Uczelnię Łazarskiego, proszę wskazać jak samodzielnie
zorganizował/a Pan/i to przygotowanie? Pytanie dotyczy sposobu wydatkowania 250 euro
dodatkowego dofinansowania.
1. Zakup podręczników do nauki języka angielskiego prawniczego, słowników.
2. Zakup przewodników.
3. Zakup biletów do muzeów, galerii, itp.
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