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„Uczenie się przez całe życie”

ANKIETA EWALUACYJNA
UCZESTNIKA

Kraj docelowy
Instytucja
Okres
podlegający
ewaluacji
Imię i nazwisko

Belgia
Strauss & Partners
Ewaluacja końcowa + ewaluacja podsumowująca staż
Ewelina

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
8
8
8
10
10
10
10

Czy w trakcie okresu podlegającego końcowej ewaluacji wystąpiły trudne sytuacje?
Jeśli tak, proszę wskazać jakie.
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
10
profilu na rynku pracy?
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
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. Rozwój osobisty.
2. Praca w międzynarodowym środowisku.
3. Zdobycie pierwszego poważnego doświadczenia zawodowego.
Proszę wymienić 3 wady uczestnictwa w zrealizowanym projekcie:
1. 2. 3. Proszę wskazać jak zorganizował/a Pan/i dotychczasowe przygotowanie pedagogiczne,
kulturowe i językowe? Pytanie dotyczy sposobu wydatkowania 250 euro dodatkowego
dofinansowania.
1. Szkolenie z zakresu kompetencji miękkich,
2. Lektoraty języka angielskiego,
3. Zakup słownika do języka francuskiego (Le Robert Pratique: Dictionnaire de Français),
ćwiczeń do koniugacji francuskich czasowników (La Rousse: 800 exercices de conjugaison),
oraz książki do francuskiej ortografii (Librio Memo: Orthographe française).
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1.

W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o możliwości uczestnictwa w projekcie?
O możliwości udziału dowiedziałam się z plakatu umieszczonego na terenie Uczelni
Łazarskiego.

2.

Czy ma Pan/Pani uwagi co do przeprowadzonego procesu rekrutacji?
Nie, wszystko przebiegało jasno i klarownie.

3.

Czy zasady rekrutacji i wymagania formalne zostały jasno określone?
Tak, zasady udziału w projekcie zostały jasno określone.

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

znalazłam

dużo

wcześniej

w

internecie

dzięki

stronie

http://www.belgia.net/. Polecam wynajmowanie pokojów u Polaków, którzy są bardzo
pomocni, znają problemy emigrantów i chętnie doradzają jak sobie z nimi radzić. Jeśli
staż odbywany jest w tzw. dzielnicy europejskiej - preferowane dzielnice to Ixelles 1050
lub Etterbeek 1040.

5.

Czy uważa Pan/Pani, że zakwaterowanie powinno zostać organizowane przez Uczelnię?
Nie ma takiej potrzeby, gdyż każdy ma indywidualne podejście do kwestii lokalizacji,
komfortu, współlokatorów itd.

6.

Czy uważa Pan/Pani, że ubezpieczenie powinno zostać organizowane przez Uczelnię?
Byłoby to przydatne.

7.

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

8.

Czy został Pan/Pani należycie poinformowany o wszystkich ważnych kwestiach przed
wyjazdem? Jeżeli nie, proszę wskazać jakich informacji brakowało.
Tak.
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9.

Proszę opisać profil działalności instytucji oraz zakres realnie wykonywanych
obowiązków.
Działalność Strauss&Partners skupia się na organizowaniu rozmaitych eventów w
Brukseli, często w samym Parlamencie Europejskim. Do moich obowiązków należało
asystowanie przy ich organizacji. Ponadto, w tym samym miejscu działa platforma zwana
„Knowledge4Innovation” (http://www.knowledge4innovation.eu/). W dużej części do
moich obowiązków należało administracyjne wsparcie sekretariatu, przygotowywanie
tekstów, wyszukiwanie informacji a także praca nad bazą kontaktów. W czasie stażu
firma była w trakcie zmiany profilu swojej działalności. Pomagałam przy tworzeniu
narzędzia zwanego „YourEuProfile” (http://www.youreuprofile.eu/) w ramach nowego
serwisu

IncubatorEurope

(http://www.incubatoreurope.eu/),

dostarczającego

kompleksowe usługi związane z public affairs. Zaangażowana byłam w działania
promocyjne, a także prowadziłam research związany z takimi kwestiami jak fundusze
europejskie, polityki unijne itp. Firma dalej jednak działać będzie na zasadzie
pośrednictwa, nie angażując się bezpośrednio w usługi doradcze.

10. Czy ma Pan/Pani zastrzeżenia co do stażu odbytego w danej instytucji? Jeżeli tak, proszę
opisać jakie.
Nie mam większych zastrzeżeń.

11. Czy był Pan/Pani należycie informowany/a przez Uczelnię o wymaganych formalnościach
podczas kolejnych etapów stażu?
Tak, współpraca z uczelnią odbywa się na wysokim poziomie.

12. Jakie najczęstsze problemy pojawiały się podczas uczestnictwa w projekcie?
Brak.
12a. W jaki sposób zostały one rozwiązane?

13. Proszę wskazać Pana/Pani hipotetyczną sytuację zawodową, która miałaby miejsce,
gdyby nie zdecydowałby/łaby się Pan/Pani na uczestnictwo w projekcie.
Długotrwałe poszukiwanie pracy w Polsce.
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14. Czy rozważa Pan/Pani pracę za granicą w przyszłości?
Nie wykluczam takiej możliwości.

14a. W jaki sposób na tą decyzję wpływa uczestnictwo w programie Leonardo da Vinci?
Zagraniczny staż dodał mi dużo pewności siebie i rozwinął cenną umiejętność radzenia
sobie poza granicami Polski.

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

16. Co

doradziłby/aby

Pan/Pani

kolejnym,

potencjalnym

uczestnikom

projektów

realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci?
Potencjalnym uczestnikom doradziłabym zgłoszenie się do projektu. Za granicą można
zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, rozwinąć swoją osobowość a także spotkać
wielu ciekawych ludzi.

17. Proszę opisać proponowane modyfikacje, mające na celu usprawnienie organizacji
i podniesienie jakości projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci
na Uczelni Łazarskiego.
Według mnie cała organizacja jest na bardzo dobrym poziomie.

Dodatkowe uwagi:
Brak.
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