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Załącznik nr 2 do umowy Beneficjenta z Uczestnikiem Projektu – Ankieta ewaluacyjna 

 

 
  

Ankieta ewaluacyjna 
dla uczestników projektów zrealizowanych w ramach  

PROGRAMU PROM - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW  
I KADRY AKADEMICKIEJ  

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 
Projekty wyłonione w naborze w 2019 r. 

 
 

Szanowni Państwo, Uczestnicy projektów zrealizowanych w ramach Programu PROM, 
 
niniejsza krótka ankieta ewaluacyjna ma charakter obowiązkowy dla wszystkich osób, które zrealizo-
wały wyjazd w ramach Programu PROM - Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademic-
kiej. Głównym odbiorcą informacji udzielonych w niniejszej ankiecie jest NAWA. Kwestionariusz ma na 
celu poznanie efektów Programu PROM oraz uczynienie kolejnych edycji Programu bardziej efektyw-
nymi i użytecznymi dla odbiorców. 
 
Agencja dopuszcza możliwość udostępnienia osobom trzecim danych zebranych za pośrednictwem 
niniejszego kwestionariusza jedynie w postaci zbiorczych zestawień z gwarancją anonimowości dla 
każdego respondenta. Jedyną niezanonimizowaną informacją, jaka zostanie przekazana Instytucji, 
będzie informacja o fakcie wypełnienia przez Państwa ankiety; fakt ten jest wszakże warunkiem ko-
niecznym rozliczenia Państwa wyjazdu.  
 
Dziękujemy Państwu za czas i wysiłek poświęcone na wypełnienie ankiety! 
 

 
 

1. Nazwa uczelni lub jednostki naukowej, która przyznała i przekazała Pani/Panu środki na zreali-
zowanie wyjazdu (Instytucji) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Proszę wskazać, jaki jest Pani/Pan status na uczelni(w jednostce naukowej): 
 
 Doktorant/ka 

 Pracownik/czka akademic-
ki/a 

3. Proszę określić kierunek Pani/Pana wyjazdu: 
 
 wyjazd z Polski 

 przyjazd do Polski  

UWAGA! 
Prezentowany kwestionariusz ankiety ma jedynie charakter poglądowy; ankieta ewaluacyjna  będzie 
wypełniana przez uczestnika projektu online, NAWA każdemu uczestnikowi projektu udostępni online 
formularz ankiety, natomiast Beneficjentowi zostanie przekazana jedynie informacja o fakcie wypeł-

nienia ankiety 
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4. Jaki był kraj docelowy Pani/Pana wyjazdu?  

Wybór z listy rozwijanej 
5. Proszę wskazać charakter Pani/Pana wyjazdu: 

Rodzaje wyjazdów realizowanych w ramach Programu PROM 

 Aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk) 

 pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego 

 udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia) 

 wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruk-
tury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce 

 udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach 
przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych u przedsiębiorców 

 udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdro-
żeniowej) 

 wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych 

 udział w spotkaniach brokerskich 

 prowadzenie zajęć dydaktycznych 

 udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego 

 inny, jaki? 
……………………………………………………………………………………………… 

 
6. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z pobytu za granicą w ramach Programu? 

 
zdecydowanie 

nie  
raczej nie  trudno po-

wiedzieć  
raczej tak  zdecydowanie 

tak  
     

 
7. Jak Pan(i) ocenia przydatność wyjazdu dla Pani/Pana dalszej kariery zawodowej? 

  

Biorąc pod uwagę moją dalszą karierę zawodową, pobyt za granicą oceniam jako: 

umiarkowanie przy-
datny przydatny bardzo przydatny trudno powiedzieć 

    
 

8. Czy podczas wyjazdu rozmawiał(a) Pan(i) z osobami z innych uczelni czy jednostek naukowych 
na temat możliwości podjęcia współpracy naukowej lub dydaktycznej w perspektywie najbliż-
szego roku? 

 nie, nie prowadziłam tego rodzaju rozmowy 

 
tak, prowadziłem / prowadziłam tego rodzaju rozmowę, jednak sądzę, że fak-
tyczne podjęcie współpracy w ciągu najbliższego roku jest mało lub umiarkowa-
nie prawdopodobne 



 

3 

 
tak, prowadziłem / prowadziłam tego rodzaju rozmowę i zakładam, że jest wyso-
ce prawdopodobne, że faktycznie podejmiemy tę współpracę w ciągu najbliższe-
go roku 

 
 

9. Uczestnicy Programu w ramach realizowanych wyjazdów mieli okazje wzmocnić różnego ro-
dzaju kompetencje, m.in.: naukowe, zawodowe, samoorganizacyjne, interpersonalne i języ-
kowe. Proszę ocenić, czy w rezultacie zrealizowanego wyjazdu wzmocnił(a) Pan(i), czy też nie, 
następujące rodzaje swoich kompetencji. 
 

a) Kompetencje  naukowe: 
 

 wiedza z określonej dziedziny/dziedzin nauki 
nie  raczej nie  tak, w pewnym stop-

niu 
tak, zdecydowanie  

    
    

 umiejętność wykorzystania wiedzy w pracy naukowej  (np. obsługa urządzeń/aparatury) 
nie  raczej nie  tak, w pewnym stop-

niu 
tak, zdecydowanie  

    
    

 umiejętność wdrażania badań naukowych w tworzeniu produktów lub usług komercyjnych 
nie  raczej nie  tak, w pewnym stop-

niu 
tak, zdecydowanie  

    
    

 inne (jakie?) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b) Kompetencje zawodowe (w tym dydaktyczne) 

 
 zdobycie wiedzy związanej z wykonywana pracą (wiedza branżowa, specjalistyczna lub z zakre-

su zarządzania i organizacji pracy, metodyka pracy dydaktycznej) 
 

nie  raczej nie  tak, w pewnym stop-
niu 

tak, zdecydowanie  

    
    

 umiejętność wykorzystania rozwiązań stosowanych w instytucji goszczącej (np. dot. Zarządza-
nia procesami, organizacji  pracy, prowadzenia zajęć) 

nie  raczej nie  tak, w pewnym stop-
niu 

tak, zdecydowanie  

    
    

 inne (jakie?) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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c) Kompetencje samoorganizacyjne 
 umiejętność organizacji pracy własnej 

nie  raczej nie  tak, w pewnym stop-
niu 

tak, zdecydowanie  

    
    

 umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji 
nie  raczej nie  tak, w pewnym stop-

niu 
tak, zdecydowanie  

    
    

 inne (jakie?) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
d) Kompetencje interpersonalne  

 
 umiejętność nawiązywania/podtrzymywania współpracy z partnerami zagranicznymi 

nie  raczej nie  tak, w pewnym stop-
niu 

tak, zdecydowanie  

    
    

 umiejętność pracy w zespole międzynarodowym 
nie  raczej nie  tak, w pewnym stop-

niu 
tak, zdecydowanie  

    
    

 umiejętność zarządzania zespołem międzynarodowym 
nie  raczej nie  tak, w pewnym stop-

niu 
tak, zdecydowanie  

    
    

 inne (jakie?) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e) Kompetencje językowe 

 
 umiejętność posługiwania się językiem obcym 

nie  raczej nie  tak, w pewnym stop-
niu 

tak, zdecydowanie  

    
    

 wiedza z zakresu słownictwa specjalistycznego 
nie  raczej nie  tak, w pewnym stop-

niu 
tak, zdecydowanie  

    
    

 inne (jakie?) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10. Jak Pan(i) ocenia zaoferowane Pani/Panu warunki finansowe realizacji wyjazdu? 
a) Zaoferowane mi pokrycie kosztów podróży było: 

 w pełni satysfakcjonujące  
 nie w pełni satysfakcjonujące 
 zdecydowanie niesatysfakcjonujące 

 
Uzasadnienie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Zaoferowane mi pokrycie kosztów utrzymania było: 

 w pełni satysfakcjonujące  
 nie w pełni satysfakcjonujące 
 zdecydowanie niesatysfakcjonujące 
 

Uzasadnienie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Czy zarekomendował(a)by Pan(i) udział w Programie swoim kolegom i koleżankom z uczelni 
czy jednostki naukowej: 

 Tak 
 Nie 

 
12. Czy w okresie: od uzyskania tytułu magistra/inżyniera do zrealizowania opisanego tutaj wyjaz-

du, odbył(a) Pan(i) inne tego rodzaju krótkoterminowe wyjazdy? (wyjazdy trwające od 5 do 30 
dni, o charakterze mieszczącym się w katalogu działań zamieszczonym w pyt. nr 5 powyżej). 

Proszę podać liczbę wyjazdów; w przypadku braku wyjazdów, proszę wpisać: „0” 
Liczba zrealizowanych wyjazdów:  

  
13. Inne Pani/Pana uwagi na temat zrealizowanego wyjazdu czy też Programu PROM, którymi 

chciałaby się Pani/chciałby się Pan podzielić z NAWA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


