Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI
Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante
Odbiorca: Pracownicy
Szanowni Państwo,
ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Jej
celem jest poznanie opinii naszych Beneficjentów. Wszystkie formularze będą analizowane zbiorczo, a wynik
badania posłuży lepszemu dostosowaniu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego do Państwa potrzeb.
Imię i nazwisko:
E-mail (na ten adres e-mail zostanie przesłanie potwierdzenie złożenia ankiety):
Nazwa instytucji macierzystej:
Sytuacja zawodowa uczestnika indywidualnego
1. Czy pracuje Pan/Pani na uczelni, którą ukończył/-a?
Tak
Nie
2. Jaki tytuł/stopień naukowy Pan/Pani posiada?
Magister
Magister inżynier
Doktor
Doktor inżynier
Doktor habilitowany
Doktor habilitowany inżynier
Profesor
3. Czy oprócz pracy na uczelni macierzystej, zajmuje się Pan/Pani inną działalnością zawodową?
Tak
Nie

Znajomość języka
4. Proszę ocenić swoją znajomość języków obcych wpisując znane Panu/Pani języki i ocenić ich znajomość
w skali 1-5, gdzie 1 = bardzo słaba 5 = bardzo dobra
(1)
.........................................
w stopniu 1 – 2 – 3 – 4 – 5

(2)
.........................................
w stopniu 1 – 2 – 3 – 4 – 5
(3)
.........................................
w stopniu 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Warunki organizacyjne naboru/kwalifikacji
5. W jaki sposób zdobył/-a Pan/Pani informacje o możliwości realizacji wyjazdu w ramach działania
Mobilność Studentów i pracowników Uczelni? (Prosimy o zaznaczenie jednego lub kilku punktów z listy)
Informacja na tablicy ogłoszeń
Informacja od opiekunów naukowych
Osobista wizyta w jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za koordynację projektu Mobilność
Studentów i Pracowników Uczelni
Zawiadomienie pocztą elektroniczną (e-mail)
Informacja na stronie internetowej uczelni
Informacja przekazywana w trakcie spotkań informacyjnych dotyczących projektów Mobilność
Studentów i Pracowników Uczelni
Informacja przekazywana w trakcie spotkań informacyjnych dotyczących innych zagadnień
Ulotki/ broszury/plakaty informacyjne przygotowane wyłącznie w celu naboru do projektów Mobilność
Studentów i Pracowników Uczelni
Ulotki/ broszury/plakaty informacyjne przygotowane w celu naboru do różnych projektów mobilności, w
tym do projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
Inne
Jeśli zaznaczył/-a Pan/Pani pole "Inne", prosimy podać jakie:
...........................................................................................................................................................................
6. Jak ocenia Pan/Pani organizowaną przez uczelnię kwalifikację uczestników do działania Mobilność
Studentów i Pracowników Uczelni? (Prosimy o ocenę poniższych elementów w skali od 1 do 5, gdzie:
1= ocena zdecydowanie negatywna; 5= ocena bardzo dobra)
Dostępność i kompletność informacji o naborze
1–2–3–4–5
Przejrzystość procedur aplikacyjnych
1–2–3–4–5
Organizację naboru i kwalifikacji
1–2–3–4–5

Warunki organizacyjne i finansowe wymiany - Oczekiwania
7. W oparciu o obecną wiedzę, jakich warunków Pan/Pani oczekuje podczas wyjazdu?
(Prosimy ocenić w skali od 1 do 5, gdzie: 1= ocena zdecydowanie negatywna; 5= ocena bardzo dobra)
Warunki merytoryczne (współpraca z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację wymiany z
instytucji partnerskiej):
1– 2 – 3 – 4 – 5
Warunki merytoryczne (możliwość korzystania z Internetu, biblioteki, laboratorium, pomocy
dydaktycznych):
1– 2 – 3 – 4 – 5
Warunki finansowe:
1– 2 – 3 – 4 – 5
Warunki zakwaterowania:
1– 2 – 3 – 4 – 5

Estymowane Potrzeby i cele wymiany
8. Czy wyjazd w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni ma przyczynić się
bezpośrednio do: (Prosimy o zaznaczenie jednego lub kilku elementów, jeśli dotyczy)
Przygotowania pracy naukowej
Przygotowania publikacji
Rozwoju umiejętności dydaktycznych
Rozwoju innych umiejętności zawodowych
Poszerzenia/uaktualnienia wiedzy zawodowej
Rozszerzenia/przygotowania dalszej współpracy partnerskiej z instytucją przyjmującą
Inne
Jeśli zaznaczył/-a Pan/Pani pole "Inne", prosimy podać jakie:
.........................................................................................................................................................................
9. Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju cele zamierza Pan/Pani osiągnąć podczas wyjazdu?
(Prosimy o ocenę ze względu na poniższe elementy w skali od 1 do 5, gdzie: 1= zdecydowanie nie; 5=
zdecydowanie tak)
Korzyści naukowe – wiedza i umiejętności przydatne w prowadzeniu zajęć dla studentów
1–2–3–4–5
Korzyści naukowe – badania naukowe, nawiązanie współpracy naukowej
1–2–3–4–5
Korzyści zawodowe - wymiana doświadczeń
1–2–3–4–5

Korzyści zawodowe – zdobycie wiedzy niezbędnej do dalszego rozwoju zawodowego,
1–2–3–4–5
Korzyści zawodowe - obserwacja systemu organizacji uczelni partnerskiej i chęć wykorzystania przykładu
„dobrej praktyki” na swojej uczelni macierzystej
1–2–3–4–5
Korzyści zawodowe - podjęcie bliższej współpracy z uczelniami z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu
1–2–3–4–5
Korzyści zawodowe - poznanie zagranicznej uczelni w celu starania się o późniejsze wymiany
1–2–3–4–5
Korzyści osobiste – ciekawe spędzanie czasu, poznanie nowych ludzi i miejsc
1–2–3–4–5

Plany (ogólne)
10. Prosimy o ustosunkowanie się do poniższych zagadnień, oceniając w jakim stopniu dotyczą one
Pani/Pana i związane są z Pani/Pana przyszłością. (Prosimy o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie: 1=
zdecydowanie nie; 5= zdecydowanie tak)
Czy planuje Pan/Pani w najbliższym czasie podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej?
- W edukacji
1–2–3–4–5
- W innej dziedzinie
1–2–3–4–5
Czy planuje Pan/Pani w najbliższym czasie dłuższy pobyt na uczelni zagranicznej związany z rozwojem
zawodowym?
1–2–3–4–5
11. Czy chciałby Pan/Pani podzielić się dodatkowymi opiniami/uwagami w odniesieniu do planowanej
wymiany?
Tak
Nie
12. Jeśli zaznaczył/-a Pan/Pani w pytaniu 11. pole "tak", prosimy o opisanie swoich opinii/uwag w
odniesieniu do planowanej wymiany
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Metryczka i sytuacja ekonomiczno-społeczna uczestnika indywidualnego:
Płeć
Wiek .... lat
Miejsce zamieszkania:
W tym samym mieście, w którym znajduje się Pani/Pana uczelnia macierzysta
W miejscowości oddalonej od Pani/Pana uczelni macierzystej o mniej niż 25 km
W miejscowości oddalonej od Pani/Pana uczelni macierzystej o więcej niż 25 km

