
Ankieta ewaluacyjna 

dla uczestników Programu im. Bekkera 

Projekty wyłonione w naborze w 2018 r. 

 

Ankieta obejmuje okres 12 miesięcy po złożeniu raportu końcowego  

 

 

 

1. Imię i nazwisko Beneficjenta 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Tytuł Projektu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

3. Obecne miejsce zatrudnienia (jednostka naukowa, wydział, stanowisko; lub inne miejsce) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

4. Czy od momentu zakończenia Pani/Pana pobytu za granicą w ramach programu im. Bekkera 

przygotowywał(a) Pani/Pan publikację naukową z wykorzystaniem efektów Pani/Pana pobytu 

za granicą? 

 Tak 

 Nie, przy czym we wniosku złożonym do programu nie planowałem przygotowania 
publikacji naukowej  

 Nie, choć we wniosku złożonym do programu planowałem przygotowanie publikacji 
naukowej 

 

5. Jeżeli w odp. na pyt. 4 wybrano: „Tak”, proszę wskazać aktualny etap prac nad publikacją. 

Jeżeli w odp. na pyt. 4 wybrano: „Nie (…)”, proszę przejść do pytania nr. 7  

Publikacja: 

 jest we wstępnej fazie tworzenia 

 ma zaawansowaną postać  

 została przekazana do czasopisma/wydawnictwa i trwa proces jej recenzowania 

 
została opublikowana lub została zaakceptowana przez czasopismo/wydawnictwo i 
oczekuje na publikację 

 

6. Czy ww. publikacja naukowa była przygotowywana we współpracy z osobami, z którymi 

pracował(a) Pan(i) podczas pobytu za granicą? 

 Tak 

 Nie 

 



7. Czy od momentu zakończenia Pani/Pana pobytu za granicą w ramach programu im. Bekkera 

złożył(a) Pan(i) wspólnie z osobami, z którymi współpracował(a) Pan(i) podczas pobytu za 

granicą, wniosek o grant na badania? 

 Tak 

 Nie 

 

8. Czy od momentu zakończenia Pani/Pana pobytu za granicą w ramach programu im. Bekkera 

podjęła Pani/podjął Pan współpracę z osobami, z którymi Pan(i) pracował(a) podczas pobytu 

za granicą? Chodzi tu o współpracę inną niż praca nad wspólnym artykułem naukowym czy 

złożenie wspólnego wniosku o grant badawczy. 

 Tak 

 Nie 

 

Jeśli „Tak”, proszę krótko opisać, jaki był zakres tej współpracy.  

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

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

9. Czy od momentu zakończenia Pani/Pana pobytu za granicą w ramach programu im. Bekkera 

wykorzystywał(a) Pan(i) efekty swojego pobytu za granicą w pracy naukowej czy 

dydaktycznej? 

 Tak 

 Nie 

 

Jeśli „Tak”, proszę krótko opisać przykład wykorzystania efektów wyjazdu w swojej pracy.   

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

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

10. Zachęcamy także do przedstawienia innych Pani/Pana uwag czy refleksji dotyczących 

realizacji projektu, bądź skutków uczestnictwa w programie. 

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

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

 


