Ankieta ewaluacyjna
dla uczestników programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
Projekty wyłonione w naborze w 2019 r.

1. Nazwa Wnioskodawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Tytuł Projektu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
3. Proszę wskazać, jakie typy działań były realizowane w ramach Projektu; spośród niżej
wymienionych rodzajów działań proszę (wskazać zgodnie z wnioskiem) jedno główne
działanie oraz dwa typy działań dodatkowych, a także ewentualne kolejne typy działań,
które zrealizowano w Projekcie

Typ działania
a) wypracowanie i wdrożenie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami
zagranicznymi w celu rozwoju długofalowych relacji w obszarze
umiędzynarodowienia;
b) budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez
promowanie najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań będących
przedmiotem Projektu;
c) nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu
dostosowanie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy do potrzeb rynkowych;
d) organizacja wymiany/wykładów/wizyt studyjnych/staży przemysłowych w siedzibie
Partnerów lub przedsiębiorców, w tym dostęp osób zaangażowanych w realizację
badań naukowych i prac rozwojowych do centrów badawczo-rozwojowych
przedsiębiorstw/Partnerów;
e) opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie
w działalności Wnioskodawcy oraz Partnerów;
f) rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia u Wnioskodawcy i
Partnerów;
g) rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie
podniesienia jakości kształcenia;
h) prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w wymiarze
międzynarodowym przez Wnioskodawcę i Partnerów (współpraca
z przedsiębiorstwami nie może być prowadzona w celu wygenerowania zysku);
i) opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych
przez Wnioskodawcę i Partnerów.
j) inne
...........................................................................................................................

4. Proszę określić jaki był dominujący charakter współpracy podejmowany w ramach
partnerstwa
naukowa
dydaktyczna
w obszarze wdrożeń
5. Czy jesteście Państwo zadowoleni z efektów współpracy z partnerami strategicznymi?

Proszę ocenić partnerstwo odrębnie dla każdego typu działań podejmowanych w projekcie
(wskazanych w odp. na pyt. nr 3)

zdecydow
anie tak

trudno
powiedzie
ć
raczej tak

raczej nie

Typ działania wskazany w odpowiedzi na pyt. nr 3

zdecydow
anie nie

Czy jesteście Państwo zadowoleni z efektów współpracy z partnerami?

a) wypracowanie i wdrożenie współpracy pomiędzy
Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w celu rozwoju
długofalowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
b) budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie
międzynarodowej poprzez promowanie najlepszych praktyk
oraz innowacyjnych rozwiązań będących przedmiotem Projektu;
c) nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami
mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy
do potrzeb rynkowych;
d) organizacja wymiany/wykładów/wizyt studyjnych/staży
przemysłowych w siedzibie Partnerów lub przedsiębiorców, w
tym dostęp osób zaangażowanych w realizację badań
naukowych i prac rozwojowych do centrów badawczorozwojowych przedsiębiorstw/Partnerów;
e) opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które
znajdą zastosowanie w działalności Wnioskodawcy oraz
Partnerów;
f) rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia
u Wnioskodawcy i Partnerów;
g) rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach
partnerskich w zakresie podniesienia jakości kształcenia;
h) prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w
wymiarze międzynarodowym przez Wnioskodawcę i Partnerów
(współpraca z przedsiębiorstwami nie może być prowadzona w
celu wygenerowania zysku);
i) opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów
badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i Partnerów.
j) inne
...........................................................................................................................
6. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze współpracy z partnerem wspierającym /partnerami
wspierającymi?

zdecydowan
ie nie

raczej nie

trudno
powiedzieć

raczej tak

zdecydowan
ie tak

Uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Czy w ramach partnerstwa zorganizowano spotkanie / odbyła się rozmowa na temat
kontynuacji współpracy w ramach partnerstwa po zakończeniu Projektu?
Tak
Nie
8. Czy planujecie Państwo kontynuację współpracy w ramach partnerstwa (ze wszystkimi lub
wybranymi członkami) w okresie 12 miesięcy po zakończeniu Projektu?
Tak, planowane są te same typy działań, co w Projekcie
Tak, planowane są te same typy działań, co w Projekcie oraz dodatkowo:
........................................ (proszę wybrać typy działań: a - j z listy wskazanej w pyt. 3.)
Tak, planowane są następujące typy działań:
........................................ (proszę wybrać typy działań: a - j z listy wskazanej w pyt. 3.)
Tak, jednak zakres współpracy nie został jeszcze zaplanowany
Nie, w okresie 12 miesięcy po zakończeniu projektu nie jest planowana kontynuacja
współpracy z żadnym z członków partnerstwa
Uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Jeżeli planowana jest kontynuacja współpracy w ramach partnerstwa, proszę powiedzieć,
czy planujecie Państwo współpracę z każdym z członków partnerstwa, czy z wybranymi
partnerami?
Jeżeli współpraca nie jest planowana, proszę przejść do pyt. nr 10
Planujemy kontynuować współpracę:
– z każdym z członków partnerstwa
– z wybranymi partnerami
Z jakimi? (proszę wskazać nazwy partnerów)
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
10. Jak Państwo oceniacie wsparcie ze strony NAWA udzielane uczelni na etapie wnioskowania
oraz w trakcie realizacji Projektu?

a) ocena wsparcia NAWA na etapie wnioskowania
Zdecydowani
e negatywna

Raczej
negatywna

Trudno
powiedzieć

Raczej
pozytywna

Zdecydowanie
pozytywna

Uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ocena wsparcia NAWA na etapie realizacji Projektu
Zdecydowani
e negatywna

Raczej
negatywna

Trudno
powiedzieć

Raczej
pozytywna

Zdecydowanie
pozytywna

Uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Czy chcieliby Państwo zaproponować jakieś modyfikacje czy usprawnienia Programu?
W zakresie:
a) procedury wnioskowania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) procedury oceny i wyboru wniosków
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) katalogu kosztów kwalifikowanych
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) zasady realizacji płatności
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) innych obszarów programu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Czy Wnioskodawca byłby skłonny ponownie zrealizować Projekt w ramach Programu
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe?
Tak
Nie

13. Na zakończenie proszę o dokonanie ogólnej oceny zrealizowanego Projektu:
Na ile zrealizowany Projekt był użyteczny dla procesu umiędzynarodowienia uczelni?

użyteczny jedynie w
niewielkim stopniu

Projekt był:
umiarkowanie
użyteczny
użyteczny

bardzo użyteczny

