Załącznik nr 5 do umowy
Ankieta ewaluacyjna
dla uczestników programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Welcome to Poland
Projekty wyłonione w naborze w 2018 r.

1. Nazwa Wnioskodawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Tytuł Projektu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
3. Numer Wniosku
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
4. Proszę wskazać, jakie rodzaje działań (spośród niżej wymienionych) były realizowane w
ramach projektu.
a)

wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej dotyczące
przyjmowania studentów i kadry z zagranicy
b) działania związane z przygotowaniem organizacyjnym Wnioskodawcy do obsługi
studentów
c)

rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu

d) działania w zakresie kształtowania postaw otwartości i tolerancji w środowisku
akademickim i otoczeniu społecznym Wnioskodawcy
e)

organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry tzw. Welcome Centre.

5. Jeżeli w pyt. 3 wskazano odp. a), dla każdego wskazanego poniżej obszaru kompetencji proszę
ocenić, na ile szkolenia zrealizowane w ramach projektu wzmocniły kompetencje pracowników
w danym obszarze lub zaznaczyć, że dany obszar kompetencji nie był objęty szkoleniami.
Jeżeli w pyt. 3 nie wskazano odp. a), proszę przejść do pytania nr 7
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Uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
6. Jeżeli w pyt. 3 wskazano odp. a), proszę o wskazanie liczby uczestników szkoleń w
poszczególnych obszarach kompetencji w podziale na pracowników dydaktycznych i
naukowych oraz pracowników administracyjnych
liczba uczestników szkoleń w danym obszarze
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7. Jeżeli w odpowiedzi na pyt. 3 wskazano więcej niż jeden rodzaj działania, proszę ocenić,
działania którego rodzaju w największym stopniu przyczyniły się do zwiększania zdolności
instytucjonalnej wnioskodawcy w zakresie obsługi studentów, doktorantów i kadry
akademickiej z zagranicy.
Proszę wskazać jeden rodzaj działania:

Uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
8. Jak Państwo oceniacie wsparcie ze strony NAWA udzielane uczelni na etapie wnioskowania
oraz w trakcie realizacji projektu?
a) ocena wsparcia NAWA na etapie wnioskowania
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Uzasadnienie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ocena wsparcia NAWA na etapie realizacji projektu
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Uzasadnienie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. 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
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Czy Wnioskodawca byłby skłonny ponownie zrealizować projekt w ramach programu Welcome
to Poland?
Tak
Nie

Uzasadnienie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Na zakończenie proszę o dokonanie ogólnej oceny zrealizowanego projektu.
Na ile projekt zwiększył zdolność instytucjonalną Wnioskodawcy w zakresie obsługi studentów,
doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy?
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Uzasadnienie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

