
 

 

Ankieta ewaluacyjna 

dla uczestników programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

Nowoczesna Promocja Zagraniczna 

Projekty wyłonione w naborze w 2018 r. 

 

 

 

1. Nazwa Wnioskodawcy 

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

 

2. Tytuł Projektu 

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

 

3. Proszę ocenić na ile realizacja Projektu wzmocniła kompetencje zawodowe pracowników 

uczelni w zakresie prowadzenia działań promujących uczelnię za granicą 

 
Realizacja projektu: 

nie wpłynęła istotnie 
na poziom kompetencji 

zawodowych 
pracowników 

nieznacznie wzmocniła 
kompetencje 

zawodowe 
pracowników 

wyraźnie wzmocniła 
kompetencje 

zawodowe 
pracowników 

bardzo znacząco 
wzmocniła 

kompetencje 
zawodowe 

pracowników 

    

 

Uzasadnienie 

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

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

4. Proszę wskazać kraj lub kraje, do których przede wszystkim skierowane były działania 

promocyjne zrealizowane w ramach projektu. 

 

 Trudno jest wskazać pojedyncze kraje, działania projektowe adresowane były do 
wielu krajów jednocześnie 

 
Działania adresowane były przede wszystkim do następujących krajów: 

 kraj A 

 kraj B 

 kraj C 

 … 

 … 

 … 

Komentarz: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Czy w ramach projektu wdrożono nową lub istotnie ulepszoną metodę promowania oferty 

uczelni za granicą? 



 

 

Nie 
Tak,  

jedną 
Tak, 
dwie 

Tak, 
trzy 

Tak, cztery 
lub więcej 

     

 

Jeśli tak, to: 

a) proszę opisać tę metodę (jeżeli było ich kilka, proszę wybrać jedną (najważniejszą) lub – 

jeżeli wydaje się to Pani/Panu szczególnie ważne – dwie lub trzy najważniejsze) 

Metoda 1 

...................................................................................................................................................... 

Metoda 2 

..................................................................................................................................................... 

Metoda 3 

...................................................................................................................................................... 

b) Dla każdej z metod opisanych w ppkt. a) proszę określić: Czy uczelnia planuje kontynuację 

stosowania tej metody, czy też nie będzie ona ponownie zastosowana? 

 

Dla każdej metody proszę zaznaczyć odpowiednie pole tabeli: 

metoda 
nie jest planowane ponowne 
zastosowanie, uczelnia będzie 
szukała innych rozwiązań 

planowane jest ponowne 
zastosowanie metody, jednak z 
istotnymi modyfikacjami 

tak, planowane jest ponowne 
zastosowanie metody 

1    

2    

3    

 

6. Jak Pan(i) ocenia wsparcie ze strony NAWA udzielane uczelni na etapie wnioskowania oraz w 

trakcie realizacji projektu? 

 

a) ocena wsparcia NAWA na etapie wnioskowania 

  

Zdecydowanie 
negatywna 

Raczej 
negatywna 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
pozytywna 

Zdecydowanie 
pozytywna 

     

 

Uzasadnienie 

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

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

b) ocena wsparcia NAWA na etapie realizacji projektu 

 

Zdecydowanie 
negatywna 

Raczej 
negatywna 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
pozytywna 

Zdecydowanie 
pozytywna 



 

 

     

 

Uzasadnienie 

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

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

7. Czy chciał(a)by Pan(i) 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 

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

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

8. Na zakończenie proszę o dokonanie ogólnej oceny zrealizowanego projektu:  

Na ile zrealizowany projekt był użyteczny dla procesu umiędzynarodowienia uczelni? 

 

Projekt był: 

użyteczny 
jedynie w 

niewielkim 
stopniu 

umiarkowanie 
użyteczny 

użyteczny 
bardzo 

użyteczny 

    

 


