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 Załącznik nr 5 do umowy 

Ankieta ewaluacyjna 

dla Beneficjentów Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

pn. Welcome to Poland 
Projekty wyłonione w naborze w 2019 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 i kadry z zagranicy 

 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. 4 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. 4 nie wskazano odp. a), proszę przejść do pytania nr 7 

 

obszar 
kompetencji 

Szkolenia w 
ramach projektu 
nie obejmowały 

kompetencji 
pracowników w 
danym obszarze 

Szkolenia w ramach projektu obejmowały kompetencje w danym 
obszarze oraz: 

nie wpłynęły 
istotnie na 

poziom 
kompetencji 

pracowników w 
danym obszarze 

nieznacznie 
wzmocniły 

kompetencje 
pracowników w 
danym obszarze 

wyraźnie 
wzmocniły 

kompetencje 
pracowników w 
danym obszarze 

bardzo znacząco 
wzmocniły 

kompetencje 
pracowników w 
danym obszarze 

zarządcze      
międzykulturowe      
komunikacyjne      



 

str. 2 
 

językowe      
analityczne      
informatyczne      
Inne, jakie? 
……………………….. 

     

 

Uzasadnienie 

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

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

 

6. Jeżeli w pyt. 4 wskazano odp. a), proszę o wskazanie liczby uczestników szkoleń w 

poszczególnych obszarach kompetencji w podziale na pracowników dydaktycznych i 

naukowych oraz pracowników administracyjnych 

 

obszar kompetencji 

liczba uczestników szkoleń w danym obszarze 

pracownicy 
dydaktyczni i 

naukowi 

pracownicy 
administracyjni 

ogółem 

zarządcze    
międzykulturowe    
komunikacyjne    
językowe    
analityczne    
informatyczne    
Inne, jakie? 
……………………….. 

   

  

 

7. Dla każdego rodzaju działań zrealizowanych w ramach projektu (wskazanych w pyt. 4) 

proszę ocenić, na ile działania te okazały się użyteczne dla zwiększania zdolności 

instytucjonalnej wnioskodawcy w zakresie obsługi studentów, doktorantów i kadry 

akademickiej z zagranicy.   

 

Działania realizowane w ramach projektu 

użyteczność dla zwiększania zdolności instytucjonalnej 

wnioskodawcy w zakresie obsługi studentów, 

doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy 

użyteczny 

jedynie w 

niewielkim 

stopniu 

umiarkowa

nie 

użyteczny 

użyteczny 

bardzo 

użytecz

ny 

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 i kadry z zagranicy 

    

c) rozwijanie działań związanych z 

internacjonalizacją w domu 
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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. 

    

 

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 

  

Zdecydowani
e 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 

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

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

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

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

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? 

 

projekt nie 
zwiększył istotnie 

zdolności 
instytucjonalnej 
Wnioskodawcy  

projekt 
nieznacznie 

zwiększył 
zdolność 

instytucjonalną 
Wnioskodawcy  

projekt wyraźnie 
zwiększył 
zdolność 

instytucjonalną 
Wnioskodawcy  

projekt bardzo 
znacząco 
zwiększył 
zdolność 

instytucjonalną 
Wnioskodawcy  

    
 

Uzasadnienie 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ankieta ewaluacyjna 

dla uczestników szkoleń 

 

przeprowadzonych w projektach 

realizowanych w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

Welcome to Poland (nabór w 2019 r.) 

 

 
Szanowni Państwo, Uczestnicy szkoleń zrealizowanych w ramach programu Welcome to Poland,    

niniejsza krótka ankieta ewaluacyjna ma charakter obowiązkowy dla wszystkich osób, które uczestniczyły 
w szkoleniu w ramach programu Welcome to Poland. Głównym odbiorcą informacji udzielonych w niniejszej 
ankiecie jest NAWA. Kwestionariusz ma na celu poznanie Państwa opinii na temat jakości i efektów szkoleń 
realizowanych w ramach Programu.   Agencja dopuszcza możliwość udostępnienia osobom trzecim danych 
zebranych za pośrednictwem niniejszego kwestionariusza jedynie w postaci zbiorczych zestawień 
z gwarancją anonimowości dla każdego respondenta. Jedyną niezanonimizowaną informacją, jaka zostanie 
przekazana organizatorowi szkolenia, będzie informacja o fakcie wypełnienia przez Państwa ankiety.   

Dziękujemy Państwu za czas i wysiłek poświęcone na wypełnienie ankiety!  

 

1. Proszę podać nazwę szkolenia 

 
 

 

2. Proszę podać datę szkolenia  

 
 

3. Nazwa instytucji, w której Pan(i) pracuje: 

[Lista rozwijana – beneficjenci Welcome] 

 

[Jeżeli wybrany beneficjent realizuje więc niż jeden projekt:] 

4. Proszę wybrać projekt w ramach którego odbyło się szkolenie: 

[Lista rozwijana – projekty realizowane przez instytucję] 

 

5. Proszę określić rodzaj zajmowanego przez Panią/Pana stanowiska w instytucji:  

 nauczyciel akademicki, pracownik dydaktyczny 

 nauczyciel akademicki, pracownik badawczy 

 nauczyciel akademicki, pracownik badawczo-dydaktyczny 

 pracownik niebędący nauczycielem akademickim 

 

6. Proszę wskazać jakiego rodzaju kompetencji przede wszystkim dotyczyło szkolenie 
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 zarządcze 

 międzykulturowe 

 komunikacyjne 

 językowe 

 analityczne 

 informatyczne 
 inne:: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

7. Czy w efekcie udziału w szkoleniu zdobył(a) Pan(i) nową wiedzę/nowe umiejętności?  

Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie  Raczej nie Zdecydowanie nie 
 

[Jeżeli 1 = Zdecydowanie tak lub Raczej tak: ] 
8. Czy zdobyte wiedza/umiejętności będą dla Pani/Pana przydatne w codziennej pracy?  

Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie  Raczej nie Zdecydowanie nie 
 

[Jeżeli 1 = Zdecydowanie tak lub Raczej tak: ] 
9. Czy zdobyte wiedza/umiejętności przyczynią się do podniesienia jakości obsługi zagranicznych 

studentów, doktorantów lub kadry akademickiej w Pani/Pana instytucji? 
Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie  Raczej nie Zdecydowanie nie 
 

10. Czy prowadzący szkolenie posiadał odpowiednią wiedzę i przygotowanie merytoryczne?  
Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie  Raczej nie Zdecydowanie nie 
 

11. Czy prowadzący szkolenie przekazywał informacje w przystępny sposób?  
Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie  Raczej nie Zdecydowanie nie 
 

12. Czy prowadzący odpowiadał na pytania i udzielał dodatkowych wyjaśnień?  
Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie  Raczej nie Zdecydowanie nie 
 

13. Czy prowadzący zachęcał Pana/Panią do aktywnego udziału w szkoleniu?  
Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie  Raczej nie Zdecydowanie nie 
 

14. Czy podczas szkolenia zapewniono odpowiednie proporcje: wykładu/prezentacji 
prowadzącego oraz ćwiczeń/pracy metodami warsztatowymi? 

 Proporcje wykładu oraz ćwiczeń były odpowiednie 
 Szkolenie obejmowało zbyt mało ćwiczeń/pracy metodami warsztatowymi 
 Część wykładowa/prezentacja wiedzy była zbyt krótka 

 
15. Czy podczas szkolenia panowała atmosfera, która  sprzyjała Pani/Pana swobodnej komunikacji 

z prowadzącym oraz Pani/Pana współpracy z pozostałymi uczestnikami szkolenia? 
Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie  Raczej nie Zdecydowanie nie 
 

16. Czy przestrzeń, w której odbywało się szkolenie, była Pani/Pana zdaniem adekwatna dla 
komfortowej realizacji szkolenia?  

Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie  Raczej nie Zdecydowanie nie 
 

17. Czy poleciłaby Pani/poleciłby Pan to szkolenie swoim koleżankom/kolegom z pracy?  

Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie  Raczej nie Zdecydowanie nie 
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18. Jeżeli ma Pan(i) jakieś inne uwagi na temat jakości czy też zakresu szkolenia lub inne 

spostrzeżenia, którymi chciał(a)by Pani/Pan podzieli się z NAWA, prosimy zawrzeć je 
poniżej: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pytania nieobowiązkowe: 

19. Płeć 
 

20. Wiek 
  


