
 
 

 
 

ANKIETA EWALUACYJNA 

dla uczestników Programu im. Bekkera 
Projekty wyłonione w naborze w 2019 r. 

 
Ankieta obejmuje okres 12 miesięcy po złożeniu raportu końcowego  

 
 

Imię i nazwisko Stypendysty:  

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

Tytuł projektu: 

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

 
 

1. Czy w okresie 12 miesięcy od momentu zakończenia projektu uczestniczył(a) Pan(i) 
w przygotowywaniu wniosku o grant na badania, który został ostatecznie złożony do 
konkursu? 
 

a) tak 
b) nie 

 

[Jeśli odp. na pyt. 1 = a)] 

2. Proszę wskazać ile było tych wniosków: ….. 
 

3. Proszę wskazać Ile spośród wniosków wskazanych w odp. na pyt. 2: 
 

a) otrzymało finansowanie? ….  
proszę wskazać nazwę konkursu (nazwy konkursów): 
------------------------------------------------ 

b) jest jeszcze w trakcie oceny? …. 
proszę wskazać nazwę konkursu (nazwy konkursów): 
------------------------------------------------ 
 

4. Proszę wskazać Ile spośród wniosków, wskazanych w odp. na pyt. 2, przygotowywał(a) 
Pan(i) we współpracy z osobami, z którymi pracował(a) Pan(i) podczas pobytu za granicą 
w ramach programu im. Bekkera? …. 
 

5. Czy w okresie 12 miesięcy od momentu zakończenia projektu uczestniczył(a) Pan(i) jako 
współautor(ka) w przygotowywaniu publikacji naukowej? 
 

a) tak 
b) nie 

[Jeśli odp. na pyt. 5 = a)] 



 
 

 

6. Proszę wskazać ile publikacji było przygotowywanych z Pani/Pana udziałem? … 
 

7. Proszę wskazać Ile spośród publikacji wskazanych w odp. na pyt. 6: 
 

a) zostało przekazanych do czasopisma/wydawnictwa i trwa proces ich recenzowania? …. 
b) zostało opublikowanych lub zostało zaakceptowanych przez czasopismo/wydawnictwo 

i oczekuje na publikację? … 

[Jeżeli odp. na pyt. 7a + 7b = 1] 

8. Proszę wskazać jaka jest wartość punktowa czasopisma (wg Wykazu czasopism naukowych 
opublikowanych przez MNiSW w lipcu 2019 r.), do którego przekazano lub w którym 
opublikowano publikację: … 

[jeżeli odp. na pyt. 7a + 7b > 1]  

9. Proszę wskazać jaka jest łączna wartość punktowa czasopism (wg Wykazu czasopism 
naukowych opublikowanych przez MNiSW w lipcu 2019 r.), do których przekazano lub 
w których opublikowano publikacje: … 

 [Jeśli odp. na pyt. 7a > 0)] 

10. Proszę wskazać Ile spośród publikacji wskazanych w odp. na pyt. 7a przygotowywał(a) 
Pan(i) we współpracy z osobami, z którymi pracował(a) Pan(i) podczas pobytu za granicą 
w ramach programu Bekkera? … 

[Jeśli odp. na pyt. 7b > 0)] 

11. Proszę wskazać Ile spośród publikacji wskazanych w odp. na pyt. 7b przygotowywał(a) 
Pan(i) we współpracy z osobami, z którymi pracował(a) Pan(i) podczas pobytu za granicą 
w ramach programu Bekkera? … 

 
12. Czy w okresie 12 miesięcy od momentu zakończenia projektu prowadził(a) Pan(i) 

współpracę naukową (inną niż wspólne wnioski o granty czy wspólne publikacje) z osobami, 
z którymi pracował(a) Pan(i) podczas pobytu za granicą w ramach programu im. Bekkera? 
 

a) tak 
b) nie 

[Jeśli odp. na pyt. 12 = a)] 

13. Czego dotyczyła ta współpraca (można wybrać więcej niż 1 odpowiedź)? 
 

a) kontynuacja projektów badawczych rozpoczętych podczas pobytu 
b) uruchomienie nowych projektów badawczych 
c) inny zakres współpracy; jaki?......................................... 

 


