
 
Ankieta ewaluacyjna 

dla uczestników programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

International Alumni 

Projekty wyłonione w naborze w 2018 r. 

 

 

 

1. Nazwa Wnioskodawcy 

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

 

2. Tytuł Projektu 

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

 

3. Czy Państwa uczelnia/jednostka posiada bazę danych zagranicznych absolwentów (którzy m. 

in. przekazali Państwu swój adres e-mail i wyrazili zgodę na otrzymywanie od Państwa 

wiadomości)? 

Proszę uzupełnić poniższą tabelę. 

Instytucja nie 
posiada bazy danych 

zagranicznych 
absolwentów 

(obejmującej m.in. 
adresy e-mail) 

Instytucja posiada bazę danych zagranicznych absolwentów 
(obejmującą m.in. adresy e-mail) 

Liczba zagranicznych 
absolwentów uczelni w 

latach akademickich: 

Liczba zagranicznych 
absolwentów, których 
dane (m.in. adresy e-

mail) włączono do bazy 
w ramach Projektu 

Łączna liczba 
zagranicznych 
absolwentów 

zarejestrowanych w 
bazie absolwentów w 

momencie zakończenia 
Projektu 

2018/19 2019/20 

     

 

4. Czy w ramach Projektu wysyłali Państwo obcojęzyczny newsletter do zagranicznych 

absolwentów? 

Proszę uzupełnić poniższą tabelę. 

Nie wysyłano newslettera do 
zagranicznych absolwentów 

Wysyłano newsletter do zagranicznych absolwentów 

Liczba przygotowanych 
wydań newslettera 

Liczba absolwentów, do 
których wysłano newsletter 

   

 

5. Czy ramach Projektu zorganizowano spotkania przeznaczone głównie lub wyłącznie dla 

zagranicznych absolwentów czy też inne akcje adresowane do tej grupy? 

Proszę uzupełnić poniższą tabelę. 

Nie organizowano 
spotkań/akcji 

Organizowano spotkania/akcje adresowane głównie do zagranicznych 
absolwentów 



 
adresowanych do 

zagranicznych 
absolwentów 

Liczba spotkań/akcji 
Liczba wszystkich 

uczestników 

Liczba 
zagranicznych 
absolwentów 

    

 

6. Czy w ramach Projektu rozpowszechniano materiały informacyjno-promocyjne prezentujące 

historie zagranicznych absolwentów Państwa uczelni/jednostki (udany przebieg studiów, 

kariera naukowa, rozwój zawodowy, inne sukcesy)? 

Proszę uzupełnić poniższą tabelę. 

Nie rozpowszechniano  
materiałów 

prezentujących  
zagranicznych 
absolwentów 

Rozpowszechniano materiały prezentujące 
historie zagranicznych absolwentów 

Liczba zagranicznych 
absolwentów, których 

historie opisano  
w materiałach      

Szacowana liczba 
odbiorców materiałów 
udostępnionych online 

Szacowana liczba 
odbiorców 
materiałów 

drukowanych 

    

 

7. Czy w ramach Projektu zrealizowano działania informacyjno-promocyjne z udziałem 

zagranicznych absolwentów zorientowane na pozyskiwanie nowych studentów czy też 

wspierające edukację studentów w Państwa instytucji (m.in. spotkania, targi edukacyjne, 

konferencje, webinaria, mentoring, szkoły letnie)? 

Proszę uzupełnić dwie poniższe tabele. 

Działania promocyjne i informacyjne z udziałem zagranicznych absolwentów 

Nie prowadzono tego 
rodzaju działań 

Prowadzono tego rodzaju działania 

Liczba działań przeprowadzonych  
w ramach Projektu  

Liczba zagranicznych 
absolwentów, którzy wzięli udział 

w tych działaniach      

   

Działania edukacyjne z udziałem zagranicznych absolwentów 

Nie prowadzono tego 
rodzaju działań 

Prowadzono tego rodzaju działania 

Liczba działań 
przeprowadzonych  
w ramach Projektu  

Liczba zagranicznych 
absolwentów, którzy 
wzięli udział w tych 

działaniach      

Szacunkowa liczba 
studentów Państwa 

uczelni, którzy 
skorzystali z tych 

działań  

    

8. Czy realizowane przez Państwa w ramach Projektu działania mające na celu utrzymywanie 

relacji z zagranicznymi absolwentami były skierowane w sposób szczególny do absolwentów z 

wybranych krajów czy też były adresowane do wszystkich zagranicznych absolwentów 

uczelni/jednostki? 



 
 Były adresowane do wszystkich zagranicznych absolwentów 

 Były adresowane do absolwentów z wybranych krajów świata, jakich? 
………………………….. 

 

Uzasadnienie 

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

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

9. Proszę wskazać, które ze zrealizowanych działań w ramach Projektu, były Państwa zdaniem 

najbardziej skuteczne i dlaczego? 

Rodzaj i nazwa zadania Uzasadnienie 

  

  

  

 

10. Proszę wskazać, które z przeprowadzonych w ramach Projektu działań były realizowane przez 

Państwa po raz pierwszy. 

Dla każdego z tych działań, proszę wskazać, czy planujecie Państwo ich ponowną realizację  

w przyszłym roku (przy założeniu posiadania wystarczających środków finansowych); jeżeli 

działanie miało charakter jednorazowy (np. opracowanie systemu współpracy czy utworzenie 

nowego narzędzia informatycznego), proszę wybrać: „nie dotyczy”. 

Rodzaj i nazwa zadania, które było 
realizowane po raz pierwszy 

Planowane powtórzenie działania w roku 
akademickim 2020/2021 

Nie 
dotyczy 

Tak Nie 
Trudno 

powiedzieć 

     

     

     

     

 

11. Proszę wskazać, czy Projekt realizowany był w partnerstwie? 

Tak 

Nie 

Jeżeli: „Nie” proszę przejść do pytania nr 14  

12. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze współpracy w ramach zawiązanego partnerstwa? 

 

Zdecydowanie 
nie  

Raczej nie  Trudno 
powiedzieć  

Raczej tak  Zdecydowanie 
tak  

     

 

 



 
Uzasadnienie oceny 

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

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

13. Czy planujecie Państwo kontynuację współpracy w ramach zawiązanego partnerstwa w roku 

akademickim 2020/2021 w zakresie działań służących budowaniu relacji z zagranicznymi 

absolwentami? 

 Tak 

 Nie  

 Trudo powiedzieć 

 

Uzasadnienie 

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

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

14. Jak Państwo oceniacie wsparcie ze strony NAWA udzielane Państwa instytucji 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 

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

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

15. Czy chcieliby Państwo zaproponować jakieś modyfikacje czy usprawnienia programu 

International Alumni? 

W zakresie: 



 
a) procedury wnioskowania 

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

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

b) procedury oceny i wyboru wniosków 

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

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

c) katalogu uprawnionych działań 

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

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

d) katalogu kosztów kwalifikowanych 

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

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

e) zasady realizacji płatności  

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

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

f) innych obszarów programu 

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

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

16. Czy planują Państwo ponownie ubiegać się o realizację Projektu w ramach programu 

International Alumni? 

 Tak 

 Nie 

 

17. Proszę o dokonanie ogólnej oceny zrealizowanego Projektu:  

Na ile zrealizowany Projekt był użyteczny dla procesu umiędzynarodowienia Państwa 

uczelni/jednostki? 

 

Projekt był: 

użyteczny 
jedynie w 

niewielkim 
stopniu 

umiarkowanie 
użyteczny 

użyteczny 
bardzo 

użyteczny 

    

 

Uzasadnienie 

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

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

 


