
 
 

 

Załącznik nr 5 do umowy 

 

 

Ankieta ewaluacyjna na zakończenie projektu 

dla uczestników programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

KATAMARAN - PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA 
WSPÓLNYCH STUDIÓW II STOPNIA 

 

 

1. Nazwa Wnioskodawcy 

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

 

2. Tytuł Projektu 

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

 

3. Proszę wskazać, w ramach której ścieżki projekt był realizowany? 

 A 

 B 

 

4. Proszę wskazać kierunek studiów będących przedmiotem projektu. 

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

 

5. Proszę określić dyscyplinę naukową lub artystyczną, do której został 

przyporządkowany program studiów będący przedmiotem projektu  

W przypadku przyporządkowania programu studiów do więcej niż 1 dyscypliny – 

proszę wskazać dyscyplinę wiodącą. 

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

 

Dla ścieżki B: 

 

6. Czy studia wspólne realizowane w ramach projektu są kontynuacją studiów 

wspólnych prowadzonych dotychczas? 

 Tak 

 Nie, nabór na rok akademicki 2019/20 był pierwszą edycją tych studiów  

Jeżeli odp. na pyt. 6 = „Tak” 

 

7. Proszę wskazać, którą edycją tych studiów był nabór na rok akademicki 2019/20? 

…… 
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8. Jakie było zainteresowanie naborem na studia na rok akademicki 2019/20? Proszę 

uzupełnić poniższą tabelę. 

 

Obywatelstwo 
osób aplikujących 

Liczba osób, które 
ubiegały się o przyjęcie na 

studia 

Liczba osób, które 
rozpoczęły kształcenie 

cudzoziemcy     
Polacy     

 

Dla wszystkich: 

9. Czy w roku akademickim 2020/21 uruchomiono nabór na studia wspólne będące 

przedmiotem projektu?  

a) Nabór został przeprowadzony 

b) Nie uruchomiono naboru 

c) Nie dotyczy; projekt zakończył się przed uruchomieniem naboru na studia 

na rok akademicki 2020/21 

d) Nabór został uruchomiony, ale nie został jeszcze zakończony lub nie są 

jeszcze znane jego wyniki 

 

Jeśli odp. na pyt. 7 = a): 

 

10. Jakie było zainteresowanie naborem na studia na rok akademicki 2020/21? Proszę 

uzupełnić poniższą tabelę. 

 

Obywatelstwo 
osób aplikujących 

Liczba osób, które 
ubiegały się o 

przyjęcie na studia 

Liczba osób, które 
rozpoczęły kształcenie 

cudzoziemcy     
Polacy     
 

Jeśli odp. na pyt. 7 = b):  

Z jakich powodów nie uruchomiono naboru? 

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

 

Jeśli odp. na pyt. 7 = c):  

 

11. Czy Beneficjent przeprowadzi nabór na rok akademicki 2020/21 na studia będące 

przedmiotem projektu? 

 Tak 

 Nie 

 Nie wiadomo, uzasadnienie 
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Dla ścieżki A: 

 

12. Dla każdego wskazanego poniżej typu szkoleń, proszę wskazać, czy kadra biorąca 

udział w projekcie w nich uczestniczyła, a jeśli tak, to proszę wskazać liczbę osób 

uczestniczących w szkoleniach: 

 

Typ szkolenia Brak szkoleń 

w Projekcie 

Liczba 

uczestników 
przygotowania do stosowania nowych metod kształcenia;   
przygotowania do realizacji nowego programu studiów z udziałem 

studentów zagranicznych (np. szkolenia na temat różnic 

międzykulturowych); 

  

współpracy z Partnerem (np. prowadzenie obsługi Projektu 

zgodnie ze standardami organizacyjnymi  Partnera); 
  

 

Dla ścieżki B: 

 

13.  Dla każdego wskazanego poniżej typu działań projektowych, proszę wskazać, czy 

kadra biorąca udział w projekcie w nich uczestniczyła, a jeśli tak, to proszę wskazać 

liczbę osób uczestniczących w tych działaniach: 

 

Typ szkolenia Brak działań 

w Projekcie 

Liczba 

uczestników 
wykłady, wizyty studyjne lub spotkania robocze kadry 

dydaktyczno-naukowej z Partnerem zagranicznym, związane z 

realizacją studiów 

  

szkolenia adaptacyjne, integracyjne, językowe, między-kulturowe, 

szkolenia dotyczące nowych metod kształcenia 
  

 

 

14. Jak Państwo oceniają wsparcie ze strony NAWA udzielone Państwu na etapie 

wnioskowania oraz w trakcie realizacji projektu? Przez wsparcie rozumiemy 

pomoc udzieloną Państwu przez pracowników NAWA, w tym jakość udzielanych 

informacji i wyjaśnień. Proszę o uzasadnienie swojej oceny. 

 

a) ocena wsparcia NAWA na etapie wnioskowania o uzyskanie finansowania 

  

Zdecydowanie 
negatywna 

Raczej 
negatywna 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
pozytywna 

Zdecydowanie 
pozytywna 

     
 

Uzasadnienie 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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 KATAMARAN? 

 

W zakresie: 

a) procedury wnioskowania 

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

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

b) procedury oceny i wyboru wniosków 

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

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

c) katalogu kosztów kwalifikowanych 

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

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

d) zasady realizacji płatności  

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

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

e) działań uprawnionych w programie 

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

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

f) innych obszarów programu 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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16. Proszę o dokonanie ogólnej oceny zrealizowanego projektu: Na ile zrealizowany 

projekt był użyteczny dla procesu umiędzynarodowienia Beneficjenta? 

 

Projekt był: 
użyteczny  w 

niewielkim 
stopniu 

umiarkowanie 
użyteczny 

użyteczny 
bardzo 

użyteczny 
trudno 

powiedzieć 

     
 

Uzasadnienie 

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

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

 

 


