
 
 

 

Załącznik 5a do Umowy - Ankieta ewaluacyjna – pierwszy etap 
 

 
Ankieta ewaluacyjna 

po zakończeniu realizacji działań związanych z pozyskaniem doktorantów zagranicznych 
dla uczestników programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

Program STER - Stypendia doktorskie dla cudzoziemców 
 

 
1. Nazwa Wnioskodawcy 

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

2. Tytuł Projektu 

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

3. Proszę uzupełnić poniższą tabelę. Jeżeli w 2018 r. nie prowadzili Państwo naboru 

na studia doktoranckie o zbliżonym programie kształcenia do tego, jaki będzie 

realizowany w szkole doktorskiej w ramach projektu, w polach dotyczących 

ubiegłego roku proszę wstawić: „0”. 

 Nabór na studia 
doktoranckie w 2018 r. 

Nabór do szkoły 
doktorskiej w 2019 r. 

cudzoziemcy Polacy cudzoziemcy Polacy 
Liczba osób, które złożyły aplikacje     
Liczba osób, które rozpoczęły kształcenie     

 
4. Proszę porównać poziom przygotowania naukowego cudzoziemców przyjętych do 

szkoły doktorskiej w naborze przeprowadzonym w 2019 r. oraz w naborze na studia 

doktoranckie o zbliżonym programie przeprowadzonym w 2018 r. 

Jeżeli w 2018 r. nie prowadzili Państwo naboru na studia doktoranckie o zbliżonym 
programie kształcenia (lub wśród osób przyjętych nie było cudzoziemców), proszę przejść 
do następnego pytania 
 
 

Poziom przygotowania naukowego cudzoziemców przyjętych do szkoły doktorskiej w 2019 r. 
względem poziomu przygotowania cudzoziemców przyjętych na studia doktoranckie w 2018 r. 

był: 
zdecydowanie 

niższy 
raczej 
niższy 

podobny raczej wyższy 
zdecydowanie 

wyższy 
trudno 

powiedzieć 
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5. Proszę wskazać, które ze zrealizowanych przez Państwa działań (zadań), służących 

pozyskaniu doktorantów z zagranicy, były Państwa zdaniem najbardziej skuteczne 

i dlaczego. Proszę opisać działania w kolejności od tego, które było najbardziej 

efektywnego do najmniej efektywnego.  

 

Rodzaj i nazwa zadania uzasadnienie 
  
  
  
  

 
6. Proszę wskazać, które ze zrealizowanych w ramach projektu działań, służących 

pozyskaniu doktorantów z zagranicy, były realizowane przez Państwa po raz 

pierwszy? Dla każdego z tych działań proszę wskazać, czy planują Państwo ich 

ponowną realizację w kolejnych latach (przy założeniu posiadania wystarczających 

środków budżetowych). 

 

Rodzaj i nazwa zadania, które było realizowane po 
raz pierwszy 

Planowane powtórzenie działania 
w naborze w 2020 r. 

tak nie 
trudno 

powiedzieć 
    
    
    
    

 
 


