
 
 

 

Załącznik nr 4 do Umowy – Ankieta ewaluacyjna 

 

 

Ankieta ewaluacyjna na zakończenie projektu 

dla uczestników programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

KATAMARAN - REALIZACJA 
WSPÓLNYCH STUDIÓW II STOPNIA  

(2020 – II nabór) 

 

 

1. Nazwa Wnioskodawcy 

[uzupełniane automatycznie] 

 

2. Tytuł Projektu 

[uzupełniane automatycznie] 

 

3. Proszę wskazać nazwę kierunku studiów będących przedmiotem projektu. 

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

 

4. Proszę określić dyscyplinę naukową lub dziedzinę artystyczną, do której został 

przyporządkowany program studiów będący przedmiotem projektu  

[lista dziedzin i dyscyplin naukowych] 
 

5. Proszę wskazać, które z działań uprawnionych w Programie, były realizowane w 

ramach projektu. 

 
a) działania mające na celu uruchomienie rekrutacji na studia, w tym upowszechnienie 

informacji o planowanym uruchomieniu studiów oraz pozyskanie studentów, np. kontakty 
bezpośrednie, udział w spotkaniach networkingowych, prowadzenie lub udział w 
wykładach, konferencjach i innych wydarzeniach z udziałem grupy docelowej;  

b) wypłata stypendiów dla studentów polskich uczelni wyjeżdżających za granicę oraz 
studentów uczelni zagranicznej lub instytucji naukowej przyjeżdżających do Polski w 
ramach realizowanego wspólnego programu kształcenia;  

c) organizacja lub udział w prowadzeniu wykładów, wizytach studyjnych lub spotkaniach 
roboczych kadry dydaktyczno-naukowej z Partnerem/-ami zagranicznym/-i, związanych z 
realizacją studiów;  

d) organizacja szkoleń adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub 
szkoleń dotyczących nowych metod kształcenia lub udział kadry, która będzie 
zaangażowana w realizację studiów objętych Projektem, w szkoleniach adaptacyjnych, 
integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub w szkoleniach dotyczących nowych 
metod kształcenia;  

e) organizacja szkoleń adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub 
udział studentów w tych szkoleniach.  
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6. Proszę wskazać w jakich latach akademickich w okresie: 2020 – 2023 prowadzony 

był nabór na studia wspólne będące przedmiotem projektu (proszę wziąć pod 

uwagę również te nabory, które nie były raportowane w ramach projektu)  

a) 2020/2021 

b) 2021/2022 

c) 2022/2023 

Jeżeli odp. na pyt. 6 = a)  

 

7. Ilu Polaków oraz ilu cudzoziemców rozpoczęło / ukończyło kształcenie w wyniku 

naboru na rok akademicki 2020/21? 

 

Obywatelstwo 
osób 

aplikujących 

Liczba osób, które 
rozpoczęły kształcenie w 

wyniku naboru na rok 
2020/21 

Liczba osób, które uzyskały 
dyplom, spośród tych które 

rozpoczęły kształcenie w wyniku 
naboru na rok 2020/21 

cudzoziemcy     
Polacy     

 

Jeżeli odp. na pyt. 6 = b)  

 

8. Ilu Polaków oraz ilu cudzoziemców rozpoczęło / ukończyło kształcenie w wyniku 

naboru na rok akademicki 2021/22? 

 

Obywatelstwo 
osób 

aplikujących 

Liczba osób, które 
rozpoczęły kształcenie w 

wyniku naboru na rok 
2021/22 

Liczba osób, które uzyskały 
dyplom, spośród tych które 

rozpoczęły kształcenie w wyniku 
naboru na rok 2021/22 

cudzoziemcy     
Polacy     

 

Jeżeli odp. na pyt. 6 = c)  

 

9. Ilu Polaków oraz ilu cudzoziemców rozpoczęło kształcenie w wyniku naboru na rok 

akademicki 2022/23? 

 

Obywatelstwo 
osób 

aplikujących 

Liczba osób, które 
rozpoczęły kształcenie w 

wyniku naboru na rok 
2022/23 

cudzoziemcy   
Polacy   
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Jeżeli odp. na pyt. 6 ≠ b) 

10. Proszę napisać, z jakich powodów nie przeprowadzono naboru na rok akademicki 

2021/22  

…………………………………………. 

Jeżeli odp. na pyt. 6 = b) oraz 6 ≠ c) 

11. Proszę napisać, z jakich powodów nie przeprowadzono naboru na rok akademicki 

2022/23  

…………………………………………. 

 

Jeżeli odp. na pyt. 6 ≠ b) oraz 6 ≠ c) 

12. Proszę napisać, z jakich powodów nie przeprowadzono naboru na rok akademicki 

2021/22 i kolejny 

…………………………………………. 

 

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

wspólnych prowadzonych przez Beneficjenta przed przystąpieniem do Programu 

Katamaran? 

a) Tak, przed przystąpieniem do Programu Katamaran Beneficjent przeprowadził co 

najmniej jeden nabór na studia wspólne będące przedmiotem projektu 

b) Nie, nabór przeprowadzony w ramach projektu był pierwszą edycją tych studiów  

Jeżeli odp. na pyt. 10 = a)  

 

14. Ilu Polaków oraz ilu cudzoziemców rozpoczęło / ukończyło kształcenie w wyniku 

naboru poprzedzającego pierwszy nabór przeprowadzony w ramach projektu 

realizowanego w Programie Katamaran?  

 

Obywatelstwo 
osób 

aplikujących 

Liczba osób, które 
rozpoczęły kształcenie w 

wyniku naboru 
poprzedzającego nabór w 

ramach projektu  

Liczba osób, które uzyskały 
dyplom, spośród tych które 

rozpoczęły kształcenie w wyniku 
naboru 

cudzoziemcy     
Polacy     

 

15. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze współpracy z uczelnią partnerską, którą 

współprowadziła studia będące przedmiotem projektu? 

 
zdecydowanie 

nie  
raczej nie  trudno 

powiedzieć  
raczej tak  zdecydowanie 

tak  
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16. Czy w rezultacie uczestnictwa w Programie Państwa uczelnia rozpoczęła nowy, 

niezwiązany z realizacją projektu, projekt współpracy z uczelnią partnerską? 

 
a) Tak 

b) Nie; proszę krótko opisać czego dotyczy współpraca: 

……………………  

17. Proszę krótko opisać najważniejszą korzyść lub korzyści (maksymalnie trzy) 

osiągnięte przez Państwa uczelnię w wyniku realizacji projektu. 

a) Trudno powiedzieć 

b) Opis najważniejszych korzyści: 

…………………………………………………………………… 

18. Jak Państwo oceniają wsparcie ze strony NAWA udzielone Państwu w trakcie 

realizacji projektu? Przez wsparcie rozumiemy pomoc udzieloną Państwu przez 

pracowników NAWA, w tym jakość udzielanych informacji i wyjaśnień. Zachęcamy 

do uzasadnienia swojej oceny. 

 

Zdecydowanie 
negatywna 

Raczej 
negatywna 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
pozytywna 

Zdecydowanie 
pozytywna 

     
 

Uzasadnienie 

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

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

19. Co dla Państwa stanowiło największą trudność w związku z uczestnictwem w 

programie (proszę wziąć pod uwagę zarówno etap wnioskowania, jak i etap realizacji 

projektu)?  

……………………………… 

 

20. Co postrzegacie Państwo jako największą zaletę programu? 

………………………………………………………………… 

 

21. Czy chcieliby Państwo zaproponować jakieś modyfikacje czy usprawnienia 

programu KATAMARAN? 

 

W zakresie: 

a) procedury wnioskowania 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b) procedury oceny i wyboru wniosków 

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

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

c) katalogu kosztów kwalifikowanych 

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

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

d) zasady realizacji płatności  

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

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

e) działań uprawnionych w programie 

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

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

f) innych obszarów programu 

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

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

22. 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 

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

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

 

 


