
Ankieta ewaluacyjna 

dla uczestników programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

Lektorzy - nabór 2020/2021 

 

 

 

Imię i nazwisko  

 

Nazwa uczelni, w której prowadzony był lektorat  

 

1. Proszę ocenić na ile Pan/Pana kompetencje zawodowe wzmocniły się w związku z 

uczestnictwem w programie? 

 

Wyjazd nie wpłynął 
istotnie na moje 

kompetencje 
zawodowe 

Wyjazd nieznacznie 
wzmocnił moje 
kompetencje 

zawodowe 

Wyjazd wyraźnie 
wzmocnił moje 
kompetencje 

zawodowe  

Wyjazd bardzo 
znacząco wzmocnił 
moje kompetencje 

zawodowe 

    

 

Uzasadnienie 

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

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

2. Czy w ciągu tego roku akademickiego podniósł Pan / podniosła Pani swoje kwalifikacje 

zawodowe poza lektoratem? Jeśli tak, to proszę opisać, jakie studia, kursy udało się 

Panu/Pani skończyć? 

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

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

 

3. Jak Pani/Pan ocenia wsparcie otrzymane ze strony uczelni w związku z prowadzonym 

lektoratem? 

 

Uczelnia nie 
okazała mi żadnego 
istotnego wsparcia 

Uczelnia wspierała 
mnie w niewielkim 

stopniu 

Wsparcie uczelni 
było znaczące, choć 
mogło być większe   

Wsparcie uczelni 
było w pełni 

satysfakcjonujące  

    

 

Uzasadnienie 

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

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

4. Jak Pani/Pan ocenia wsparcie otrzymane ze strony polskiej placówki dyplomatycznej w 

związku z prowadzonym lektoratem? 

 

Nie 
otrzymałem(łam) 

Placówka wspierała 
mnie w niewielkim 

Wsparcie placówki 
było znaczące, choć 

Wsparcie placówki 
było w pełni 



od placówki 
żadnego istotnego 

wsparcia 

stopniu mogło być większe   satysfakcjonujące  

    

 

5. Proszę krótko opisać, jak przebiegała Pani/Pana współpraca z polską placówką 

dyplomatyczną 

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

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

6. Czy w trakcie pobytu za granicą nawiązał(a) Pan(i) w związku z prowadzonym lektoratem 

kontakt czy współpracę z jakąś inną polską instytucją? Jeśli tak, prosimy o podanie nazwy tej 

(tych) instytucji oraz krótkie opisanie podjętej współpracy. 

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

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

7. Jak Pani/Pan ocenia wsparcie ze strony NAWA? 

 

Zdecydowanie 
negatywnie 

Raczej 
negatywnie 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
pozytywnie 

Zdecydowanie 
pozytywnie 

     

 

Uzasadnienie 

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

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

8. Czy w roku akademickim 2020/2021 brał(a) Pan(i) udział w zorganizowanej przez NAWA 

konferencji dla lektorów? 

 

 Tak 

 Nie; zachęcamy do wskazania powodu nieuczestniczenia w konferencji: 

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

 

[jeżeli odp. na pyt. 8: Tak] 

9. Proszę ocenić, na ile przydatny był dla Pani/Pana udział w konferencji dla lektorów 

 

Zdecydowanie 
nieprzydatny 

Raczej 
nieprzydatny 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
przydatny 

Zdecydowanie 
przydatny 

     

 

Uzasadnienie 

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

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

10. Czy biorąc pod uwagę stypendium NAWA, ewentualne wynagrodzenie otrzymywane od 

uczelni oraz inne świadczenia otrzymywane na miejscu w związku z prowadzonym 



lektoratem (np. bezpłatne mieszkanie), jak Pani/Pan ocenia stopień zaspokojenia swoich 

potrzeb bytowych w trakcie pobytu za granicą? 

 

Byłem(łam) w 
stanie zaspokoić 
wszystkie moje 

potrzeby 

Byłem(łam) w 
stanie zaspokoić 
najważniejsze dla 

mnie potrzeby 

Byłem(łam) w 
stanie zaspokoić 

moje 
podstawowe 

potrzeby 

Zdarzało się, że 
miałem(łam) 

problem z 
zaspokojeniem 

moich 
podstawowych 

potrzeb 

Często 
miałem(łam) 

problem z 
zaspokojeniem 

moich 
podstawowych 

potrzeb 

     

 

11. Czy chciałaby Pani / chciałby Pan zaproponować jakieś modyfikacje czy usprawnienia 

programu? 

W zakresie: 

zasad rekrutacji 

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

obowiązków beneficjentów 

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

działań NAWA 

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

innych obszarów programu 

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

 

12. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z pobytu za granicą w ramach programu? 

 

Zdecydowanie 
nie 

Raczej nie 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej tak 

Zdecydowanie 
tak 

     

  

Uzasadnienie 

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

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

13. Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pani/Pan swojej znajomej lektorce/swojemu 

znajomemu lektorowi udział w programie? 

 
Zdecydowanie nie polecę 
 

Zdecydowanie polecę 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



Informacje dodatkowe 

14. Proszę wskazać, które z wymienionych poniżej motywacji do podęcia nauki języka polskiego 

są adekwatne dla studentów uczestniczących w prowadzonych przez Panią/Pana zajęciach. 

 

 polskie pochodzenie 

 planowane podjęcie studiów w Polsce 

 planowane podjęcie pracy w Polsce 

 planowany wakacyjny kurs języka polskiego w Polsce 

 zainteresowanie polską kulturą (bez planów związanych ze studiami czy pracą w Polsce) 

 dopełnienie wymogu formalnego obowiązującego na wybranym kierunku studiów 

 inne - jakie? 
………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………. 

 

15. Motywacje wskazane w poprzednim pytaniu proszę uszeregować od występujących 

najczęściej do występujących najrzadziej. 

 

[lista motywacji wskazanych w pyt. 16 do uporządkowania] 

  

16. Czy Pana/Pani zdaniem w przyszłym roku akademickim uczelnia będzie kontynuowała 

lektorat języka polskiego w zakresie analogicznym jak w minionym roku? Czy też można 

przypuszczać, że lektorat zostanie ograniczony lub też można oczekiwać rozszerzenia oferty 

lektoratu? 

 

 prawdopodobnie lektorat będzie kontynuowany w zakresie analogicznym jak w minionym roku 

 
prawdopodobnie oferta lektoratu zostanie ograniczona 

……………………………………………………………………………………. 

 
prawdopodobnie oferta lektoratu zostanie rozszerzona 

……………………………………………………………………………………. 

 
inna sytuacja: 

……………………………………………………………………………………. 

 

17. Proszę wskazać, ile lat prowadził(a) Pan(i) lektorat języka polskiego za granicą korzystając ze 

wsparcia stypendialnego / finansowego MNiSW/NAWA (uwzględniając udział w niniejszej 

edycji programu) 

 

………… 

 

18. Proszę wskazać, ile lat doświadczenia zawodowego w pracy jako lektor(ka) języka polskiego 

Pan(i) posiada 

 

………… 


