
Ankieta ewaluacyjna 
dla Beneficjentów Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

Promocja Języka Polskiego 
Projekty wyłonione w naborze w 2019 r. 

 
 

 
 

1. Proszę wskazać numer Państwa Projektu 

[wybór z listy] 

 

2. Czy w ramach projektu wdrożono działania dotychczas nierealizowane przez Beneficjenta 

lub działania o rozszerzonym zakresie (wzbogacenie dotychczasowej działalności o 

dodatkowe elementy) lub rozszerzonej skali (skierowanie działań do większej niż 

dotychczas liczby odbiorców)? 

 

 
a) Nie, działania zrealizowane w ramach projektu były podobne do tych 

podejmowanych przez Beneficjenta przed realizacją projektu 

 b) Tak, wdrożono jedno lub więcej działań nowych dla Beneficjenta 

 
c) Tak, wdrożono jedno lub więcej działań o istotnie rozszerzonym zakresie w 

porównaniu z dotychczasowymi działaniami Beneficjenta 

 
d) Tak, wdrożono jedno lub więcej działań o istotnie rozszerzonej skali w 

porównaniu z dotychczasowymi działaniami Beneficjenta 

 

[Jeśli odp. na pyt. 3 = b], to: 
3. Proszę krótko opisać to działanie (jeżeli było ich kilka, proszę wybrać jedno, najważniejsze 

z Państwa punktu widzenia. 

.......................................................................................................................................... 
 
[Jeśli odp. na pyt. 3 = b], to: 

4. Czy w okresie najbliższych 12 miesięcy Beneficjent planuje kontynuację tego działania? 

 planowana jest kontynuacja działania 

 
planowana jest kontynuacja działania, przy czym koniecznym warunkiem jest 
pozyskanie dodatkowych środków przez Beneficjenta 

 planowana jest kontynuacja działania, jednak z istotnymi modyfikacjami 

 
planowana jest kontynuacja działania, jednak z istotnymi modyfikacjami; przy 
czym koniecznym warunkiem jest pozyskanie dodatkowych środków przez 
Beneficjenta 

 kontynuacja działania nie jest planowana 

 

  



 [Jeśli odp. na pyt. 3 = c], to: 
5. Czy w okresie najbliższych 12 miesięcy Beneficjent planuje podtrzymać rozszerzony 

zakres działań? 

 
planowana jest kontynuacja co najmniej jednego działania w rozszerzonym 
zakresie 

 
planowana jest kontynuacja co najmniej jednego działania w rozszerzonym 
zakresie, przy czym koniecznym warunkiem jest pozyskanie dodatkowych 
środków przez Beneficjenta 

 
planowana jest realizacja tych działań, jednak nie jest planowane podtrzymanie 
ich rozszerzonego (w ramach Projektu) zakresu 

 

planowana jest realizacja tych działań, jednak nie jest planowane podtrzymanie 
ich rozszerzonego (w ramach Projektu) zakresu;  
niemniej jednak koniecznym warunkiem realizacji tych działań jest pozyskanie 
dodatkowych środków przez Beneficjenta 

 realizacja tych działań nie jest planowana 

 

[Jeśli odp. na pyt. 3 = d], to: 
6. Czy w okresie najbliższych 12 miesięcy Beneficjent planuje podtrzymać rozszerzoną skalę 

działań? 

 planowana jest kontynuacja co najmniej jednego działania w rozszerzonej skali 

 
planowana jest kontynuacja co najmniej jednego działania w rozszerzonej skali, 
przy czym koniecznym warunkiem jest pozyskanie dodatkowych środków przez 
Beneficjenta 

 
planowana jest realizacja tych działań, jednak nie jest planowane podtrzymanie 
ich rozszerzonej (w ramach projektu) skali 

 

planowana jest realizacja tych działań, jednak nie jest planowane podtrzymanie 
ich rozszerzonej (w ramach projektu) skali;  
niemniej jednak koniecznym warunkiem realizacji tych działań jest pozyskanie 
dodatkowych środków przez Beneficjenta 

 realizacja tych działań nie jest planowana 

 

7. Proszę wskazać kraj lub kraje, do których przede wszystkim skierowane były działania 

promujące język polski, zrealizowane w ramach projektu. 

 

Działania adresowane były przede wszystkim do następujących krajów: 

kraj A 
kraj B 
kraj C 
… 

 

8. Czy projekt był realizowany w partnerstwie? 

 Tak 

 Nie 

  



[Jeżeli odp. na pyt. 12 = „Tak”] 

9. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze współpracy w ramach partnerstwa? 

 
zdecydowanie 

nie  
raczej nie  trudno 

powiedzieć  
raczej tak  zdecydowanie 

tak  
     

 
10. Czy w okresie 12 miesięcy po zakończeniu Projektu planujecie Państwo kontynuację 

współpracy w ramach partnerstwa w zakresie działań podejmowanych w projekcie? 

 a) Tak 

 
b) Tak, jednak warunkiem koniecznym kontynuacji współpracy jest pozyskanie 

dodatkowych środków przez Beneficjenta lub partnera 

 
c) Nie, w okresie 12 miesięcy po zakończeniu projektu nie jest planowana kontynuacja 

współpracy 

 
11. Proszę krótko opisać najważniejsze z Państwa punktu widzenia efekty zrealizowanego 

projektu: Co dała Państwa organizacji realizacja projektu? 

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

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

 
12. Jak Państwo oceniacie wsparcie ze strony NAWA udzielane uczelni 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 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  



13. Czy chcieliby Państwo zaproponować jakieś modyfikacje czy usprawnienia programu? 

W zakresie: 
a) procedury wnioskowania 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b) procedury oceny i wyboru wniosków 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
c) katalogu kosztów kwalifikowanych 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
d) zasady realizacji płatności  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
e) innych obszarów programu 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

14. Czy biorąc pod uwagę wszystkie doświadczenia związane z aplikowaniem do Programu 

Promocja języka polskiego i realizacją Projektu, byliby Państwo gotowi wziąć udział w 

kolejnej edycji Programu? 

 

Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej nie 

Zdecydowanie 
nie 

     
 

15. Proszę o dokonanie ogólnej oceny zrealizowanego Projektu: Na ile zrealizowany Projekt 

był użyteczny dla wzmocnienia potencjału Beneficjenta w zakresie promocji języka 

polskiego? 

 
Projekt był: 

użyteczny jedynie w 
niewielkim stopniu 

umiarkowanie 
użyteczny 

użyteczny bardzo użyteczny 

    
 

 


