ANKIETA EX-POST
Program EDUKACJA, Komponent II – Mobilność w Szkolnictwie Wyższym
Wyjazd dydaktyczny
Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.
1 Cel Ankiety ex-post
Niniejsza Ankieta służy przekazaniu instytucjom zarządzającym Programem Edukacja istotnych
informacji, które mogą okazać się przydatne innym uczestnikom oraz pozwolą na udoskonalenie
działania programu.
Wszelkie dane osobowe zawarte w niniejszej Ankiecie ex-post będą przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Po złożeniu Ankiety, dostęp do niej będą miały: uczelnia wysyłająca, Operator Programu,
Krajowy Punkt Kontaktowy, Biuro Mechanizmu Finansowego, Komitet Mechanizmu
Finansowego EOG z uwzględnieniem konieczności przekazywania danych odpowiednim
służbom odpowiedzialnym za kontrole i audyt.
Wypełniając niniejszą Ankietę prosimy posługiwać się aktualnymi informacjami z Indywidualnego
programu nauczania (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching), Umowy na wyjazd
pracownika w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celu szkoleniowym.
* 2 Identyfikacja uczestnika oraz ogólne informacje
* 2.1 Imię i nazwisko
Patrz pkt. 6: "Publikowanie i stosowanie prawa do informacji oraz adresu e-mail" na końcu
Ankiety. Dotyczy zasad korzystania z danych osobowych.
………………………………………..
* 2.2 Płeć
 kobieta
 mężczyzna
 nie określono
* 2.3 Poziom wykształcenia
 średnie
 studia licencjackie
 studia magisterskie
 studia doktoranckie
 gdzie indziej nie sklasyfikowane
 nie określono
* 2.4 Uczelnia wysyłająca/przedsiębiorstwo, kraj:
…………………….
* 2.5 Uczelnia przyjmująca, kraj:
…………………….
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* 2.6 Data rozpoczęcia mobilności (podana jedynie dla celów informacyjnych).
…………………….
* 2.7 Data zakończenia mobilności (podana jedynie dla celów informacyjnych).
…………………….
* 2.8 Adres e-mail, na który będzie można kontaktować się ze mną w przyszłości
Patrz sekcja "Publikowanie i stosowanie prawa do informacji oraz adresu e-mail" na końcu
Ankiety. Dotyczy zasad korzystania z danych osobowych. Upewnij się, że podany adres e-mail
jest poprawny.
…………………….
* 3. Ogólna satysfakcja
* 3.1 Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udziału w mobilności?
 Tak
 Nie
 Nie wiem
* 3.2 Czy poleciłby/poleciłaby Pan/Pani udział w mobilności innym pracownikom?
 Tak
 Nie
 Nie wiem
* 4. Rozwój osobisty i zawodowy
* 4.1 Czy Pan/Pani podniósł/podniosła umiejętności/kompetencje w swojej dziedzinie pracy
dzięki udziałowi w mobilności?
 Tak
 Nie
 Nie wiem
* 4.2 Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności
Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

* Skorzystałem/am z dobrych
praktyk poznanych za granicą
* Mogłem/am poznać i rozwinąć
nowe praktyczne metody
nauczania
* Nabyłem/am właściwych dla
sektora szkolnictwa wyższego
lub praktycznych umiejętności
mających znaczenie dla mojej
obecnej pracy i rozwoju
zawodowego
* Zwiększyłem/am moje
kompetencje organizacyjne/w
zakresie zarządzania
* Wzmocniłem/am lub

2

Nie
mam
zdania

Raczej
nie

Zdecydowanie
nie

poszerzyłem/am kontakty w
ramach mojej sieci kontaktów
zawodowych lub nawiązałem/am
nowe kontakty
* Wzmocniłem/am współpracę z
instytucją/organizacją partnerską
* Nawiązałem/am współpracę z
podmiotami na rynku pracy
* Nawiązałem/am współpracę z
podmiotami społeczeństwa
obywatelskiego
* Podniosłem/am własne
umiejętności językowe w
zakresie języka obcego
* Wzrosły moje społeczne,
językowe i/lub kulturowe
kompetencje
* Poprawiłem/am moje
umiejętności w zakresie
korzystania z narzędzi i
technologii informacyjnych i
komunikacyjnych (np. komputer,
internet, wirtualne platformy
współpracy, oprogramowanie,
urządzenia ICT itp.)
* Zwiększyłem/am moje szanse
zatrudnienia i kariery zawodowej

5. Podsumowanie
5.1 W tym miejscu może Pan/Pani podzielić się informacjami, obserwacjami, komentarzami lub
zaleceniami, które mogą być przydatne dla innych pracowników, chcących pojechać na
stypendium, Operatora Programu lub Krajowego Punktu Kontaktowego.
……………………………………………
* 6. Prawo do publikacji informacji i wykorzystania adresu e-mail
* 6.1 Jestem chętny/a do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w programie
Edukacja z innymi pracownikami. Mogą się oni kontaktować ze mną poprzez mój adres e-mail.
 Tak
 Nie
* 6.2 Wyrażam zgodę, aby niniejsza Ankieta (lub jej część) został opublikowana i udostępniona
do publicznej wiadomości.
 Tak, z moim imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail
 Tak, anonimowo (bez podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail)
 Nie
* 6.3 Wyrażam zgodę na użycie mojego adresu e-mail w przyszłości w celu kontaktu ze mną w
sprawach dotyczących dalszych badań związanych z treścią tej Ankiety lub w kwestiach
dotyczących programu Edukacja i innych zagadnień europejskich.
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