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1. PREZENTACJA KONTEKSTU BADANIA 

 
Niniejszy raport metodologiczny dotyczy przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 4.1.1 – KREATYWNY 

HUMANISTA.  

 
Programy operacyjne ustanawia się w celu realizacji strategii rozwoju. Dla Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki cel główny sformułowano jako wzrost poziomu zatrudnienia  

i spójności społecznej, a ma on byd osiągany przez realizację celów strategicznych, 

zdefiniowanych zgodnie z zasadą strategicznego podejścia, które przełożyły się na wpisanie 

do treści PO KL dziewięciu Priorytetów1, z czego Priorytety I-V są realizowane na poziomie 

centralnym, natomiast Priorytety VI-IX na poziomie regionalnym. W kontekście niniejszego 

badania interesuje nas Priorytet IV “Szkolnictwo wyższe i nauka”, który koncentruje się na 

podwyższaniu jakości funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego. Instytucją 

pośrednicząca jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 

W ramach Priorytetu IV wyodrębniono następujące działania i poddziałania: 

 

4.1 WZMOCNIENIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI ORAZ 

ZWIĘKSZENIE LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA 

GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - projekty 

konkursowe  

Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 

znaczeniu dla 

gospodarki opartej na wiedzy - projekty systemowe  

Poddziałanie 4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem 

wyższym - projekty systemowe 

 

4.2. ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI 

NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM 

 

 

 

                                                           
1
  Plus Priorytet dziesiąty, mający na celu zapewnienie właściwego zarządzania Programem 

Operacyjnym Kapitał Ludzki 
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2. OPIS ZAKRESU I KONCEPCJI BADANIA 

 

2.1.   Zakres badania  

 

Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem planowanej ewaluacji jest projekt realizowany w ramach Programu  

Operacyjnego Kapitał Ludzki – 4.1.1. – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 

 

 

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest adekwatne przygotowanie studentów i absolwentów 

WSP TWP do zmieniających się warunków i wymogów rynku pracy oraz gospodarki opartej 

na wiedzy.  

 

Cel realizowany będzie przez 4 cele szczegółowe: 

1) podniesienie jakości nauczania poprzez podwyższenie kompetencji akademickiej 

kadry dydaktycznej (szkolenia w zakresie prowadzenia zajęd z przedsiębiorczości);  

2) wprowadzenie do programu studiów dodatkowego przedmiotu 

PRZEDSIĘBIORCZOŚD;  

3) rozszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni dla osób spoza społeczności akademickiej 

(kursy kompetencji miękkich oraz szkolenia dające podstawy do założenia własnej 

firmy);  

4) stworzenie przy w Akademickich Biurach Karier (ABK) punktów profesjonalnego 

doradztwa zawodowego zarówno dla studentów, jak też osób spoza WSP TWP. 

 

Zakres podmiotowy 

Badanie ewaluacyjne obejmuje:  

 grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu, tj. –  

o Kadra dydaktyczna Uczelni (30 osób), która zostanie przygotowana do 

prowadzenia zajęd z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 

o Sto grup studentów WSP TWP wszystkich kierunków i roczników 

wskazanych przez dziekanów. Będą oni uczestniczyli w dodatkowych, 

obowiązkowych, zajęciach z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (ok. 2500 studentów); 
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o Osoby spoza Uczelni (osoby pracujące zawodowo w różnych sektorach, 

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – bezrobotni, niepełnosprawni) 

- przygotowano dla nich działania pozwalające na lepsze funkcjonowanie na 

rynku pracy i podnoszenie kompetencji zarówno miękkich (wpływających na 

postawę), jak również dających określone kwalifikacje (44*15os=660os oraz 

2*16os=32) 

o Studenci i osoby spoza WSP TWP (ok. 170 osób) będą mieli możliwośd 

skorzystania z usług doradców zawodowych przy ABK.  

o Co najmniej 100 osób niepełnosprawnych oraz 60 bezrobotnych weźmie 

udział w ww. działaniach. 

 wykonawców poszczególnych zadao projektowych 

 zespół zarządzający projektem 

 

Zakres czasowy 

Okres realizacji projektu: 1.09.2009 – 30.04.2012 

 

Zakres terytorialny 

Cała Polska – oddziały Wyższej Szkoły Pedagogicznej – Warszawa, Szczecin, Lublin, Olsztyn, 

Człuchów, Katowice. 

 

2.2.   Cele badania  

 

Cele prowadzonej ewaluacji: 

 określenie stopnia zgodności realizacji z przyjętymi na etapie programowania 

założeniami 

 ocena stopnia osiągania założonych rezultatów twardych i miękkich  

 identyfikacja mocnych i słabych stron projektu 

 podniesienie skuteczności i efektywności prowadzonych działao 

 

 

 

Dobre badania, poza rygoryzmem metodologicznym (podejście naukowe), cechuje też duża 

elastycznośd (podejście pragmatyczne) wobec każdego problemu badawczego  

i twórcze podejście do potrzeb informacyjnych. Stąd należy pamiętad, że opisane tu 

metody i poszczególne narzędzia badawcze mogą, w wyniku gromadzonych danych  

i  dokonanych analiz, ulec przemodelowaniu lub uzupełnieniu o nowe kwestie.
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REZULTATY 

twarde miękkie 

 30 nauczycieli akademickich nabędzie 

kwalifikacje niezbędne do prowadzenia 

dodatkowego przedmiotu 

PRZEDSIĘBIORCZOŚD; 

 na 6 wydziałach przygotowanych zostanie  

6 programów nauczania na przedmiocie 

PRZEDSIĘBIORCZOŚD; 

 2500 studentów weźmie udział w zajęciach 

oraz zaliczy na ocenę przedmiot 

PRZEDSIĘBIORCZOŚD; 

 co najmniej 170 studentów oraz osób spoza 

Uczelni skorzysta z usług doradców 

zawodowych zatrudnionych przy ABK 

(powstanie ok 170 szt. Indywidualnych 

Planów Rozwoju); 

 692 osób spoza Uczelni weźmie udział  

w szkoleniach i otrzyma certyfikaty; 

 3222 osób otrzyma materiały dydaktyczne 

bądź szkoleniowe; 

 doposażona zostanie biblioteka w literaturę  

z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości 

ok. 240 pozycji książkowych; 

 w ramach działao promocyjnych: 

zamieszczone zostaną ogłoszenia w prasie 

lokalnej (65szt.), przygotowane zostaną 

foldery informacyjne (ok. 2000szt.) oraz 

plakaty promujące działania (ok. 500szt.), 

wydany zostanie prospekt dot. 

przedsiębiorczości i rezultatów projektu (ok. 

1000szt.); 

 zorganizowana zostanie konferencja 

podsumowująca projekt dla 100 osób; 

 zapoczątkowanie, na Uczelni kształcącej na 

kierunkach humanistycznych, kształcenia  

z przedsiębiorczości (ROZPOCZĘCIE 

PROCESU PREINKUBACJI AKADEMICKIEJ) 

(2530 osób); 

 podniesienie kwalifikacji kadry 

dydaktycznej, która będzie zachęcała  

i przygotowywała studentów do 

sprawniejszego funkcjonowania na rynku 

pracy (30 osób); 

 przygotowanie przyszłych absolwentów 

Uczelni do lepszego radzenia sobie na 

lokalnych rynkach pracy (2500 osób); 

 wzmocnienie postawy przedsiębiorczości 

wśród studentów oraz osób spoza 

środowiska akademickiego (3222 osób); 

 dzięki doradztwu zawodowemu uczestnicy 

projektu będą świadomie kreowali ścieżki 

własnego rozwoju zawodowego (170 osób); 

 zwiększenie udziału absolwentów WSP TWP 

w świadczeniu usług społecznych wysokiej 

jakości oraz podejmowaniu działao 

zmierzających do samozatrudnienia; 

 Zespół Zarządzający (5 osób) otrzyma 

wsparcie w zakresie lepszej komunikacji 

interpersonalnej, pracy w zespole, 

superwizji, coachingu, itp. 
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2.3.   Kryteria ewaluacyjne 

 

Źródło – opracowanie własne 

 

 

KRYTERIA

EWALUACYJNE

SKUTECZNOŚCI

(rozumiane jako odpowiedź na
pytania)

- W jakim stopniu osiągnięto 
cele zdefiniowane na etapie 
programowania projektu?

- Jak projekt wpłynął na rozwój 
potencjału dydaktycznego WSP 
TWP?

- Jak projekt wpłynął na wzrost 
kwalifikacji zawodowych 
i zmianę sytuacji zawodowej 
beneficjentów ostatecznych?

TRAFNOŚCI

(rozumiane jako odpowiedź na
pytania)

- W jakim stopniu przyjęte cele 
projektu odpowiadały realnym 
potrzebom beneficjentów?

EFEKTYWNOŚCI

(rozumiane jako odpowiedź na
pytania)

- Jaki był stosunek uzyskanych 
rezultatów do poniesionych 
kosztów i nakładów?

- Jak wyglądał proces 
zarządzania projektem 
w perspektywie efektywności 
działao?
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2.4.   Pytania kluczowe 
 

Wyniki badania mają dad między innymi odpowiedzi na proponowane pytania kluczowe:  
 

1. W jakim stopniu osiągnięto zakładane cele na poziomie rezultatów miękkich  

i twardych? 

2. Jakie czynniki przyczyniały się do osiągania założonych rezultatów lub wręcz 

przeciwnie – utrudniały ten proces? 

3. Na ile zrealizowane działania doprowadziły do zwiększenia potencjału 

dydaktycznego uczelni? 

4. W jakim stopniu cele i realizacja projektu odpowiadają potrzebom beneficjentów 

ostatecznych projektu? 

5. Jakie zmiany zaszły w uczestnikach projektu (na poziomie wiedzy, umiejętności, 

zmiany postaw)?  

6. Czy formy wsparcia, narzędzia oraz instrumenty w projekcie zostały odpowiednio 

dobrane do realizacji zaplanowanych celów?  

7. Jakie są mocne i słabe strony projektu? 

 

2.5.   Pytania szczegółowe 

Wymienione powyżej pytania kluczowe niniejszego badania ewaluacyjnego potraktowano jako 

ogólne zagadnienia badawcze, którym przyporządkowano szczegółowe pytania badawcze. 

Przeprowadzone badanie dostarczy wiarygodnych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania 

szczegółowe, co z kolei umożliwi rzetelne wypełnienie poszczególnych celów badawczych.  
 

Tabela nr 1 – Matryca badawcza2 

 

 

                             METODY I TECHNIKI 
              BADAWCZE 

 
PYTANIE KLUCZOWE/ 
PYTANIE SZCZEGÓŁOWE 
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1. W jakim stopniu osiągnięto zakładane cele na poziomie rezultatów miękkich 

 i twardych? 

1.1. W jakim stopniu osiągnięto zakładane 
cele na poziomie rezultatów twardych? 

√   √   √ 

1.2. W jakim stopniu osiągnięto zakładane 
cele na poziomie rezultatów miękkich?  √ √ √ √  √ 

1.3. Czy działania były prowadzone zgodnie  
z harmonogramem? √  √  √ √  

                                                           
2
 Tabela przyporządkowuje ogólne zagadnienia badawcze do szczegółowych pytao badawczych oraz metod i narzędzi 

badawczych, za pomocą których uzyskana zostanie na nie odpowiedzi. 
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                             METODY I TECHNIKI 
              BADAWCZE 

 
PYTANIE KLUCZOWE/ 
PYTANIE SZCZEGÓŁOWE 
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2. Jakie czynniki przyczyniały się do osiągania założonych rezultatów lub wręcz 

przeciwnie – utrudniały ten proces? 

2.1. Jakie czynniki zewnętrzne3 przyczyniały 
się do osiągania rezultatów? √ √ √  √ √  

2.2. Jakie czynniki zewnętrzne utrudniały 
osiąganie rezultatów? √ √ √  √ √  

2.3. Jakie czynniki wewnętrzne4 przyczyniały 
się do osiągania rezultatów?  √ √ √  √ √  

2.4. Jakie czynniki wewnętrzne utrudniały 
osiąganie rezultatów? √ √ √  √ √  

2.5. W jaki sposób przebiega/przebiegała 
komunikacja pionowa i pozioma 
pomiędzy poszczególnymi 
osobami/komórkami biorącymi udział   
w projekcie? 

√ √ √  √   

3. Na ile zrealizowane działania doprowadziły do zwiększenia potencjału dydaktycznego 

uczelni? 

3.1. Jak można scharakteryzowad profil 
uczestnika projektu? 

√ √   √   

3.2. Jak jest oceniana – przez uczestników 
projektu - jakośd oferowanych usług 
edukacyjnych?  √ √ √ √   

3.3. Jak realizacja projektu przyczyniła się do 
umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym korzystania z oferty 
edukacyjnej uczelni? 

√    √   

                                                           
3
 Jako czynniki zewnętrzne należy rozumied te aspekty otoczenia, które nie zależą w bezpośredni sposób od 

realizacji projektu, ale mogą lub mają wpływ na jego przebieg (np. zmiany legislacyjne, zmiany dokumentacji 
projektowej, uwarunkowania rynku pracy itd.).   

4
 Jako czynniki wewnętrzne należy rozumied zespół aspektów wynikających bezpośrednio z realizacji 

projektu (np. sposób rekrutacji, podział zadao i odpowiedzialności kadry projektowej, zarządzanie ryzykiem, 
realizacja partnerstwa itd.).  
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                             METODY I TECHNIKI 
              BADAWCZE 

 
PYTANIE KLUCZOWE/ 
PYTANIE SZCZEGÓŁOWE 
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3.4. Czy treści kursów, szkoleo i innych form 
były zgodne z celami projektu? 

√ √ 
√ 
 

√ √   

3.5. Czy organizacja zajęd dydaktycznych była 
odpowiednia (pora dnia, miejsca, czas 
trwania, przekazywanie informacji itd.? 

 √ √ √ √   

4. W jakim stopniu cele i realizacja projektu odpowiadają potrzebom  beneficjentów 

ostatecznych projektu? 

4.1. Jak uczestnicy projektu oceniają 
przydatnośd nabytej  wiedzy  
i umiejętności (poszczególnych 
modułów)? 

 √  √    

4.2. Jak wykładowcy oceniają przydatnośd 
nabytej przez uczestników projektu 
wiedzy  i umiejętności (poszczególnych 
modułów)?  

  √  √   

4.3. Czy uczestnicy projektu są zadowoleni  
z udziału w nim? 

 √  √ √   

4.4. Jak uczestnicy projektu oceniają jakośd 
działao dydaktycznych (metody, kadra 
dydaktyczna, organizacja)?  √  √ √ √  

4.5. Czy potrzeby uczestników projektu nie 
wymagają wprowadzenia modyfikacji 
prowadzonych działao?  √ √  √ √   

5. Jakie zmiany zaszły w uczestnikach projektu (na poziomie wiedzy, umiejętności, 

zmiany postaw)? 

5.1. Jak zmienił się poziom wiedzy  
i umiejętności uczestników projektu  
w zakresie tematycznym prowadzonych 
szkoleo i kursów?  

√ √  √   √ 
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                             METODY I TECHNIKI 
              BADAWCZE 

 
PYTANIE KLUCZOWE/ 
PYTANIE SZCZEGÓŁOWE 
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5.2. Jak zmieniała się samoocena poziomu 
wiedzy i umiejętności uczestników 
projektu w zakresie prowadzonych 
działao?   

 √  √    

5.3. Jak zmieniła się postawa uczestników 
projektu (motywacja, samoocena, 
aktywnośd zawodowa) w wyniku działao 
projektowych?   

 √ 
 
 

 √   

5.4. Jak projekt wpłynął na zmianę  sytuacji 
zawodowej jego uczestników? 

√ √  √ √   

6. Czy formy wsparcia, narzędzia oraz instrumenty w projekcie zostały odpowiednio 

dobrane do realizacji zaplanowanych celów?  

6.1. Jak przebiegała rekrutacja uczestników 
projektu? √  √  √   

6.2. Jak uczestnicy projektu oceniają wsparcie 
oferowane im w ramach projektu?  √  √    

6.3. Jak uczestnicy oceniają materiały  
i pomoce dydaktyczne?  √   √   

6.4. Jak oceniane były materiały 
informacyjno-promocyjne dot. projektu 
(czytelnośd, atrakcyjnośd, łatwośd 
dostępu)? 

 √   √   

6.5. Jak wyglądał przepływ informacji  
w projekcie? √ √ √  √   

7. Jakie są mocne i słabe strony projektu? 

7.1. Jakie są mocne strony projektu? 

√ √ 
 

√ 
 

√ √ √  

7.2. Jakie są słabe strony projektu? 

√ √ 
√ 
 

√ √ √  

7.3. Które z działao/aspektów projektu mogą 
i powinny byd kontynuowane w 
przyszłości? 

√ √ √ √ √ √  

7.4. Które z działao/aspektów projektu 
powinny byd poprawione w przyszłości? √ √ √ √ √ √  
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3.  METODY I TECHNIKI GROMADZENIA I ANALIZY DANYCH 

W badaniach ewaluacyjnych bardzo ważna jest możliwośd uzyskania pełnego obrazu 

ewaluowanego przedmiotu badania, a co za tym idzie lepsze uwiarygodnienie uzyskanych 

wyników. Zakładany efekt zapewnia metoda triangulacji, czyli zastosowanie różnorodnych 

technik gromadzenia informacji i ich analizy. W badaniu zostaną zatem wykorzystane 

zarówno dane wtórne, jak i pierwotne, zarówno ilościowe jak i jakościowe metody 

pozyskania informacji. Takie podejście metodologiczne zapewni zebranie kompleksowych  

i wyczerpujących informacji od szerokiego kręgu osób, a co za tym idzie możliwośd 

wzajemnej weryfikacji uzyskanych danych, ich kumulowania się i uzupełniania. 

 

Wykonawca zastosuje również dwa uzupełniające się podejścia badawcze: 

 ilościowe – dokonane zostaną analizy informacji pochodzących z badania CAWI, 

ankiet audytoryjnych, a także analizy statystyczne materiału dostępnego ze źródeł 

wtórnych; 

 

 jakościowe – analiza danych wtórnych, pochodzących z dokumentów oraz danych 

pierwotnych, pochodzących z indywidualnych wywiadów pogłębionych, obserwacji 

uczestniczących. 

 

Badaniem objęte zostaną następujące aspekty szkolenia: 

 kompetencje kadry prowadzącej zajęd 

 organizacja zajęd dydaktycznych 

 metody i materiały dydaktyczne 

 praktyczna użytecznośd zajęd dydaktycznych  

 efektywnośd działao 

 aktywnośd i kompetencje uczestników  

 sposób sprawdzania kompetencji 

 instrumenty i narzędzia wspierające prowadzone działania 

 
Z grupy beneficjentów projektu oraz grupy docelowej zostanie dobrana próba badawcza do 
każdej z metod badawczych przewidzianych w niniejszej ewaluacji. Wielkośd próby oraz jej 
rodzaj zostały określone do każdej metody badawczej.   Będzie to odpowiednio próba 
celowa, wyczerpująca, kwotowa itd. 
 

Na potrzeby planowanej ewaluacji  zakłada się wykorzystanie następujących metod i technik  

badawczych: 

 analiza desk research 

 ankieta internetowa CAWI 

 ankieta audytoryjna  

 pogłębiony wywiad indywidualny IDI (też w formie telefonicznej – CATI) 
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 obserwacja uczestnicząca 

 testy wiedzy 

 analiza SWOT 

 analizy statystyczne. 

 

3.1. Analiza desk research  

W niniejszym badaniu analiza desk research będzie pełniła dwojaką rolę: 

- pierwszy, wstępny etap badania, pozwalający na szczegółowe zapoznanie się  

z dotyczącą badania tematyką oraz przygotowanie narzędzi badawczych, 

- źródło informacji służące udzieleniu odpowiedzi na częśd pytao badawczych w ramach 

ewaluacji bieżącej. 

 

Z wykorzystaniem tej metody zostaną zbadane między innymi następujące dokumenty: 

 strategiczne dokumenty krajowe 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

 Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013 

 zasady finansowania PO KL 

 system realizacji PO KL 

 wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL 

 dokumentacja konkursowa dla Priorytetu IV PO KL 

 

 dokumentacja projektowa 

 dokumentacja konkursowa 

 wnioski o płatności 

 sprawozdania cząstkowe, w tym przygotowywane na spotkania Komitetu 

Sterującego 

 produkty projektu – foldery informacyjne, plakaty, prospekt dot. 

przedsiębiorczości i rezultatów projektu 

 informacje dot. projektu zamieszczone w Internecie 

 zasady i wyniki rekrutacji  

 podziała zadao i kompetencji w zespole projektowym 

 dokumentacja dydaktyczna  (konspekty, sylabusy, listy obecności itd.) 

pod kątem postawionych problemów badawczych (wynikających z celów ewaluacji). 

 

 

Analizie zostanie poddana także strona internetowa stworzona na potrzeby realizowanego 

projektu http://kreatywni.wsptwp.eu/ oraz strona internetowa uczelni  

http://www.wsptwp.eu/. Powyższa lista może ulegad poszerzaniu w trakcie trwania badania 

http://kreatywni.wsptwp.eu/
http://www.wsptwp.eu/
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o inne dokumenty i źródła informacji, które ewaluator uzna za przydatne, zależnie od 

powstałych na bieżąco w trakcie badania potrzeb informacyjnych. 

3.2. Ankieta internetowa - CAWI 

Zostaną przygotowane kwestionariusze ankiet dla uczestników projektu, gdzie pytania 

kluczowe, na podstawie których sformułowane zostaną pytania ankietowe, będą dotyczyd  

wzrostu motywacji i aspiracji zawodowych, oceny udziału w projekcie, oceny korzyści  

z udziału w projekcie, oceny poszczególnych aspektów projektu.   

 

Wywiad kwestionariuszowy z użyciem ankiety internetowej do samodzielnego wypełnienia 

przeprowadzony zostanie z następującymi respondentami: 

1. Uczestnicy kursów i warsztatów (osoby spoza Uczelni) 

a. Trening autoprezentacji 

b. Warsztat aktywnego poszukiwania pracy 

c. Trening radzenia sobie za stresem 

d. Trening asertywności 

e. Warsztat efektywnego zarządzania czasem 

f. Trening komunikacji interpersonalnej 

g. Trening rozwiązywania konfliktu 

h. Trening kreatywności 

i. Warsztat tworzenia podmiotów ekonomii społecznej 

j. Warsztat zarządzania podmiotami ekonomii społecznej 

k. Warsztat tworzenia biznes planu 

l. Warsztat badanie rynku 

m. Warsztat zakładanie własnej firmy 

n. Warsztat sztuka negocjacji 

o. Szkolenie podstawy rachunkowości 

p. Szkolenie podstawy marketingu i PR 

2. Uczestnicy zajęd z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

W planowanym badaniu koocowym zostanie wykorzystany Model oceny szkoleo Donalda 
Kirkpatricka. Model ten pozwala badad efektywnośd szkoleo na 4 poziomach: 

1. Reakcji - mierzy odpowiedź uczestników na program, w którym uczestniczą (pomiar 
zadowolenia uczestnika szkolenia)  

2. Uczenia się - zmiana nastawienia uczestnika w wyniku odbytego kursu i/lub 
podnoszenia umiejętności 

3. Zachowania - zmiany w postępowaniu danej osoby na skutek jej uczestnictwa  
w szkoleniu 

4. Wyników - ostateczne efekty uczestnictwa danej osoby w procesie szkoleniowym  
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Uczestnicy projektu  w badaniu internetowym wezmą udział pod koniec udziału w projekcie 

(ankieta koocowa) – główne aspekty dotyczyd będą oceny projektu, oceny korzyści z udziału, 

przydatności poszczególnych modułów, organizacji, kompetencji wykładowców, aspiracji  

i planów zawodowych, zmian, które wywołały w uczestnikach projektu (ich wiedzy, 

postawie, samoocenie) działania projektowe. 

 

Zastosowanie techniki CAWI podyktowane jest jej specyfiką, polegającą na możliwości 

dotarcia w krótkim czasie do szerokiej grupy respondentów. Za właściwością zastosowania 

tej techniki w przypadku niniejszego badania przemawia również charakter grupy, którą 

należy przebadad: 

- po pierwsze są to osoby często zajęte, o utrudnionym dostępie bezpośrednim, co 

oznacza praktyczną niemożliwośd przebadania w sposób bezpośredni, face to face, 

większej ilości takich osób w krótkim czasie; 

- po drugie są to w dużej mierze ludzie młodzi, dla których środowisko internetowe, 

nowych technologii jest naturalne w zakresie funkcjonowania praktycznie w każdym 

aspekcie życia, także zawodowego. 

 

Z powyższych względów przewiduje się, iż zastosowanie metody CAWI nie będzie  

w przypadku niniejszego badania wiązało się z niebezpieczeostwem zbyt niskiego stopnia 

responsywności. Dla jego dodatkowego podwyższenia, przed wysłaniem ankiety uczestnicy 

projektu zostaną uprzedzeni o badaniu na stronie internetowej projektu, poinformowani  

o jego celu oraz poproszeni o wzięcie w nim udziału.  

 

W badaniu weźmie udział 10%5 wytypowanych celowo beneficjentów ostatecznych, co daje 

nam operat w wysokości 339 osób (szkolenia – 69 osób, 250 – zajęcia z przedsiębiorczości). 

Adresy mailowe respondentów zostaną ustalone w wyniku analizy dokumentacji projektowej 

(baza PEFS). Ewaluator zakłada osiągnięcie response rate na poziomie minimum 60%. 

 

 

Opisana powyżej procedura pozwoli na zachowanie odpowiedniej jakości badania przez 

indywidualne zaadresowanie ankiety do respondentów oraz przedstawienie im  

ustrukturalizowanej informacji składającej się z zaproszenia do badania, wyjaśnienia jego 

celu i  informacji o podmiocie prowadzącym badanie.  

 

Dobór próby: próba celowa 

 

Wielkośd próby: 10% uczestników projektu – 339 osób 

                                                           
5
 Wartośd ta wynika z dużej liczby beneficjentów ostatecznych, zapewnia jednak reprezentatywnośd 

wyników dla badanej grupy. 
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Narzędzie: zestandaryzowany kwestionariusz wywiadu 

3.3. Ankieta audytoryjna 

W celu uwiarygodnienia rzetelności zebranych informacji i zapewnienia wysokiej zwrotności 

kwestionariuszy – przeprowadzone będą także ankiety audytoryjne. Będą one dotyczyły 

poszczególnych bloków dydaktycznych oraz wybranych instrumentów wspierających 

realizację celów projektu.  

 

Dobór próby – próba wyczerpująca 

 

Wielkośd próby – 3392 uczestników projektu 

 

Narzędzie – zestandaryzowany kwestionariusz wywiadu 

3.4. Pogłębione wywiady indywidualne - IDI 

Wywiad indywidualny to metoda jakościowa o charakterze eksploracyjnym, a więc 

pozwalająca lepiej zrozumied badane zagadnienie przez jego dogłębną analizę. Pozwala ona 

na uzyskanie szczegółowych danych nt. badanego zjawiska, a także zebranie indywidualnych 

opinii i refleksji poszczególnych respondentów. Jej atutem jest również forma swobodnej 

wypowiedzi, dająca możliwośd dotarcia do wielu szczegółowych kwestii, pomijanych  

w badaniach ilościowych.  

Jeden wywiad pogłębiony będzie trwał od ok. pół do ok. półtorej godziny, zależnie od ilości 

istotnych dla niniejszego badania informacji, w posiadaniu których będą poszczególni 

respondenci. W zależności od bieżących potrzeb i możliwości, wywiady zostaną 

przeprowadzone w sposób bezpośredni – face to face – lub też telefonicznie (CATI). 

Wywiady będą nagrywane lub  w trakcie trwania wywiadu sporządzana będzie notatka. 

Indywidualne wywiady pogłębione zostaną przeprowadzone z następującymi grupami 

respondentów: 

- osoby zarządzające projektem 

- osoby prowadzące zajęcia PRZEDSIĘBIORCZOŚD 

- osoby prowadzące kursy i warsztaty dla osób spoza uczelni 

 

Dobór próby – próba celowa 

 

Wielkośd próby – minimum 8 respondentów 
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Narzędzie – scenariusze wywiadów, w miarę potrzeby zróżnicowane odpowiednio do 

poszczególnych rozmówców 

 

Szczegółowe scenariusze wywiadów indywidualnych z poszczególnymi grupami 

respondentów zostaną przeprowadzone w koocowej fazie realizacji projektu, dzięki czemu 

będą stanowid swego rodzaju podsumowanie uzyskanej w wyniku prowadzonych działao 

wiedzy. 

3.5.           Obserwacja uczestnicząca 

Obserwacja jest metodą badawczą, która pozwala na „wejście” badacza w naturalne 

środowisko podlegające obserwacji i postrzeganiu otaczającej rzeczywistości w jakimś celu 

badawczych. Niezwykle istotne jest, by otrzymane w wyniku innych metod badawczych 

wyniki zweryfikowad w sytuacjach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych (obserwacja 

jawna v. ukryta), co jest możliwe właśnie dzięki obserwacji.  

 

Zostaną sporządzone karty obserwacji uczestników zajęd dydaktycznych. Przeprowadzający 

badanie będzie analizował zachowania uczestników projektu dot. między innymi 

świadomości potrzeby zmian i rozwoju, motywacji podczas zajęd, aktywności itd. 

3.6. Testy wiedzy  

W ramach zajęd z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  przeprowadzone będą testy, których zadaniem 

będzie zbadanie zmiany w wyniku szkolenia. Jest to metoda o tyle skuteczna, że poza 

ukazaniem zmiany na poziomie wiedzy uczestników szkolenia, pełni funkcję motywacyjną.  

W jednoznaczny sposób ukazuje uczestnikom projektu, iż nastąpiła zmiana in plus w danym 

zakresie ich wiedzy, co zachęca do dalszych wysiłków. Testy przeprowadzane będą przez 

osoby prowadzące zajęcia, na podstawie uzyskanych wyników studenci będą zaliczali 

przedmiot PRZEDSIĘBIORCZOŚD na ocenę.  

 

 

Dobór próby – wyczerpująca 

 

Wielkośd próby – uczestnicy zajęd PRZEDSIĘBIORCZOŚD – 2500 osób 

 

Narzędzie – testy wiedzy i umiejętności  
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3.7.           Analiza SWOT 

Przeprowadzenie analizy SWOT będzie podsumowaniem, stanowiącej produkt 

niniejszego badania ewaluacyjnego, wiedzy. Z tego względu zostanie ona dokonana na 

koocowym etapie badania, po przeanalizowaniu wszelkich informacji pochodzących 

zarówno z danych zastanych, jaki i pierwotnych. Analiza SWOT będzie odnosid się do: 

 S – mocnych stron projektu – uwarunkowania wewnętrzne 

 W – słabych stron projektu – uwarunkowania wewnętrzne 

 O – możliwości – uwarunkowania zewnętrzne 

 T – zagrożeo  – uwarunkowania zewnętrzne 

 

4. Produkty badania 

 

4.1. Raporty cząstkowe  

Raporty cząstkowe będą pełniły funkcję sumująca dotychczasowy przebieg projektu oraz 

kształtującą jego dalszą realizację. Ewaluator odniesie się w nim do  postawionych pytao 

kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia osiągania założonych celów oraz 

analizy zgodności prowadzonych działao z dokumentacją projektową (harmonogramem) – 

zgodnie z poniższym wzorem. Każde szkolenie i kurs będzie kooczył się opracowaniem 

wyników surowych ankiet ewaluacyjnych i przygotowaniem raportu cząstkowego.  

 

4.2. Raport koocowy 

 

Raport koocowy będzie odnosił się kompleksowo do zadao problemowych i zawierał  

w szczególności: 

 

 odpowiedzi na sformułowane pytania ewaluacyjne oraz generalne wnioski  

i rekomendacje, w układzie powiązanym z układem pytao ewaluacyjnych; 

 szczegółowe uwagi, wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonego 

badania. 

 

Raport koocowy jest kluczowym produktem badania ewaluacyjnego, zwieoczeniem  

i podsumowaniem całości pracy, a zarazem podstawowym narzędziem, do którego będzie się 

odwoływał Beneficjent, korzystając z jej wyników. Z tychże względów bardzo ważne jest 

nadanie mu jasnej, przejrzystej i przystępnej formy, zapewniającej szybkie i wygodne 
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znalezienie potrzebnych informacji i dlatego też zastosowanych zostanie szereg technik, 

mających ułatwid korzystanie z raportu, takich jak: 

 

 wizualizacja danych i wyników badania na wykresach, tabelach, schematach, 

zestawieniach oraz mapach; 

 

 zilustrowanie poruszanych w raporcie kluczowych kwestii cytatami z wypowiedzi 

respondentów biorących udział w badaniach; 

 

 przedstawienie rekomendacji w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne 

zastosowanie, tzn. w formie konkretnych propozycji oraz dokonanie ich 

priorytetyzacji; 

 

 wysoka dbałośd o estetyczną, atrakcyjną graficznie, dopracowaną kolorystycznie 

formę. 
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STRUKTURA RAPORTU 

 

1. Streszczenie raportu wraz z wypunktowaniem kluczowych wniosków z badania oraz 

najważniejszych rekomendacji 

 

2. Spis treści  

 

3. Wprowadzenie wraz z krótkim przedstawieniem przedmiotu badania i opisem okoliczności 

towarzyszących badaniu  

 

4. Główne założenia i cele badania 

 

5. Struktura badania i kryteria ewaluacyjne 

 

6. Opis zastosowanej metodologii wraz z opisem koncepcji badania i oceną wykorzystanych metod 

badawczych 

 

7. Opis wyników badania wraz z ich analizą i interpretacją – rozdziały analityczne będą zawierały 

podsumowania i wnioski cząstkowe  

7.1. Stopieo  osiągnięcia zakładanych celów na poziomie rezultatów miękkich i twardych 

7.2. Czynniki przyczyniające się do osiągania założonych rezultatów oraz czynniki utrud-

niające ten proces 

7.3. Zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni 

7.4. W jakim stopniu cele i realizacja projektu odpowiadają problemom związanym  

z istniejącymi lukami kompetencyjnymi beneficjentów ostatecznych projektu? 

7.5. Opis zmian, które zaszły w uczestnikach projektu (na poziomie wiedzy, umiejętności, 

zmiany  postaw)  

7.6. Formy wsparcia, narzędzia oraz instrumenty projektu  

7.7. Mocne i słabe strony projektu 

 

8. Wnioski i rekomendacje  

 

9. Aneksy (lista dokumentów wykorzystanych przy ewaluacji, zastosowane narzędzia badawcze itp.) 
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4.3. Prezentacja wyników badania 

 

Kolejnym, ale również bardzo istotnym, produktem niniejszego badania będzie prezentacja 

jego wyników w programie PowerPoint. Prezentacja zostanie przygotowana w taki sposób, 

aby była jasna i zrozumiała dla odbiorcy. Będzie ekstraktem z raportu koocowego, 

skonstruowana tak, by przedstawid jego meritum, nie nużąc zbytnio odbiorcy. Wykonawca 

dołoży starao, aby tekst był poprawny językowo, a styl wypowiedzi jasny i zwięzły. 

Szczególny nacisk zostanie położony na przejrzystośd prezentacji. W celu zapewnienia 

wysokiego stopnia przejrzystości Wykonawca wprowadzi elementy graficzne w postaci tabel, 

wykresów, rysunków, schematów i map, a także zastosuje atrakcyjną kolorystykę. Elementy 

te sprawią, że prezentacja będzie bardziej przystępna, a zamieszczone informacje bardziej 

przyswajalne i zapadające w pamięd. 

Prezentacja będzie liczyła minimum 20 slajdów.
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5. ANEKSY 
 

Załącznik 1 – Kwestionariusz ankiety audytoryjnej - warsztaty i szkolenia 

 

ANKIETA EWALUACYJNA  
Warsztat…………………………………………. 

Szanowni Paostwo, 
Zależy nam, żeby dowiedzied się, jak oceniają Paostwo kurs, w którym wzięli Paostwo udział  

w ramach projektu „Kreatywny Humanista”. 
Opinie, które przekażą Uczestnicy zajęd, pomogą nam zapewnid wysoką jakośd kolejnych kursów. 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania. Odpowiedzi (po jednej na każde 

pytanie) prosimy wybierad poprzez wstawianie „X” w odpowiednich kwadratach. 
Ankieta jest anonimowa. Uzyskane wyniki będą rozpatrywane wyłącznie w formie zestawieo 
statystycznych. 

Zespół realizujący projekt  
„Kreatywny Humanista” 

 
Płed:   kobieta                mężczyzna   
Status na rynku pracy:    bezrobotny        nieaktywny zawodowo           zatrudniony  

W jakim mieście odbył się kurs? 

 Człuchów        Katowice          Lublin        Olsztyn         Szczecin          Warszawa 

 

1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o możliwości wzięcia udziału w kursie w ramach projektu 
„Kreatywny Humanista”? 

 z ogłoszenia w prasie                     z plakatu                              z informatora 

 od pracownika urzędu pracy       od pracownika akademickiego biura karier 

 od znajomego                                 w inny  

 

2. Czy zgłaszając się do udziału w kursie miał(a) Pan(i) wobec niego określone oczekiwania? 

 nie, w ogóle nie wiedziałem(am), czego oczekiwad 

 tak, miałem(am) ogólne oczekiwania 

 tak, miałem(am) sprecyzowane oczekiwania 

           (Jeżeli w pytaniu 2 wybrał(a) Pan(i) odpowiedź 1, prosimy pominąd pytanie 3 i przejśd do    
              pytania 4.) 
 

3. Czy kurs spełnił Pana(i) początkowe oczekiwania? 

 w ogóle nie spełnił 

 spełnił w nieznacznym stopniu 

 spełnił w połowie 

 spełnił w znacznym stopniu 

                spełnił całkowicie 
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4. Czy jest Pan(i) ogólnie zadowolony(a) z kursu, w którym Pan(i) uczestniczył(a)? 

 bardzo niezadowolony(a) 

 raczej niezadowolony(a) 

 średnio zadowolony(a) 

 raczej zadowolony(a) 

 bardzo zadowolony(a) 

 

5. Jak ocenia Pan(i) wiedzę uzyskaną podczas kursu pod względem możliwości jej 
wykorzystania w Pana(i) pracy zawodowej? (Jeżeli obecnie Pan(i) nie pracuje zawodowo, 
proszę wziąd pod uwagę rodzaj pracy, którą spodziewa się Pan(i) wykonywad w przyszłości.) 

 zdecydowanie nieprzydatna 

 raczej nieprzydatna 

 średnio przydatna 

 raczej przydatna 

 zdecydowanie przydatna 

 

6. Czy będzie Pan(i) stosowad zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy? 

 zdecydowanie nie 

 raczej nie 

 raczej tak 

 tak 

 zdecydowanie Tak 

 

7. Jak oceniają Paostwo umiejętności zdobyte dzięki uczestnictwu w kursie? 

 zdecydowanie nieprzydatne 

 raczej nieprzydatne 

 przydatne 

 zdecydowanie przydatne 

 

8. Czy Pana(i) zdaniem Trener był odpowiednio przygotowany do prowadzonego przez siebie 
kursu? 

 zdecydowanie nieprzygotowany 

 raczej nieprzygotowany 

 średnio przygotowany 

 raczej przygotowany 

 zdecydowanie przygotowany 
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9. Czy Pana(i) zdaniem zagadnienia prezentowane podczas kursu były logicznie ułożone? 

 zdecydowanie nie 

 raczej nie 

 średnio 

 raczej tak 

                zdecydowanie tak 

 

10. Czy Trener podczas prowadzenia zajęd w wystarczającym stopniu dbał o ich dostosowanie 
do oczekiwao Uczestników? 

 zdecydowanie nie 

 raczej nie 

 średnio 

 raczej tak 

 zdecydowanie tak 

 

11. Czy poziom zaawansowania zajęd był dla Pana(i): 

 zbyt niski             zbyt wysoki           odpowiedni 

 

12. Czy liczba podawanych przez Trenera praktycznych przykładów, związanych z omawianymi 
zagadnieniami, była: 

 zbyt mała            zbyt duża             odpowiednia 

 

13. Czy atmosfera podczas kursu była: 

 bardzo nieżyczliwa 

 raczej nieżyczliwa 

 neutralna 

 raczej życzliwa 

 bardzo życzliwa 

 

14. Jak ocenia Pan(i) pod względem merytorycznym materiały szkoleniowe, które otrzymał(a) 
Pan(i) podczas kursu? 

 bardzo ubogie 

 raczej ubogie 

 ani ubogie, ani bogate 

 raczej bogate 

 zdecydowanie bogate 

 

 

15. Proszę ocenid wzrost swoich umiejętności lub wiedzy po przeprowadzonym szkoleniu. ( 0% 

- brak wzrostu, 100% - bardzo znaczący wzrost.) 

 0%      10%     20%     30%    40%    50% 

 60%    70%    80%      90%    100% 
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16. Czy kurs, w którym wziął (wzięła) Pan(i) udział, polecił(a) by Pan(i) znajomym, których 
sytuacja zawodowa jest podobna do Pana(i) sytuacji? 

 zdecydowanie nie 

 raczej nie 

 średnio 

 raczej tak 

 zdecydowanie tak 

 

Prosimy o sprawdzenie, czy żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi i ewentualne uzupełnienie. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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Załącznik 2 – Kwestionariusz ankiety audytoryjnej - zajęcia z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

ANKIETA EWALUACYJNA ZAJĘD DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Mają Paostwo przed sobą ankietę, w której znajdują się stwierdzenia  dotyczące zajęd  

z Przedsiębiorczości. 

Ankieta ta ma charakter anonimowy a wyniki posłużą jedynie do badao statystycznych, które 

będą wykorzystane w ramach ewaluacji Projektu „Kreatywny Humanista”.  Proszę o ustosunkowanie 

się do wszystkich stwierdzeo znajdujących się w ankiecie i zaznaczenie odpowiedzi, które najlepiej 

opisują Paostwa opinie. Do każdego stwierdzenia należy ustosunkowad się, zaznaczając jedną  

z podanych odpowiedzi X, chyba, że w pytaniu jest polecenie, aby zaznaczyd większą ilośd odpowiedzi 

lub dokonad wpisu. 

W razie potrzeby zmiany odpowiedzi proszę o wzięcie błędnej odpowiedzi w  kółko  i ponowne 

zaznaczenie X poprawnej odpowiedzi. 

 

Zespół realizujący projekt  

„Kreatywny Humanista” 

 
 

Miejsce realizacji:  ………………………..            Data:  …………………………..    Numer grup: …………….            
 
Prowadzący:  ……………………………………… 
 

1. Czy zajęcia spełniły Pani/Pana oczekiwania? Proszę o zaznaczenie odpowiedzi 

na pięciostopniowej skali: 

1 2 3 4 5 

W żaden sposób 
nie spełniły moich 

oczekiwao 

W nieznacznym 
stopniu spełniły moje 

oczekiwania 

Tylko połowicznie 
spełniły moje oczekiwania 

W znacznym stopniu 
spełniły moje oczekiwania 

W pełni spełniły moje 
oczekiwania 

 

2. Czy według Pani/Pana Wykładowca był odpowiednio przygotowany do 

prowadzonych przez siebie zajęć?  

1 2 3 4 5 

Zdecydowanie Nie Raczej Nie  Raczej Tak  tak  Zdecydowanie Tak  

 

3. Czy po zajęciach z Przedsiębiorczości potrafił/a by Pan/Pani założyć własną 

działalność gospodarczą? Proszę o zaznaczenie odpowiedzi na pięciostopniowej 

skali: 

1 2 3 4 5 

Zdecydowanie Nie Raczej Nie  Raczej Tak  tak  Zdecydowanie Tak  

 

4. Czy po zajęciach z Przedsiębiorczości po zakończeniu studiów chybiał/a by 

Pan/Pani założyć własną działalność gospodarczą? 

1 2 3 4 5 

Zdecydowanie Nie Raczej Nie  Raczej Tak  tak  Zdecydowanie Tak  
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5. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolony z zajęć? 

1 2 3 4 5 

Bardzo 
niezadowolony 

Raczej 
niezadowolony  

Średnio zadowolony  Raczej Zadowolony Zdecydowanie 
Zadowolony 

 
6.  Czy prowadzący/prowadząca zajęcia wykorzystywał/a w ich trakcie prezentacje 

multimedialną? 

                       tak                                                 nie           
7. Jaką ocenę końcową przyznał/a by Pan/Pani dla przedmiotowych zajęć? 

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Niedostateczna 

    

 
Prosimy o sprawdzenie, czy żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi i ewentualne uzupełnienie. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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Załącznik 3 – Kwestionariusz badania internetowego (koocowego) – warsztaty i szkolenia 

  

ANKIETA EWALUACYJNA PROJEKTU „KREATYWNY HUMANISTA” 
 

Mają Paostwo przed sobą ankietę dotyczącą projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną „KREATYWNY HUMANISTA”, którego byliście Paostwo uczestnikami.  Celem badania 
jest poznanie Paostwa oceny projektu - jego poszczególnych elementów i aspektów. 

 
W ankiecie nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Na pytania proszę odpowiadad zgodnie z Paostwa 
aktualnymi przekonaniami.  Wypełnienie ankiety zajmie Paostwu ok.  10-15 minut. Badanie jest 
anonimowe. W przypadku pytao czy sugestii, zapraszamy do kontaktu – k.kwapinska@wsptwp.eu 

 
Pozdrawiamy i dziękujemy za poświęcony czas. 

 

Zespół realizujący projekt  
„Kreatywny Humanista” 

 

 

 

1. PROFIL UCZESTNIKA 

 

1.1. Wiek (kafeteria wyboru w latach) 

1.2. Wykształcenie (kafeteria do wyboru) 

1.3. Płed  (kafeteria wyboru – kobieta, mężczyzna) 

1.4. Miejsce zamieszkania (kafeteria wyboru - województwo) 

1.5. Obszar zamieszkania 

 miasto powyżej 500 tys. mieszkaoców 

 miasto 250-500 tys. mieszkaoców 

 miasto 100-250 tys. mieszkaoców 

 miasto do 100 tys. mieszkaoców 

 wieś 

 inne 

1.6. Uczestnik/czka warsztatu/szkolenia  

 Trening autoprezentacji 

 Warsztat aktywnego poszukiwania pracy 

 Trening radzenia sobie za stresem 

 Trening asertywności 

 Warsztat efektywnego zarządzania czasem 

 Trening komunikacji interpersonalnej 

 Trening rozwiązywania konfliktu 

 Trening kreatywności 

 Warsztat tworzenia podmiotów ekonomii społecznej 

 Warsztat zarządzania podmiotami ekonomii społecznej 

 Warsztat tworzenia biznes planu 

 Warsztat badanie rynku 

 Warsztat zakładanie własnej firmy 
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 Warsztat sztuka negocjacji 

 Szkolenie podstawy rachunkowości 

 Szkolenie podstawy marketingu i PR 

 

1.7. Miejsce warsztatu/szkolenia  

 Człuchów 

 Katowice 

 Lublin 

 Olsztyn 

 Szczecin 

 Warszawa 

 

2. OCENA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

2.1. Jak, z perspektywy czasu, ocenia Pan/Pani wzrost swoich umiejętności lub wiedzy po 

przeprowadzonych warsztatach/szkoleniu? (0% - brak wzrostu, 100% - bardzo znaczący 

wzrost) 

(kafeteria do wyboru – 0%, 10%, 20% itd.) 

 

 

2.2. Proszę, z perspektywy czasu, dokonad oceny poszczególnych elementów projektu w skali od 1 

do 10, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 10 ocenę najwyższą.  

 

 1 – ocena najniższa 

10 – ocena najwyższa 

Przydatnośd warsztatu/szkolenia  

Metody prowadzenia zajęd dydaktycznych  

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego/trenera  

Aspekty organizacyjne projektu  

Strona internetowa projektu  

Materiały promocyjno-informacyjne (plakaty, broszury itd.)  

Materiały i pomoce dydaktyczne   

 

 

  

2.3. Proszę wskazad jak projekt wpłynął na Pana/Pani funkcjonowanie zawodowe. 

 

 Zdecydo-

wanie tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie nie 

Uczestnictwo w projekcie pomogło mi w planowaniu 

dalszego rozwoju zawodowego 

    

Zdobytą wiedzę i umiejętności stosuję w codziennej pracy     

Udział w projekcie pomógł mi w znalezieniu pracy     

Udział w projekcie poprawił moją sytuację na rynku pracy     
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   Udział w projekcie zwiększył moje zaufanie we własne siły     

Dzięki udziałowi w projekcie mam nowe pomysły, które 

chciałbym/łabym zastosowad w swojej pracy zawodowej 

    

 

2.4. Ogólna ocena udziału w projekcie 

 

 Zdecydo-

wanie tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie nie 

Jestem zadowolony/na z udziału w projekcie     

Udział w projekcie spełnił moje oczekiwania     

Udział w projekcie poszerzył moje kontakty zawodowe     

Poleciłbym/łabym udział w projekcie osobom w podobnej 

sytuacji zawodowej  

    

 

 

3. SUGESTIE NA PRZYSZŁOŚĆ 

3.1. Z czego Pana/Pani zdaniem należy w przyszłości zrezygnowad lub zmienid przy realizacji tego 

typu projektów? (aspekty merytoryczne, organizacyjne, logistyczne itd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Co Pana/Pani zdaniem należy w przyszłości dodatkowo uwzględnid lub kontynuowad przy 

realizacji tego typu projektów? (aspekty merytoryczne, organizacyjne, logistyczne itd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Pozostałe uwagi, sugestie itd. 
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Załącznik 4 – Kwestionariusz badania internetowego (koocowego)  – zajęcia  

z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 
ANKIETA EWALUACYJNA PROJEKTU „KREATYWNY HUMANISTA” 

 
Mają Paostwo przed sobą ankietę dotyczącą projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną „KREATYWNY HUMANISTA”, którego byliście Paostwo uczestnikami.  Celem badania 
jest poznanie Paostwa oceny projektu - jego poszczególnych elementów i aspektów. 

 
W ankiecie nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Na pytania proszę odpowiadad zgodnie z Paostwa 
aktualnymi przekonaniami.  Wypełnienie ankiety zajmie Paostwu ok.  10-15 minut. Badanie jest 
anonimowe. W przypadku pytao czy sugestii, zapraszamy do kontaktu – k.kwapinska@wsptwp.eu 

 
Pozdrawiamy i dziękujemy za poświęcony czas. 

 

Zespół realizujący projekt  
„Kreatywny Humanista” 

 

 

 

1. PROFIL UCZESTNIKA 

 

1.1. Wiek (kafeteria wyboru w latach) 

1.2. Wykształcenie (kafeteria do wyboru) 

1.3. Płed  (kafeteria wyboru – kobieta, mężczyzna) 

1.4. Miejsce zamieszkania (kafeteria wyboru - województwo) 

1.5. Obszar zamieszkania 

 miasto powyżej 500 tys. mieszkaoców 

 miasto 250-500 tys. mieszkaoców 

 miasto 100-250 tys. mieszkaoców 

 miasto do 100 tys. mieszkaoców 

 wieś 

 inne 

1.6. Miejsce prowadzenia zajęd  

 Człuchów 

 Katowice 

 Lublin 

 Olsztyn 

 Szczecin 

 Warszawa 
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2. OCENA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

2.1. Jak, z perspektywy czasu, ocenia Pan/Pani wzrost swoich umiejętności lub wiedzy po 

przeprowadzonych zajęciach z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI? (0% - brak wzrostu, 100% - bardzo 

znaczący wzrost) 

(kafeteria do wyboru – 0%, 10%, 20% itd.) 

 

2.2. Proszę dokonad oceny  poszczególnych modułów dydaktycznych. Swoją wybór proszę 

uzasadnid. 

 

2.2.1 Proszę zaznaczyd moduł oceniany najwyżej (kafeteria wyboru zgodnie z sylabusem) 

 

Dlaczego? 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Proszę zaznaczyd moduł oceniany najniżej  (kafeteria wyboru zgodnie z sylabusem) 

 

Dlaczego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Proszę, z perspektywy czasu, dokonad oceny poszczególnych elementów projektu w skali od 1 

do 10, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 10 ocenę najwyższą.  

 

 1 – ocena najniższa 

10 – ocena najwyższa 

Przydatnośd zajęd z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

Metody prowadzenia zajęd dydaktycznych  

Przygotowanie merytoryczne prowadzących/trenerów  

Aspekty organizacyjne projektu  

Strona internetowa projektu  

Materiały promocyjno-informacyjne (plakaty, broszury itd.)  

Materiały i pomoce dydaktyczne   
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2.4 Proszę wskazad jak projekt wpłynął na Pana/Pani funkcjonowanie zawodowe. 

 

 Zdecydo-

wanie tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie nie 

Uczestnictwo w projekcie pomogło mi w planowaniu 

dalszego rozwoju zawodowego 

    

Zdobytą wiedzę i umiejętności stosuję w codziennej pracy     

Udział w projekcie poszerzył moją wiedzę i umiejętności 

zdobyte na studiach 

    

Udział w projekcie pomógł mi w znalezieniu pracy     

Udział w projekcie poprawił moją sytuację na rynku pracy     

   Udział w projekcie zwiększył moje zaufanie we własne siły     

Dzięki udziałowi w projekcie mam nowe pomysły, które 

chciałbym/łabym zastosowad w swojej pracy zawodowej 

    

 

2.5 Ogólna ocena udziału w projekcie 

 

 Zdecydo-

wanie tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydo-

wanie nie 

Jestem zadowolony/na z udziału w projekcie     

Udział w projekcie spełnił moje oczekiwania     

Udział w projekcie poszerzył moje kontakty zawodowe     

Poleciłbym/łabym udział w projekcie innym studentom      

 

 

 

 

3. SUGESTIE NA PRZYSZŁOŚĆ 

3.1. Z czego Pana/Pani zdaniem należy w przyszłości zrezygnowad lub zmienid przy realizacji 

tego typu projektów? (aspekty merytoryczne, organizacyjne, logistyczne itd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35  

3.2.  Co Pana/Pani zdaniem należy w przyszłości dodatkowo uwzględnid lub kontynuowad 

przy realizacji tego typu projektów? (aspekty merytoryczne, organizacyjne, logistyczne 

itd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Pozostałe uwagi, sugestie itd. 
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Załącznik 5 – Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego z wykładowcą 

 

W jaki sposób dowiedział się Pan/Pani o projekcie? Co zdecydowało o udziale w nim? Czy 

brał Pan udział już kiedyś w tego typu projektach (jako wykładowca)? Czy miał Pan jakieś 

oczekiwania związane z udziałem w projekcie? Czy zostały one spełnione? Czy miał Pan jakieś 

obawy związane z udziałem w projekcie? Czy okazały się one rzeczywiste? 

 

Czy treści zajęd były zgodne z sylabusem i harmonogramem? Jeśli nie, w jakim stopniu 

odbiegają od planów i  dlaczego? 

 

Jakimi metodami były prowadzone zajęcia? Czy wykorzystywane były różne metody? 

Uczestnicy  pracują w grupach, całą grupą? Jakie pomoce dydaktyczne są wykorzystywane? 

Które z nich są najlepiej, a które najsłabiej oceniane przez wykładowcę i uczestników 

projektu? Czy uczestnicy projektu mają dostęp do pomocy dydaktycznych poza zajęciami? 

 

Czy prowadzone zajęcia dydaktyczne były właściwie zorganizowane? Czy wystąpiły jakieś 

trudności? Jakie? Czy komunikacja z realizatorami projektu była właściwa? Jakimi kanałami 

była prowadzona? Które z nich były najefektywniejsze, a które najsłabsze? 

 

Czy Pana zdaniem udział w projekcie może realnie poprawid sytuację jego uczestników na 

rynku pracy? W jaki sposób? 

 

Jakie są mocne strony projektu? Co należy kontynuowad w przyszłości? 

 

Jakie są słabe strony projektu? Co należałoby zmienid? Z czego zrezygnowad? Co poprawid  

w przyszłości? 

 

Jaka jest ogólna ocena projektu? Czy chciałby Pan/chciałaby Pani jeszcze coś dodad?



 

37  

Załącznik 6 – Arkusz obserwacji zajęd dydaktycznych 
 

Data 
 
 

Imię i nazwisko 
wykładowcy 

 

Warsztat/szkolenie 
 
 

Liczba uczestników  

Moduł                   
(zgodnie z sylabusem) 

 Temat  

Zgodnośd treści zajęd  
 z sylabusem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metody, formy pracy, 
środki dydaktyczne 
 

 
 
 
 
 
 

Język  wykładowcy 
precyzja, kultura, 
zrozumienie 

 

Język  uczestników - 
precyzja, kultura, 
zrozumienie 

 
 
 

Zaangażowanie 
uczestników w 
działania (zadawanie 
pytao precyzujących, 
wyjaśniających, 
otwartych 
zamkniętych…) 
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Motywacja 
uczestników – objawy 
werbalne i 
pozawerbalne 

 
 
 
 

Komunikacja 
wykładowcy (reaguje 
na pytania, umożliwia 
wypowiedzenie się, 
precyzyjnie 
odpowiada) 

 

Klimat i atmosfera 
podczas zajęd 

 

Organizacja zajęd  
w czasie i przestrzeni  
 

 

Inne 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


