
 

Projekt Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów 
kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Data badania: ……………………………….…………………………………. 

WSTĘPNA ANKIETA EWALUACYJNA 

Projekt pt. „Praktycznie dla zdrowia" - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów 

kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku (POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00) 
 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki pozwolą nam poznać Państwa oczekiwania i potrzeby 

w ramach realizacji projektu, w którym będziecie Państwo uczestniczyć. Prosimy o wnikliwe przeczytanie treści 

poniższych pytań i udzielenie na nie rzetelnych odpowiedzi przez zakreślenie „X”  w wybranej komórce. 

Po zakończeniu projektu wypełnicie Państwo ankietę składającą się na drugą część badania, mającą na celu ocenę 

merytoryki i organizacji projektu. 

 

PŁEĆ 

□ kobieta 

□ mężczyzna 

 

WIEK 

□ do 25 lat 

□ 26 - 49 lat 

□ powyżej 50 lat 

 

1. Czy brał/a Pan/i udział w projektach finansowanych z funduszy europejskich? 

 

□ tak (ile razy …..……. ) 

□ nie 

 

2. Skąd dowiedział/-a się Pan/-i o projekcie? 

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

 

3. Jakie motywacje skłoniły Pana/Panią do wzięcia udziału w projekcie? (możliwość zaznaczenia więcej niż 

jednej odpowiedzi): 

 

□ możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji zawodowych 

□ nieodpłatny udział w projekcie 

□ zainteresowanie tematyką szkoleń organizowanych w ramach projektu 

□ inne (jakie? ..........................................................................................................................................................................) 

 

 



 

Projekt Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów 
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4. Jakie są Pana/Pani oczekiwania co do projektu? (możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi). 

 

□ przydatność nabytych w trakcie projektu umiejętności w pracy zawodowej 

□ podniesienie indywidualnych kwalifikacji  

□ dostosowanie projektu do potrzeb i oczekiwań pracodawców 

□ inne, jakie? .............................................................................................................................................................................. 

 

5. Czy uważa Pan/Pani, że dzięki udziałowi w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych podniesie 

Pan/Pani swoje kwalifikacje? 

            □ tak 

            □ nie 

            □ nie wiem 

6. Czy zakres tematyczny projektu zgadza się z Pana/Pani oczekiwaniami? 

 

□ tak 

□ nie 

□ nie wiem 

 

7. Jak ocenia Pan/Pani potrzebę organizowania szkoleń w ramach realizowanego projektu pt. 

„Praktycznie dla zdrowia" - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów 

kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku? 

 

□ bardzo potrzebne 

□ potrzebne 

□ obojętne 

□ niepotrzebne 

 

8. Które z zadań realizowanych w projekcie uważa Pan/i za najbardziej przydatne/interesujące? 
(możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi) 

 

□ zajęcia praktyczne w Akademickim Centrum Zdrowia 

□ ścieżkę kształcenia w języku angielskim 

□ szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe 

□ programy stażowe 

□ szkolenia podnoszące kompetencje dla pracowników dydaktycznych 

□ szkolenia podnoszące kompetencje dla pracowników administracyjnych 

 

 

Dziękujemy za poświęcony czas 


