
EWALUACJA WEWNĘTRZNA 
 

 

KWESTIONARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO DLA 

ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO PROJEKTEM  

 

1. Proszę na wstępie krótko opisać, jaka przebiega realizacja projektu w uczelni? 

2. Czy projekt spotkał się z zainteresowaniem studentów/ absolwentów/ pracowników uczelni? 

3. W jaki sposób projekt jest promowany?  

4. W jaki sposób przebiegał proces monitorowania losów absolwentów zanim uczelnia 

przystąpiła do projektu? 

5. Jakie zagrożenia/bariery w realizacji projektu Państwo dostrzegają?   

6. Czy do działań promocyjnych włączyli się odbiorcy/użytkownicy platformy internetowej?  

7. Czy sądzą Państwo, że platforma internetowa ABSOLWENT, która powstała w ramach 

projektu, spotka się z zainteresowaniem środowiska akademickiego?  

8. Jakie Państwa zdaniem oczywiste zalety posiada platforma? 

9. Jakie aspekty platformy wymagają zmiany/skorygowania/zrewidowania? Jakie słabe strony 

posiada platforma? 

10. Jak oceniają Państwo dotychczasową współpracę w koordynatorami ds. wdrożenia produktu 

(komunikacja, reagowanie na trudności, wyjaśnianie wątpliwości, etc.)? 

11. Jak oceniają Państwo dotychczasową współpracę w moderatorami platformy (komunikacja, 

reagowanie na trudności, wyjaśnianie wątpliwości, etc.)? 

12. Jak oceniają Państwo dotychczasową współpracę z uczelniami testującymi? Czy i jakich 

zmian oczekują Państwo w tym zakresie? 

13. Jak Państwo oceniają wewnętrzną współpracę w zespole zarządzającym/z pracownikami 

projektu? Jakie obszary wymagają zmiany? 

14. Czy i jak często obywają się spotkania robocze/kontakty zespołu zarządzającego oraz zespołu 

zarządzającego i koordynatorów/moderatorów/przedstawicielu uczelni testujących? 

15. Czy pracownicy uczelni przejawiają zainteresowanie platformą ABSOLWENT? Jeśli tak,                 

w jaki sposób się to objawia? 

16. Czy pracownicy uczelni dostrzegają użyteczność platformy w kontekście własnych 

obowiązków służbowych?/własnego stanowiska pracy? 

17. Proszę wskazać, jak odbywa się proces tworzenia bazy danych/profili absolwentów? 

18. Jak oceniają Państwo przebieg akcji informacyjnej w projekcie? 

19. Czy biura karier włączyły się w akcję upowszechniania platformy internetowej 

ABSOLWENT? 

20. Jakie reakcje studentów zaobserwowali Państwo podczas spotkań informacyjnych nt. 

projektu? Czy studenci/absolwenci przejawiali zainteresowanie platformą? Czy pytali                     

o szczegóły? 

21. Jakie trudności w realizacji projektu dotychczas Państwo napotkali? Jak sobie Państwo z tym 

poradzili? 

22. Czy Państwa zdaniem platforma ABSOLWENT korzystnie wpłynie na efektywność i jakość 

monitorowania losów absolwentów?  
 

Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas 
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