EWALUACJA WYBRANYCH INICJATYW ZREALIZOWANYCH W RAMACH
POLSKIEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ - PROGRAM STYPENDIALNY
SPECJALISTYCZNYCH STUDIÓW WSCHODNICH STUDIUM
EUROPY WSCHODNIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Celem ewaluacji było zbadanie wybranych inicjatyw
zrealizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej w 2014r. Przedmiot analizy stanowił Program
Stypendialny dla studentów Specjalistycznych Studiów
Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzony jest w ramach Studium Europy Wschodniej.
Projekt skierowany jest do kandydatów z krajów
Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej.
Większość działań realizowana jest w ramach dwuletnich
studiów magisterskich.
Program stypendialny obejmuje różne działania
o charakterze naukowym i dydaktycznym. Ich celem jest stworzenie w krajach objętych inicjatywą
grupy wyedukowanych i kompetentnych „liderów
zmian”. Absolwenci programu dzięki pozyskaniu wiedzy
na temat historii i procesów zachodzących w krajach
Europy Wschodniej są przygotowywani do aktywnego
uczestniczenia w tworzeniu przyszłości tego regionu.

„SSW dla naukowców
z postradzieckiego
regionu jest jak Watykan dla katolików.
W SSW uczymy się
innego myślenia, inicjujemy inne ciekawe
projekty i po prostu
poznajemy się.”
Absolwentka
Programu

Ewaluacji poddane zostały głównie rezultaty i efekty działań zrealizowanych
w 2013 r. Analizując kontekst wzięto również pod uwagę działania wcześniejsze,
a także niektóre prowadzone obecnie w ramach programu Specjalistycznych Studiów
Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak ocenia Pan/Pani możliwość
rozwoju naukowego lub zawodowego po ukończeniu Studiów Wschodnich?
inne

Punktem odniesienia w badaniu były kryteria ewaluacyjne odnoszące się do trafności,
trwałości, efektywności, skuteczności
i użyteczności interwencji.

pozytywne odpowiedzi
W ewaluacji zastosowano kompilacje wielu
metod i technik badawczych. Przeprowadzono m.in.: badanie gabinetowe (desk
research), wywiady pogłębione, badanie ankietowe typu CAWI, panel ekspertów, analizę SWOT/TOWS, studia przypadku, zogniskowane wywiady grupowe
oraz tzw. bulletin board discussion.
Jak program dydaktyczny Studiów Wschodnich przyczynia się/ przyczynił się do pogłębienia Pana/Pani wiedzy na temat procesów zachodzących w Polsce i regionie?
inne

pozytywne odpowiedzi

„SSW pomaga w tworzeniu wizerunku Polski, jako kraju przyjaznego, który pomaga w rozwoju młodych ludzi”
Absolwentka Programu

Ogólna ocena realizacji Programu Stypendialnego dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich w ramach UW jest pozytywna. Wpisuje
się on w rzeczywiste potrzeby beneficjentów. Absolwenci kontynuują
lub rozpoczęli kariery naukowe i zawodowe, udowodniając tym samym trwałość inicjatywy. Program przyczynia się do przygotowania „liderów zmiany” w krajach pochodzenia stypendystów. Jednym z istotnych efektów programu, choć jak dotychczas nie w pełni wykorzystanym, jest sieć kilkuset
absolwentów. Są oni często członkami elit intelektualnych. Dzięki temu
mogą wywierać istotny pozytywny wpływ na zmiany zachodzące w swoich
krajach. Przyczyniają się także do promocji pozytywnego wizerunku Polski.
Zatrudnienie absolwentów SSW UW
Pracuję, ale nie we własnej
firmie

88 %

Prowadzę własną działalność
gospodarczą
Nie pracuję, jestem
na studiach

6%

Nie pracuję, jestem w trakcie
poszukiwania pracy

6%

6%

75%
17%

25%

• Pracuje w jednostce naukowej • Pracuję w organizacji pozarządowej • Pracuję w firmie prywatnej

Dane: Badanie CAWI, tylko absolwenci studiów. Procenty nie sumują się do 100%
z uwagi na możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi

Jednym z najmocniejszych punktów inicjatywy jest zbudowana przez lata realizacji rozpoznawalna, dobra marka Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz samego programu stypendialnego Specjalistycznych
Studiów Wschodnich. Program cieszy się renomą w krajach pochodzenia beneficjentów. Za jego mocne strony należy uznać m.in. wysoką jakość oferty, a więc
interesujący i trafiający w potrzeby edukacyjne program studiów, realizowany
przez doświadczoną kadrę.

Program prowadzony jest w sposób efektywny.
Pomimo to- możliwe są pewne zmiany zakresu i sposobu jego realizacji. Za jeden z głównych obszarów wymagających modyfikacji można uznać sposób zarządzania, w szczególności zoptymalizowanie zakresu działań
prowadzonych w ramach programu oraz usystematyzowanie współpracy z absolwentami. Brak usystematyzowania tych działań skutkuje m.in. niewystarczającym wykorzystaniem drzemiącego w stypendystach potencjału.
Prawidłowo zorganizowana współpraca z byłymi stypendystami może przyczynić się do znacznego podniesienia
jakości programu SSW.
Główne rekomendacje opracowane w ramach badania
wskazują na konieczność:
• przeprowadzenia analizy celów przedsięwzięcia,
a następnie zoptymalizowanie jego zakresu i sposobu
realizacji,
• stworzenia kompleksowego systemu
z absolwentami programu stypendialnego,

współpracy

• wprowadzenia cyklicznych badań potrzeb edukacyjnych
i planów zawodowych.
Program Specjalistycznych Studiów Wschodnich dobrze
wpisuje się w potrzeby beneficjentów i ma szanse na
dalszy rozwój. Wymaga jednak wdrożenia rekomendacji
wynikających z badania ewaluacyjnego.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie:
www.polskapomoc.gov.pl
Ewaluacja została zrealizowana na zlecenie
Departamentu Współpracy Rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

