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List polecający
Informuję, że w okresie: sierpień – listopad 2022 r. firma EU-CONSULT sp. z o.o.
realizuje na zlecenie Ministerstwa Zdrowia badanie pn. Podsumowanie wsparcia
z EFS w obszarze kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych.
Niniejsza ewaluacja została zaplanowana jako kontynuacja badania MZ zleconego
w 2019 r. pn. Ocena jakości wsparcia EFS w obszarze kształcenia przeddyplomowego
na kierunkach medycznych, z której raport końcowy dostępny jest na stronie
internetowej portalu Fundusze Europejskie dla Zdrowia:
https://zdrowie.gov.pl/epublikacja-64-ewaluacja_ksztalcenia_przeddyplomowego.html.
Celem głównym tegorocznego badania jest ocena jakości (w tym skuteczności,
trafności, użyteczności) interwencji z EFS w obszarze kształcenia przeddyplomowego
kadr medycznych udzielonej w ramach Działań 5.3 oraz 5.5 PO WER, a także
oszacowanie jej wpływu na rozwój wiedzy i poprawę kompetencji kadr medycznych
w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
W ramach ewaluacji Wykonawca przewidział szereg analiz oraz realizację badań
z różnymi grupami respondentów z wykorzystaniem ilościowych oraz jakościowych
metod/ technik badawczych. Przeprowadzone zostaną m.in.:


telefoniczne badania ankietowe (CATI) – z beneficjentami oraz uczestnikami
projektów realizowanych PO WER;



pogłębione wywiady indywidualne (realizowane telefonicznie – TDI oraz
z wykorzystaniem platform komunikacyjnych on-line – IDI) – z beneficjentami
oraz uczestnikami projektów realizowanych PO WER;
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panel ekspertów – z kadrą naukową uczelni medycznych wspartych ze środków
PO WER oraz innych uczelni, które nie uzyskały wsparcia oraz z
przedstawicielami administracji publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie
i wdrażanie Działań 5.3 oraz 5.5 PO WER (IZ oraz IP).

Niniejsze badanie ma charakter podsumowujący (ex post) i tym samym ma szczególne
znaczenie dla całościowej oceny badanej interwencji pod kątem oceny jej skuteczności
(stopnia zrealizowania jej celów i osiągniętych efektów), adekwatności w stosunku do
potrzeb i wyzwań w obszarze kształcenia kadr w sektorze zdrowia, a także użyteczności
wsparcia dla jego ostatecznych odbiorców. Mając to na uwadze, ogromnie ważne jest
poznanie opinii przedstawicieli wszystkich najważniejszych grup docelowych PO WER
objętych wsparciem w tym zakresie.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o współpracę
z Wykonawcą przy realizacji tego badania i udział w planowanych wywiadach.
W przypadku ewentualnych pytań dotyczących ewaluacji proszę o kontakt z:


Panią Katarzyną Gutta, przedstawicielką Wykonawcy badania (tel.
608 688 185, e-mail: k.gutta@eu-consult.pl) – w sprawach dotyczących
udziału w poszczególnych badaniach
lub



Panem Michałem Sułkowskim, osobą odpowiedzialną za nadzór nad
realizacją badania ze strony Ministerstwa Zdrowia (tel. 880 340 056, e-mail:
m.sulkowski@mz.gov.pl) – w pozostałych sprawach.

Z poważaniem,
Katarzyna Przybylska
Zastępca Dyrektora
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2

