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Kwestionariusz przed szkoleniem
Dziękujemy za wzięcie udziału w projekcie Eliemental.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie tego krótkiego kwestionariusza. Proszę przeczytać każde pytanie i
zaznaczyć odpowiedzi, które najlepiej pasują do Pani/Pana. Nie ma dobrych czy złych odpowiedzi. Udzielone
odpowiedzi posłużą wyłącznie do celów badawczych związanych z przedsiębiorczością. Odpowiedzi są
anonimowe i poufne oraz zostaną wykorzystane do celów analizy statystycznej, raportów technicznych z
projektu Eliemental oraz na potrzeby publikacji naukowych.
A. Metryczka
Imię:______________________________________________________________________________
Wiek: _____ Płeć: Mężczyzna □
Azjatyckie □ Czarne □

Kobieta □

Pochodzenie etniczne: Białe □

Kraj pochodzenia: Polska □

Inny: ___________ (jaki)

Wykształcenie: (Proszę zaznaczyć najwyższy poziom posiadanego wykształcenia).
□ Podstawowe
□ Średnie
□ Zawodowe (także I stopnia)
□ Wyższe (np. II stopnia, doktorat, podyplomowe)
B. NASTAWIENIE WOBEC I ZAMIARY ZWIĄZANE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ
Proszę wskazać, w jakim stopniu będzie Pan/i w stanie skutecznie wykonać poniższe zadania:
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Określenie pomysłu na biznes oraz nowej strategii biznesowej
Kontrolowanie procesu tworzenia nowego przedsiębiorstwa
Negocjowanie i utrzymywanie korzystnych relacji z potencjalnymi inwestorami i
bankami.
Rozpoznanie szans na rynku dla nowych produktów i / lub usług.
Budowanie relacji z ważnymi ludźmi z punktu widzenia pozyskiwania kapitału
na nowe przedsięwzięcia.
Stworzenie i uruchomienie nowego przedsięwzięcia.

Proszę wskazać, w jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami:

Jest bardzo prawdopodobne, że otworzę firmę w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Gotowy/a jestem zrobić wszystko, aby zostać przedsiębiorcą.
Mam duże wątpliwości czy uda mi się otworzyć firmę w ciągu najbliższych 12
miesięcy.
Jestem zdeterminowany/a do otworzenia firmy w ciągu następnych 12 miesięcy.
Moim celem zawodowym jest zostanie przedsiębiorcą w ciągu następnych 12
miesięcy.
Jeżeli zdecyduje się Pan/i na założenie własnej firmy, to głównie z powodu…:
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Kwestionariusz przed szkoleniem
Jeżeli zdecyduje się Pan/i na założenie własnej firmy, to głównie
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Braku lepszej alternatywy zatrudnienia
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Chęci wykorzystania szans, jakie daje biznes

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi własnych
zdolności do prowadzenia firmy? Proszę je ocenić według skali od 1 (zupełnie się nie zgadzam)
do 7 (całkowicie się zgadzam).
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Założenie i utrzymanie firmy byłoby dla mnie czymś łatwym.
Jestem gotowy/a do otworzenia firmy przynoszącej zyski.
Mogę sterować procesem tworzenia nowej firmy.
Znam praktyczne kroki potrzebne, aby uruchomić firmę.
Wiem jak opracować projekt przedsiębiorstwa.
Gdybym próbował/a uruchomić firmę, z dużym prawdopodobieństwem
osiągnąłbym/osiągnęłabym sukces.

Proszę wskazać, w jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami w skali od 1
(zupełnie się nie zgadzam) do 7 (całkowicie się zgadzam).
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Bycie przedsiębiorcą ma dla mniej więcej zalet niż wad.
Kariera w roli przedsiębiorcy jest dla mnie atrakcyjna.
Gdybym miał/a okazję i środki, chciałbym/chciałabym otworzyć firmę.
Bycie przedsiębiorcą pociągałoby za sobą duże zadowolenie z siebie.
Mając do wyboru różne opcje, wolałbym/wolałabym być przedsiębiorcą.

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza!

This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein
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