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1 – najniŜsza punktacja 
5 – najwyŜsza punktacja 

Pytanie  
Średnia 
Ocena   

1. Czy tematy poruszone podczas konferencji będą przydatne w działalności poradni? 
      
Uwagi:  
Bardzo przydatne. 
Świetnie ułoŜony plan. 
Świetne wykłady, ale na kolejnych konferencjach tematy powinny być pogłębiony by nie 
powtarzać tych samych tematów. 
Skuteczne i profesjonalne przygotowanie studentów do pracy w poradni. 
Świetne elementy szkolenia psychologicznego. 
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2. Jak oceniacie Państwo wartość merytoryczną materiałów dla uczestników? 
       
Uwagi: 
Bardzo przydatne. 
Szkoda, Ŝe tak mało było materiałów przygotowanych przez trenerów. 
Niestety były tylko na jednym szkoleniu – wzór opinii prawnej.  
To publikacje poruszające zagadnienia, które rzadko moŜna znaleźć u innych 
polskojęzycznych  autorów. 
Mogło by być więcej materiałów w teczkach przygotowanych przez trenerów. 
Bardzo dobrze wydany program konferencji. 
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3. Jak oceniacie Państwo uroczystość otwarcia konferencji i prezentacje 
poszczególnych poradni oraz prezentację wyników badań statystycznych? 

       
Uwagi: 
Mogły by być bardziej rozbudowane. 
Nie uczestniczyłem w uroczystości otwarcia konferencji więc nie mogę jej ocenić (x 10). 
Część uczestników nie była naleŜycie przygotowana. 
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4. Jak oceniacie Państwo warsztaty na temat klinicznych metod nauczania prawa? 
       
Uwagi: 
Bardzo dobre. 
MoŜe dobrym pomysłem było by wybranie jednego zagadnienia i jego rozbudowanie. 
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5. Jak oceniacie Państwo szkolenie na temat metodologii nauczania przez 
koordynatora opracowywania opinii prawnych w klinice prawa? 

       
Uwagi: 
Jak zwykle rewelacja.  
Bardzo przydatne w naszej pracy. 
Szkolenia powinny być bardziej przygotowane pod opiekunów a nie studentów.  
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6. Jak oceniacie Państwo dyskusję na temat  moŜliwości rozwoju działalności klinik 
prawa? 

      
Uwagi: 
Przydatne i motywujące posunięcie.  
Bardzo dobry pomysł.  
 

      

        3,5  

7. Jak Państwo oceniają stronę organizacyjną konferencji? 
       
Uwagi: 
Perfekcja.  
Wyrazy uznania dla organizatorów. 
Bardzo dobra organizacja.  
Przemyślany program.   
Zabrakło imprezy integracyjnej w drugim dniu konferencji.  
Bardzo dobra organizacja nie ma czego zarzucić.  
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  8. Jak oceniacie Państwo organizację czasu wolnego, w tym zwiedzanie Szczecina 
wynajętym tramwajem? 

  
Uwagi: 
Bardzo dobra organizacja.  
Słowa uznania dla organizatorów.  
Bardzo napięty plan powinna być chociaŜ godzina przerwa. 
Super! Pomysł zwiedzania miasta tramwajem był  absolutnie zaskakujący. 
Pan Motorniczy bardzo nam się podobał! Dziękujemy.  
Super pomysł! 
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9. Jak oceniacie Państwo zakwaterowanie i wyŜywienie podczas konferencji? 
       
Uwagi: 
Elegancki hotel.  
Bardzo dobre wyŜywienie. 
Świetny hotel i bardzo dobre wyŜywienie.  
Bardzo dobre warunki.  
Wyrazy uznania dla organizatorów.  
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10. Jakie wraŜenie zrobił na Państwu Szczecin? 
       
Uwagi: 
Pozytywne.  
Piękne miasto.  
Miasto sprzeczności.  
Ludzie ze Szczecina są cudowni i przedstawili swoje miasto ciekawie, lecz nie 
wystarczająco. 
Ogromne zaangaŜowanie studentów-koordynatorów.  
Bardzo przyjazne miasto. 
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11.Który z tematów konferencji był Państwa zdaniem najbardziej interesujący?  
 

Warsztaty psychologiczne  (asertywność w kontakcie z klientem) (x 7). 
Kwestie umiejętnego zadawania pytań klientom. 
Warsztaty na temat klinicznych metod nauczania prawa (x 5). 
Warsztaty z pisania opinii prawnych (x 2). 
Metody budowania relacji z klientem. 
Wszystkie były bardzo interesujące.  
KaŜdy był świetnie przedstawiony. 
 

 
 
12.Jakie tematy powinny być poruszone podczas kolejnej konferencji?  
 

Szkolenia z zakresu marketingu i autoprezentacji (x 2). 
Metody pozyskiwania środków finansowych (x 4).  
Metody klinicznego nauczania dalsza część wykładów prowadzonych w Szczecinie (x 2). 
Symulacja rozpraw sądowych.  
Symulacje problematyczne w poradni, jak sobie z tym radzić. 
Warsztaty zakresu asertywności.   
Warsztaty z zakresu psychologicznego podejścia do klienta (x 2).  
Współpraca z innymi organizacjami. 
Sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych. 
Program Street Law. 
Sposoby zmiany organizacji poradni tzn.: zmiana w pracownie itp. 
Rozwój sieci bezpłatnego poradnictwa prawnego poza miastami akademickimi. 
Warsztaty jak uczyć pisania opinii.   


