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1 – najniższa punktacja
5 – najwyższa punktacja

Pytanie

Średnia
Ocena

1. Czy tematy poruszone podczas konferencji będą przydatne w działalności poradni?
Uwagi:
Zdecydowanie, szczególnie aspekt psychologiczny.
Z całą pewnością.
Tematy dotyczą głównie kwestii przydatnych w pracy ze studentem. Dla studenta
zagadnienia te nie są przydatne.
Również w trakcie zajęć dydaktycznych..
Tak, zamierzamy zwiększyć liczbę szkoleń.
Szkolenie z psychologii było zbyt pobieżne.
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2. Jak oceniacie Państwo wartość merytoryczną materiałów dla uczestników?
Uwagi:
Bardzo przydatne, wpłyną na rozwój poradni.
Za mało materiałów. (9x)
Dobrze przygotowane.
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3. Jak oceniacie Państwo uroczystość otwarcia konferencji i prezentacje
poszczególnych poradni oraz prezentację wyników badań statystycznych?
Uwagi:
Powinno być bardziej usystematyzowane. Za dużo informacji.
Względny porządek wystąpień.
Przeszkadzało mi, że ciągle ktoś dochodził i przerywał
Możliwość wymiany doświadczeń.
Badania statystyczne niedokładne.
Powinniśmy raczej mówić o tym co się zmieniło i jakie są nowe pomysły niż o statystyce.
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4. Jak oceniacie Państwo warsztaty na temat aktywnych metod nauczania prawa?
Uwagi:
Interesujące, dowiedzieliśmy się, iż prawa można nauczać w przeróżne, ciekawe sposoby.
Bardzo interesujące , ciekawe, przydatne. (10x)
Dla studenta nieprzydatne.
Świetny prowadzący. (3x)
Za krótkie. (2x)
5. Jak oceniacie Państwo szkolenie na temat psychologicznych aspektów pracy z
klientem?
Uwagi:
Zabrakło symulacji, scenek. (3x)
Na przyszłość przydałby się podział na studentów i opiekunów.
Za krótkie, zbyt ogólne. (5x)
Ciekawe, przydatne. (7x)
6. Jak oceniacie Państwo szkolenia na temat opracowywania zajęć klinicznych?
Uwagi:
Dobry przekaz informacji przez prowadzącego.
Wreszcie coś nowego.
Bardzo dobre, OK. (4x)
Za krótkie, za mało czasu. (3x)
7. Jak Państwo oceniają stronę organizacyjną konferencji?
Uwagi:
Bez zarzutu, bez zastrzeżeń (7x)
Widać wkład pracy.
Za krótkie przerwy.
Za mało widoczni organizatorzy. (2x)
Dobra organizacja, sprawny przebieg. (2x)
Kiepskie wyżywienie, uszkodzony prysznic.
8. Jak oceniacie Państwo organizację czasu wolnego, w tym zwiedzanie Olsztyna?
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Uwagi:
Przyjemny przerywnik.
Super imprezy. (5x)
Za szybkie zwiedzanie. (5x)
Za mało czasu wolnego. (4x)
Przydałaby się bardziej urozmaicona muzyka podczas imprez. (2x)
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9. Jak oceniacie Państwo zakwaterowanie i wyżywienie podczas konferencji?
Uwagi:
Bez zastrzeżeń. (4x)
Smacznie i dużo.
Małe porcje obiadowe.
Zbyt rzadko uzupełniane produkty, które cieszyły się popularnością. (3x)
Niesmaczna kawa. (2x)
Plus za danie postne w piątek.
Uwzględnienie potrzeb wegetarian.
Dziwne godziny posiłków. (2x)
Ogromną zaletą jest to, że posiłki i zajęcia odbywały się w jednym miejscu.
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10. Jakie wrażenie zrobił na Państwu Olsztyn?
Uwagi:
Dobre, pozytywne. (4x)
Ładne miasto. (5x)
Dużo miejsc do wypicia piwa.
Miasto jak miasto.
Dużo zabytków na mieszkańca.

11.Który z tematów konferencji był Państwa zdaniem najbardziej interesujący?
Aktywne metody nauczania prawa. (10x)
Psychologiczne aspekty pracy z klientem. (7x)
Opracowywanie zajęć klinicznych. (5x)
Inkorporacja zagadnień z zakresu etyki prawniczej do zajęć klinicznych. (2x)
Wszystko ciekawe i przydatne. (3x)
Sukcesy innych poradni – inspiracja dla naszej.

12.Jakie tematy powinny być poruszone podczas kolejnej konferencji?
Formy organizacyjne klinik, ich rozwój i pozyskiwanie środków. (8x)
Przygotowanie filmów do wykorzystania w zajęciach. (7x)
Street Law. (2x)
Rozszerzenie zagadnień psychologicznych. (5x)
Metodologia nauczania klinicznego.
Rozszerzenie działalności poradni np. udzielanie pomocy przedsiębiorcom.
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