
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKIETA EWALUACYJNA  
 

ILOSĆ ANKIETOWANYCH OSÓB: 30 
 
 

1 – najniŜsza punktacja 
5 – najwyŜsza punktacja 

 
Pytanie Średnia ocen 

1. Czy tematy poruszone podczas konferencji będą 
przydatne w działalności poradni? 

Uwagi: 
• Świetnie. 
• Tak. 
• PosłuŜą do przeprowadzenia symulacji rozprawy sądowej. 
• Bardzo ciekawe, udało się wymyślić coś nowego. 
• Bardzo. 
• Tematy pomocne zarówno dla studentów pracujących  

w poradni, jak i dla opiekunów naukowych. 
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2. Jak oceniacie uroczystość otwarcia konferencji  
i prezentację poszczególnych poradni oraz prezentację 
wyników badań statystycznych? 

Uwagi: 
• Najpierw powinien być posiłek, potem otwarcie konferencji. 
• Prezentacje powinny być uprzednio, by nie dublować 

informacji. 
• Ciekawe zestawienie. 
• Za długo, chwilami nuŜące. 
• Niedostatecznie. 
• Bardzo ładne pomieszczenie, szkoda, Ŝe nie było więcej 

przedstawicieli władz uczelni. 
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3. Jak oceniacie warsztaty na temat interaktywnych metod 
nauczania prawa? 

Uwagi: 
• Rewelacyjne warsztaty. 
• ZaangaŜowanie wszystkich uczestników uatrakcyjniło 

warsztaty. 
• Bardzo ciekawe i przydatne zajęcia. 
• Metoda oŜywiająca zajęcia. 
• Bardzo dobre połączenie teorii i zajęć praktycznych, świetna 

integracja grupy. 
• Bardzo interesująco mówiła Marta Skrodzka. 
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4. Czy chcielibyście powtórzyć takie ćwiczenia  
z wykorzystaniem usług profesjonalnego operatora 
kamery ? 

Uwagi: 
• Jak najbardziej, bardzo ciekawy pomysł – daje wiele 

moŜliwości. 
• Powtórzyć jak najbardziej, ale nie z profesjonalistą. 
• Raczej tak. 
• Tak – 3 razy. 
• Do przemyślenia. 
• Jak najbardziej. 
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5. Jak oceniacie pracę w podziale na dwie grupy 
zadaniowe? 

Uwagi: 
• Bardzo dobrze. 
• Dobry pomysł. 
• Bardzo owocna, dobra formuła. 
• Za mało czasu na dopracowanie kręconych filmów. 
• Trafiony pomysł, dzięki temu mogliśmy odpowiednio 

wykorzystać naszą wiedzę. Integracja była efektywniejsza.  
• Bardzo dobry pomysł – w ten sposób moŜemy wymienić się 

doświadczeniami. 
• Dobry pomysł. Mniejsza grupa – praca bardziej efektywna. 
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6. Jak oceniacie przygotowanie merytoryczne trenerów 
warsztatów? 

Uwagi: 
• Pełen profesjonalizm. 
• Ok. 
• Jak zawsze bardzo profesjonalnie. 
• Brak zastrzeŜeń. 
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7. Jak oceniacie stronę organizacyjną konferencji? 
Uwagi: 

• Na wysokim poziomie. 
• Jest przepięknie. Dla wszystkich, którzy przyczynili się do 

organizacji: dziękuję! 
• Rzeszów daje radę. 
• Rewelacja. 
• Brakowało organizatorów. Kontakt z nimi był utrudniony. 
• Dobry hotel. Świetne wyŜywienie. 
• W sumie ok. 
• Przydałaby się osoba zarządzająca czasem uczestników (np. 

mówiąca, o której się spotykamy). 
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8. Jak oceniacie organizację czasu wolnego, w tym 
zwiedzanie Rzeszowa? 

Uwagi: 
• Bardzo dobrze. 
• Nie uczestniczyłam. 
• Zwiedzanie mogłoby być bardziej rozbudowane. 
• Szkoda, Ŝe padało. 
• Bardzo ciekawe. 
• Imprezy ok., ale zwiedzanie miasta, a raczej jego brak 

pozostawia niedosyt. 
• Bardzo interesująca wycieczka. 
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9. Jak oceniacie zakwaterowanie i wyŜywienie podczas 
konferencji? 

Uwagi: 
• Bardzo dobrze. 
• Na wysokim poziomie: 10 pkt.. 
• Doskonale. W cale nie przeszkadzało, ze hotel i restauracja 

były róŜnych miejscach. 
• Szkoda, Ŝe restauracja była w innym miejscu niŜ 

zakwaterowanie. Dwudziestominutowe spacery nie były miłe. 
• Jedzenie bardzo smaczne. 
• WyŜywienie bardzo dobre z tym, Ŝe nie uwzględniało potrzeb 

wegetarian. Odległość śniadania była czasem irytująca. 
• WyŜywienie super. 
• WyŜywienie ok. 
• Super nocleg i super jedzenie. 
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10.  Jakie wraŜenie zrobił na Was Rzeszów? 
Uwagi: 

• Bardzo dobre. 
• Miasto jest niezwykłe, niepowtarzalny klimat i niesamowite 

dziewczęta. 
• Piękny, duŜy pomnik. 
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• Ładne miasto (zwłaszcza zabytkowe centrum). 
• Pozytywne. Klimatyczne miasto. 
• „Było” mało Rzeszowa, a miasto sprawia wraŜenie miłego  

i ładnego. 
• Bardzo ładne miasto. Piękna starówka. 
• Bardzo pozytywne. Urocze miasto. 

 
 

11.  Jakie tematy powinny być poruszone podczas kolejnej konferencji? 
 

• Szkolenia psychologiczne dla opiekunów poradni. 
• Street law – 3 razy. 
• Zarządzanie administracją. Techniki szkolenia opiekunów poradni. 
• Ciekawe. 
• Etyka zawodów prawniczych w nauczaniu klinicznym – 3 razy. 
• Wprowadzenie do programu nauczania ćwiczeń z pisania pism procesowych i 

aspektów psychologicznych na płaszczyźnie prawnik – klient. 
• Kolejne pomysły, formy prowadzenia zajęć. Inne formy aktywności poradni niŜ tylko 

udzielanie porad plus szkolenia. Jeszcze raz zrobić tematy związane z psychologią. 
• Nauka jak prowadzić szkolenia psychologiczne. 
• Jak radzić sobie z klientami, którzy przynoszą 400 stron kserokopii dokumentów i 

którzy mają problem, a do poradni przychodzą się wyŜalić? 
• Jak zaangaŜować wszystkich? 
 
12.  Uwagi 
 
• Było super. 

 
 


