
 

 

 
 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE 

ANKIET EWALUACYJNYCH 
 

         1 – najniższa punktacja 

         5 – najwyższa punktacja 

 

PYTANIE ŚREDNIA 

1. Czy zagadnienia poruszone podczas konferencji będą przydatne w działalności Państwa 

Poradni? 
4,5 

2. Jak oceniacie Państwo wartość materiałów przygotowanych dla uczestników? 4,8 

3. Jak oceniacie Państwo uroczystość otwarcia konferencji, w tym wykład inauguracyjny?  4,5 

4. Jak oceniacie Państwo warsztaty Street Law – Methods and Objects prowadzone przez prof. 

Catherine Klein, prof. Leah Wortham i prof. Richarda L. Roe? 
4,5 

5. Jak oceniacie Państwo warsztaty pt. Metody aktywizacji grup warsztatowych. Wpływ na 

uwagę i kreatywność prowadzone przez dr Dorotę Wiśniewską-Juszczak (SWPS 

Uniwersytet Humanistycznospołeczny)? 

Uwagi: 1) Bardzo dobre warsztaty, świetna prezentacja, realizacja całkowicie zgodna z 

założeniami prezentacjami. 2) Zdecydowanie najlepszy wykład. 

4,8 

6. Jak oceniacie Państwo warsztaty pt. Przygotowanie i przeprowadzanie warsztatów – zbiór 

doświadczeń prowadzone przez mgr. Pawła Dziekańskiego oraz studentów uczestniczących 

w projekcie Street Law Santander Universidades? 

Uwagi: 1) Rewelacyjne.  

4,75 

7. Jak Państwo oceniają stronę organizacyjną konferencji? 

Uwagi: 1) Brak odpowiedzi na wysłane wiadomości. Utrudniony kontakt z organizatorami.  

2) Nie poznaliśmy organizatorów. Super. 
4,85 

8. Jak oceniacie Państwo organizację czasu wolnego – projekcję filmu pt. „Body/Ciało” oraz 

imprezę integracyjną? 

Uwagi: 1) Brak zainteresowania projekcją z uwagi na wcześniejsze obejrzenie. 2) Pomysł na 

projekcie filmu b. dobry. Impreza integracyjna (bankiet) – bardzo dobre i open bar ale 

nietrafiona muzyka, która zniechęcała do tańczenia.  

4,6 

9. Jak oceniacie Państwo zakwaterowanie i wyżywienie podczas konferencji?  5,0 
Uwagi: 1) Super.   

 

11. Czy w Państwa Poradni prowadzony jest program Street Law?   

  

TAK  NIE 

7 9 

 

12. Jeżeli nie, to czy konferencja przyczyni się Państwa zdaniem do podjęcia działań w celu jego 

uruchomienia?  

 

Tak  8 

Nie  

Inna odpowiedź 1 
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13. Jakie tematy powinny być poruszone podczas kolejnej konferencji?  

 

 Warsztaty psychologiczne były bardzo cenne. Chętnie więcej warsztatów.  

 Reklamowanie Klinik Prawa, kampanie promocyjne. Temat w kontekście problemu niskiego 

wpływu spraw do niektórych sekcjach Poradni.  

 Etyka prawnicza. 

 Radzenie sobie ze stresem związanym z kontaktem z klientem.  

 Kontunuowanie tematyki Street Law (by inne uczelnie dzieliły się swymi doświadczeniami). 

 Potrzeba tworzenia poradni prawnych. 

 Dalsze prezentacje nt. sytuacji komunikacji, metod perswazji.  

 Perspektywy i rozwój Street Law, co możemy więcej zrobić.  

 

 

Wypełniono 20 ankiet. 


