
 

 

 
 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE 

ANKIET EWALUACYJNYCH 
 

         1 – najniższa punktacja 

         5 – najwyższa punktacja 

PYTANIE ŚREDNIA 

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

Poradni? 

 

Uwagi: wiele wskazówek praktycznych 

 

4,6 

2. Jak oceniacie Państwo uroczystość otwarcia konferencji, w tym wykład inauguracyjny prof. 

Dariusza Dudka? 

 

Uwagi: bardzo ciekawy x 2 

 

4,5 

3. Jak oceniacie Państwo wykład „Kształcenie umiejętności prawniczych w centrum 

kształcenia prawniczego. Doświadczenia z praktyki Uniwersytetu Łódzkiego w 

kształtowaniu programu studiów” prof. dr hab. Małgorzaty Król i Aleksandry Kuszewskiej 

– Kłąb? 

 

Uwagi: mało interesujący x 2, interesujący 

 

4,44 

4. Jak oceniacie Państwo wykład „Znaczenie klinik prawa w kształceniu prawników, rola 

klinik w kształtowaniu polityk publicznych” prowadzony przez Grzegorza Wiaderka? 

 

Uwagi: ciekawy x 2 

 

4,35 

5. Jak oceniacie Państwo warsztaty „Metodologia nauczania klinicznego na podstawie praktyki 

Uniwersytetu Warszawskiego” prowadzone przez  dr Katarzynę Syrokę-Marczewską. 

 

Uwagi:  bardzo fajne x 4, mało interesujące 

 

4,11 

6. Jak oceniacie Państwo warsztaty „Metodologia nauczania klinicznego na podstawie 

praktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego” prowadzone przez dr Wojciecha Górowskiego. 

 

Uwagi: interesujące x 2, brakowało elementu warsztatowego 

 

4,72 

7. Jak Państwo oceniają referaty uczestników konferencji w niedzielę?  

 

Uwagi: tematy sugerowały inną tematykę, szczególnie interesujący referat o ADR, bardzo dobry 

pomysł aktywizacji uczestników 

 

4,3 

8. Jak Państwo oceniają stronę organizacyjną konferencji? 

        

Uwagi: na najwyższym poziomie, brak organizatorów podczas wyjścia do Mnicha 

 

4,7 
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9. Jak oceniacie Państwo organizację czasu wolnego oraz imprezy integracyjne?  

 

Uwagi: bardzo dobre x 6, Mich – kiepska okolica x 3, dobry kontakt organizatorów z 

uczestnikami 

4,75 

10. Jak oceniacie Państwo zakwaterowanie i wyżywienie podczas konferencji? 

 

Uwagi: zakwaterowanie bardzo dobre x 5, jedzenie niesmaczne x 5, brak ciepłych posiłków 

 

 

4,55 

 

 

 

11. Jakie tematy powinny być poruszone podczas kolejnej konferencji?  

 

 Zmiany w KPC i KPK; 

 Kwestie dotyczące weryfikacji koordynatorów i metod ich pracy; 

 Ochrona danych osobowych w poradni; 

 Autonomia czy centralizacja modelu poradni; 

 Kontakty z innymi poradniami a samorządem terytorialnym i NGO; 

 Promocja/reklama poradni; 

 Międzynarodowy wymiar udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;  

 Klinika jako pomoc, czy element edukacyjny dla studentów;  

 Działania kliniki w sprawach dot. postępowania dyscyplinarnego studentów;  

 Zajęcia praktyczne z zakresu mediacji. 

 

 

 

Wypełniono 20 ankiet. 


