
PODSUMOWANIE ANKIET EWALUACYJNYCH

III  Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Wrocław, 22-24.X.2004r.

Ilość ewaluacji: 29

UWAGI: Uczestników nie zmuszano siłą do wypełniania ankiet, nie podawano im środków
odurzających, nie stosowano przemocy,  nie proponowano korzyści pieniężnych ani żadnych
innych  w  zamian  za  „przychylne”  wypełnienie  ankiety.  Średnie  ocen  są  jak  najbardziej
wiarygodne,  choć  czasem  nawet  dla  organizatorów  zadziwiające,  na  potwierdzenie  tych
danych organizatorzy dysponują przedmiotowymi ankietami i w razie wszelkich wątpliwości
mogą poddać je sprawdzeniu przez jednostkę zewnętrzną.

1.      Czy temat konferencji jest przydatny w działalności poradni?  

Ocena średnia: 4.13

            UWAGI:
- Powinna być rozszerzona część dotycząca pracy z klientem.
- Problem ngo jest tylko wycinkiem spraw z jakim się spotykamy w poradni, nie jest to

niestety przypadek z jakim się najczęściej spotykamy.
- Temat był wspaniały.
- Szczególnie przydatne okazało się case study.
- Temat istotny i z pewnością przydatny, ale czy w pracy klinik??

2.      Czy Państwa wiedza na temat OPP została wzbogacona?  

Ocena średnia: 4.28 

UWAGI:
- Tak, wzbogaciłam swoją wiedzę.
- Szczególnie pod „względem finansowym” została wzbogacona moja wiedza.

3.      Jak oceniacie Państwo wartość merytoryczną wykładów?  

      Ocena średnia: 4.41

            UWAGI:
- Dobrze, że poruszone były różne aspekty działalności OPP.
- Rzeczowe, zwłaszcza z aspektów finansowych był bardzo ciekawy.
- Wykłady treściwe i bardzo dobrze dobrane czasowo - nie były zbyt długie - takie w

sam raz do posłuchania.
- Wysoka, w niedzielę – rewelacja!
- Bardzo dobry wykład z „finansów”.
- Prezentacja klinik była trochę mało przejrzysta.
- Dobre, ale mogły być bardziej konkretne.
4.      Jak Państwo oceniacie tematy symulacji?  
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            Średnia ocena: 4.72

            UWAGI: 
- Super, ale zbyt krótkie.
- Dobrze, że poruszały życiowe problemy.
- Super! czy możemy się dogadać co do praw autorskich???
- Case study - bardzo interesujące, potrzebne w pracy klinik.
- Znakomity pomysł, ale ze względu na dyskusje, które zwykle się przedłużają powinno

się zorganizować je w sobotę.
- Były oszałamiające.
- Proza życia - i o to chodzi!

5.      Jakim pomysłem był udział profesjonalistów w ocenie symulacji?  

Średnia ocena: 4,93

UWAGI: 
- Bardzo dobry pomysł, bo przecież w naszej pracy potrzebne są też inne umiejętności.
- Bardzo trafny.
- Świetny pomysł, na co dzień nie słuchamy opinii psychologów i to od razu świeżo po

spotkaniu z klientem.
- Genialnym!
- Doskonały!
- Świetny pomysł, specjaliści pokazali inne spojrzenie na problemy poradni.
- Takie oceny i spotkania z psychologiem są bardzo potrzebne.
- Rewelacja!

6.      Jaka jest Państwa opinia o stronie organizacyjnej konferencji?  

Średnia ocena: 4.93

UWAGI:
- Wspaniała organizacja.
- Bardzo sprawna.
- Świetna.
- Bez zarzutu.
- Brawo, brawo, brawo!
- Było zajebiście!
- Jak najbardziej pozytywna.
- Materiały, zajęcia, obiady, kolacje, śniadania, opieka....gratuluję.
- Świetny pomysł z opiekunami dla każdej grupy!
- Jestem bardzo zadowolona, tak trzymać!
- PERFEKCYJNA!
- Wszystko było doskonałe i dopięte na ostatni guzik!
- Podziwiam organizatorów, nie każdego na to stać!
- Organizacja mile mnie zaskoczyła, nie chcę stąd wyjeżdżać... „organizatorzy

wspaniali”.
- Bardzo dobra, Hanka to trzymała „w ryzach”.
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- BRAK SKALI OCEN!

7.      Jak oceniacie Państwo organizację czasu wolnego uczestników:  

Średnia ocena: 4.82

UWAGI: 
- Świetnie, „Jatki” były świetne!
- Program był bardzo napięty, no ale co tam! Raz się żyje!
- Nie było czasu na nudę.

- Dziękuję za wycieczkę z przewodnikiem! Wrocław nocą przebija Warszawę nocą sto razy!
- Świetne kluby macie we Wrocławiu!
- Trochę za dużo zwiedzania.
- FANTASTYCZNIE.
- Wrocław jest wspaniały.
- Zabytki Wrocławia są wspaniałe, bardzo dobry pomysł, że podczas konferencji

znalazło się trochę czasu „na profesjonalne zwiedzenie miasta”.

8.   Jak oceniacie Państwo miejsce i formę organizacji konferencji? 

Średnia ocena: 4.86

UWAGI: 
- I znowu musimy  Wam wpisać pochlebną opinię! Gratulacje!
- Super pomysł zwiedzania Wrocławia z przewodnikiem.
- Niesamowity program!
- Bardzo ciekawie 
- Wrocław okazał się wspaniałym miastem!
- Zaskoczył mnie bardzo wysoki poziom organizacji.
- Profesjonalna, zwłaszcza opiekunowie, świetny wydział pod względem lokalizacji i

bardzo nowoczesny, akademik- świetny!
- Bardzo dobre.

9.   Jakie wrażenie zrobił na Państwu Wrocław?

Średnia ocena: 4.96

UWAGI: 
- Naprawdę wspaniałe miasto!
- Wrocław był najlepszym miejscem na takie spotkanie!
- Super!
- 100 punktów! To najpiękniejsze miasto w Polsce!
- MAGICZNE
- Super miasto.
- BOSKI!
- Urokliwy.
- Nowoczesnego i ciepłego miasta.
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- Bardzo otwarte miasto i tętniące życiem.
- Bardzo chętnie zamieszkałabym we Wrocławiu.
- Naprawdę wspaniałe miasto.
- Wrocław mnie zauroczył.

10.  Proszę podać sugestie na przyszłość:

- Wspaniałym pomysłem były symulacje. Takie zajęcia naprawdę pomagają w pracy z
klientem.

- Bardzo  interesujące  okazały  się  być  symulacje  z  udziałem  profesjonalistów.
Wzbudziło  to  olbrzymie  zainteresowanie  i  zaangażowanie,  może  tego  typu  zajęć
powinno być więcej.

- Nie ma.
- Więcej tematów dotyczących działalności poradni, szczególnie jeśli chodzi o rozmowę

z klientem.
- Wymiana doświadczeń między uczestnikami konferencji.
- Byle tak dalej.
- Więcej symulacji, spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin.
- Tak trzymać!
- Więcej symulacji i  dyskusji.
- Czekamy na warsztaty psychologiczne, komunikowanie werbalne i niewerbalne, także

z umiejętności prowadzenia rozmów z klientem.
- Być może lepszym rozwiązaniem byłoby nie komasowanie wykładów tego samego

dnia a rozbicie ich na całą konferencję.
- Symulacje powinny się odbyć w pierwszy dzień konferencji, w niedzielę wiele osób

już musiało opuścić Wrocław.
- Prowadzenie sekretariatu poradni.
- Udział profesjonalistów, którzy mogliby korygować nasze błędy.
- Bardziej rozwinięte warsztaty praktyczne.

11.  Inne uwagi:  

- Do czego tu mieć uwagi - nie ma!
- Było świetnie, uważam jednak, że spotkanie dotyczące prezentacji poradni powinno

być bardziej rozwinięte, powinniśmy mieć więcej czasu aby zaprezentować swoją
poradnię i jej problemy.

- Dziękuję! Było świetnie! dużo dyskusji, wymiany doświadczeń.
- Brak...
- Pozdrowienia dla organizatorów!
- Serdeczne gratulacje dla organizatorów. To była doskonała robota, postawiliście

wysoko poprzeczkę.
- SUPER!
- Wrocław nas urzekł...wpraszamy się na następny raz...
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