4. Letniej Szkole SEMS
Energia ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna i koncepcje przyszłości
Podstawy – przykłady dobrych praktyk – projekty modelowe
28.-29. April 2011, Collegium Polonicum, Słubice, Polen

Ankieta
oceny 4.Letniej Szkoły SEMS
28-29 kwietnia 2011 , Collegium Polonicum, Słubice, Polska
B.A.U.M. Consult GmbH i miasto Słubice, w kooperacji z Collegium Polonicum w Słubicach, w ramach
projektu Sustainable Energy Systems (SEMS) organizują 4. Letnią Szkołę SEMS. W ramach oceny tego
przedsięwzięcia organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników o wyrażenie swojej opinii.
Odpowiadając na pytania zawarte w ankiecie przyczyniacie się Państwo do ulepszenia następnych
edycji Summer School. Odpowiedzi posłużą tylko do użytku wewnętrznego, nie zostaną udostępnione
żadnemu podmiotowi zewnętrznemu.
Prosimy o oddanie wypełnionych ankiet przy stole recepcyjnym. Alternatywnie ankiety mogą zostać
przesłane pocztą, mailem lub faxem do dnia 06.maja 2011 na adres: B.A.U.M. Consult GmbH, FannyZobel-Str. 9, 12435 Berlin, Fax: (+49) 030 / 53 60 18 84 -99, Mail: sems@baumgroup.de, senden
Z góry serdecznie dziękujemy!
Dane dotyczące osoby:
1) Bierze Pan/Pani udział w Summer School:
Z powodów zawodowych
Jako student/tka
Jako partner projektu SEMS
Inne powody: _________________________________________________________________
2) Pani/Pana zainteresowanie zawodowe lub związane ze studiami:
__________________________________________________________________________________
3) numer kodu pocztowego:
__________________________________________________________________________________

Dane dotyczące Summer School:
4) skąd pochodziła informacja o Summer School? (Można zaznaczyć więcej opcji)
Media drukowane(ulotki, plakaty)
Informacja e.mailowa
Od kogo (jeśli wiadomo): ____________________________
Kalendarz imprez
Jaki (jeśli wiadomo): _______________________________
Strona internetowa
Jaka (jeśli wiadomo): _______________________________
Rekomendacja innej osoby
Inne : ________________________________________________________________________
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Letnia Szkola SEMS realizowana jest przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną Eneria, w projektcie SEMS
w ramach inicjatywy „Concerto” (Umowa nr 038514), koordynowanym przez IfaS Birkenfeld i FH Trier.
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5) Jaki jest Pani/Pana stopień zadowolenia z…:
… organizacji przygotowań?
Zapowiedź ( np. Informacje na ulotkach , plakatach)
Informacja ogólna (np. Opis dojazdu , dostępność
materiałów , prezentacji )
Obecność w internecie

Bardzo
zadowolo
ny

Raczej nie
Dość
zadowolo
zadowolony
ny

Nie
zadowolony

Nie
wiem

… przeprowadzenia Summer School?
Program i wybrane tematy
Przebieg czasowy
Oznakowanie dojścia i sal
Wyposażenie sali wykładowej
Uprzejmość i kompetencja personelu
Dobór kręgu uczestników
Ogólna atmosfera
Giełda informacji
… przebiegu przerw?
Długość i częstotliwość przerw
Jakość „zaopatrzenia“ w czasie przerw
Czy Pani/Panu czegoś brakowało? ____________________________________________________

Pytania do programu i wykładów:
6) Jaki jest Pani/Pana stopień zadowolenia z …
Wykładów w czwartek (28.04.11)

Bardzo
zadowolo
ny

Raczej nie
Dość
zadowolo
zadowolony
ny

Nie
zadowolony

Nie
wiem

Źródła energii odnawialnej i ich
przeobrażanie w użyteczne formy energii
Fotowoltaika
Energia wiatrowa w praktyce
Szanse i granice geotermii
podpowierzchniowej
Bioenergia, biometan w transporcie
Regionalne użytkowanie biomasy
Budownictwo energetycznie efektywne
Budownictwo zrównoważone
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Wykładów w piątek (29.04.11)

Bardzo
zadowolo
ny

Raczej nie
Dość
zadowolo
zadowolony
ny

Nie
zadowolony

Nie wiem

Jakość moderacji
Regionalne koncepcje energetyczne
Sieci inteligentne
Elektromobillność
Środki transportu publicznego
Programu ramowego
Jakość moderacji
Dyskusja i pytania po każdym wykładzie
Dyskusja i pytania na koniec dnia
tłumaczenie
Spotkania integracyjnego (Get-together)
Ogólnie
Wymiana kontaktów i informacji
Kolacja
Muzyka
Czy Pani/Panu czegoś brakowało? _______________________________________________________

pozostałe:
7) między nami mówiąc …
Szczególnie podobało mi się : ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Szczególnie nie podobało mi się: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Tematami następnych Summer School mogłyby być: ________________________________________
___________________________________________________________________________________
Propozycje ulepszeń : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Bardzo dziękujemy! Cieszymy się z Państwa wkładu w ocenę SEMS Summer School.
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