DOTAZNÍK PRE ÚČASTNÍKOV VZDELÁVACEJ AKCIE
Názov akcie: Technik kvality
Dátum a miesto konania: 20.4.2015÷24.5.2015 a 11.5. 2015÷ 15.05.2015
v Kolibe Gréta v Liptovskej Sielnici

A)

HODNOTENIE PROGRAMU
Školenie: Technik kvality
v automobilovom priemysle

1

Program splnil moje očakávania

100%

0%

0%

0%

2

Prínos pre odborný, prípadne osobný
rozvoj

100%

0%

0%

0%

3

Poskytnuté podkladové materiály

93,8%

6,2%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

B)

HODNOTENIE LEKTORA
Ing. Chaloupka Jiří

1
2
3

C)

Odborná úroveň
Umenie zaujať poslucháča a vysvetliť
problém
Praktické skúsenosti a schopnosť podeliť
sa o ne s poslucháčmi

HODNOTENIE ORGANIZÁCIE
Vzdelávacia agentúra - BIDENSKA

1

Miesto konania

100%

0%

0%

0%

2

Starostlivosť o účastníkov

68,8%

31,2%

0%

0%

3

Celkové hodnotenie organizácie

87,5%

12,5%

0%

0%

Prosím, otočte dotazník a pokračujte na druhej strane

D)

DOPLŇUJÚCE NÁMETY A OTÁZKY

1. Obsah eventuálne doporučujem rozšíriť o nasledujúce témy:
2. Z obsahu eventuálne doporučujem vypustiť tieto témy:
-

QFD

3. Čo sa vám na tejto akcii páčilo?
-

10x výklad lektora, prístup školiaceho, pútavé vysvetľovanie, prednášanie,
odbornosť,..jeho zmysel pre humor
5x obohatenie vedomostí využiteľné v praxi
5x Kolektív
Akcie
Skĺbenie príjemného s užitočným
Atmosféra
Zaujímavé vsuvky z osobného života a z praxe od lektora
2x krásne prostredie, ubytovanie, stravovanie, miesto akcie
Najlepšie školenie, aké som kedy zažil !
2x Všetko organizačne super, páčilo sa mi všetko
Prístup školiaceho a jeho spolupracovníčky p Jurinovej

4. Čo sa Vám naopak nepáčilo?
-

detailnejšie popísať podkladové materiály
2x zmena kuchára v druhom týždni, druhý týždeň trocha upadla kuchya, nebolo to zlé
len v prvom týždni, ktorý bol vynikajúci troška rozdiel.
časová náročnosť
možno lepšie umiestnenie stolov- lektor občas zavadzal vo výhľade na tabuľu
odlišnosť teória - prax

5. Máte záujem o prípadnú účasť na ďalšej vzdelávacej akcii?
ÁNO-NIE ( nehodiace sa škrtnite).
Pokiaľ áno, uveďte prosím okruh záujmu:
- Výrobný audit
- Moderátor,
- Komunikácia
- 3x Manažér kvality
- 4x Kvalita – MSA
- Produktivita
- Štatistické metódy
- Plánovanie kvality

6. Vaše prípadné námety alebo doporučenia:
.................................................
Podpis
( ak chcete uviesť)
Ďakujeme Vám za Vaše názory, ktoré sú pre nás cenným prínosom ako zdroj
námetov pre zlepšovanie úrovne usporiadaných akcií.

