Kommunikáció az egyetemen
– hallgatói konferencia –

2010. április 17. Pécs
Mindenkinek a véleménye számít!
A Kommunikáció az egyetemen 2010 konferenciával kapcsolatban a következő linken
várjuk a véleményeket:
http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/330944254/
Itt mindenki anonim módon fogalmazhatja meg az észrevételeit a konferenciával
kapcsolatban.
A vélemények összesítése itt olvasható:
http://www.kerdoivem.hu/res/33094425474036/
Ez a kérdőív kb. 2010. július 15‐ig érhető el!
Értékeljük a saját munkánkat.
minek/kinek az
értékelése

értékelés
A konferencia rendben lezajlott, minden időben történt, és nem voltak
váratlan meglepetések.
Ezzel együtt nem titok, hogy én nem voltam teljesen elégedett.
Előbb kiemelem a pozitívumokat: a szervező lányok nagyon jól végezték a
chair‐feladatokat, és tökéletes volt a büfé üzemeltetése. A megbeszélt
találkozókon mindig jelen voltak, elkészült a plakát, sőt lett a konferenciának
saját weboldala. A Coospace‐fórumokat a szervezők rendszeresen olvasták.

A konferencia
szervezése általában
Oktatói értékelés

Amivel gondok voltak: először is nagyon hiányoztak a saját ötletek. Az
elvárásoknak (ha nem is tökéletesen, de) megfeleltek a szervezők, de
egyáltalán semmi pluszt nem adtak a konferenciához, amitől az igazán az ő
stílusjegyeiket hordozta volna. Ezen kívül sok problémát okozott a
rendszeresség, alaposság hiánya: az elmaradó költségterv, az elmaradt
forgatókönyv arról, hogy mi fog történni a konferencia alatt (így, ha egy
harmadik segítő nem akad, nagy bajban lehettek volna a regisztrációs
pultnál), akadozott a plakát és a weboldal elkészítése, és szinte elmaradónak
tekinthetők a körlevelek.
Összefoglalva: a szervezők inkább hostess‐ feladatokat láttak el, mint
szervezőit. Az előbbiben nagyon jók voltak, az utóbbiban viszont nem volt
elegendő a befektetett figyelem és energia. Ezért én a szervezőknek 10‐10
pontot javaslok (a maximális 15‐ből), az utólag csatlakozó plusz hallgatónak
pedig 4 pontot a sok segítségért.
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A konferencia napja alapján elmondható, hogy a lányok jó munkát végeztek.
A büfé üzemeltetése rendben zajlott, az előadók konferálását is megfelelően
oldották meg. Különösebb probléma nem akadt, amellyel ne tudtak volna
megbirkózni, zökkenőmentesen lezajlott a konferencia. Nagy segítség volt
az előadás során a percmutató táblák használata. Viszont ketten kevesek
lettek volna még ilyen kis létszámnál is a büfé és a regisztrációs pult
A konferencia
párhuzamos működtetésére, ezért nagy segítség volt egy harmadik hallgató
szervezése általában
részvétele a munkájukban. Nemcsak a konferencia napján, hanem az azt
megelőző napon is jelentősen segítette a szervezést. Kicsit a
Oktatást segítő végzős
hiányosságokról: az előkészítő munka és a javaslatok alapján akadtak
hallgató értékelése
nehézségek (pl.: hiányosságok a vásárlásnál, asztal díszítése), illetve
pontatlanságok. Továbbá egy kicsit több kreatív elemet is beleszőhettek
volna a szervezésbe és a megvalósításba. Összességében jónak értékelem a
munkájukat, segítőkészek voltak mind a vendégekkel, mind az előadókkal
szemben, és bizonyára sok‐sok tapasztalatot szereztek a szervezéssel
kapcsolatban, amit a későbbiekben hasznosíthatnak.
A konferenciát jól megszervezték.Különösen segítőkészek voltak,amikor
utólag vittem a handoutomat.Ebből is látszik,hogy minden eshetőségre jól
fel voltak készülve.
A szervezők jól végezték a munkájukat. A plakátokon a régi helyszín maradt,
ezt lehetett volna módosítani. Jók voltak a névre szóló biléták, a büfé és a
mindenki számára kiadott segédanyagok. A készített honlap nagyon
színvonalas.
A konferencia
szervezése általában

Hallgatói értékelések

A szervezők munkájával elégedetett voltam, zökkenőmentesen zajlott a
konferencia. Regisztrációs anyagokat tökéletesen összállították, minden
benne volt, amire szükség van, a színes irattartók és névjegykártyák
ötletesek voltak. A büfé is megfelelő volt, bár a konferencia alatt az
asztalokra is lehetett volna rágcsálnivalót vagy egy pohár vizet tenni, persze
ezt mindenki megtehette magának, de mégis jó ötlet lett volna már
odakészíteni, mert az utolsó blokknál a ropit többen is szívesen
fogyasztották. A konferencia reklámozása is meg volt oldva, és még honlap
is készült, ami különösen tetszett. A konferencia során a gépkezelésre kellett
volna kicsit jobban figyelniük, ott néha ők is elakadtak, de ezen kivül más
problémát nem vettem észre. Az időjelző tábla pedig kiváló ötlet volt,
nekem is sokat segített, mert nem volt órám. A két szervező össze tudott
dolgozni, ami természetesen fontos, így összeségében sikerült egy kellemes,
zavartalan konferenciát szervezniük.
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Először is, legjobban a 7‐4‐1 perces táblák tetszettek. :)Szeretném a kettejük
munkáját kicsit összhasonlítani, és ezzel értékelni is tudom majd a
szervezést általában. Egy picitvel segítőkészebbnek és "szervezősebbnek"
éreztem Nóra munkáját, egyből segített a prezentáció megnyitásánál, habár
nem nagyon tudta ő sem hogy mit is kell kattintgatni, a regisztráció
kitöltésénél is ő segített a vendégemnek, a büfében is egyből kérdezte, hogy
mit szeretnék és hogy fogyasszak nyugodtan. Azonban Henriett (nem tudom
pontosan, hogy Heni vagy Henriett ) :) jobban bemutatta a soron következő
előadókat.Összességében azonban meg vagyok elégedve a munkájukkal,
mert a D épületben elhelyezett nyilak is ötletesek voltak, hogy "mi merre", a
büfében is volt kiszolgálás a kereteknek megfelelően, projektorunk is volt,
senkinek nem kellett a földön ülni, fényképek is készülte, úgy hogy
szerintem jó munkát végeztek. :)
Minden tiszteletem a szervezőké. Szerintem nagyon jó, alapos munkát
végeztek. Annak ellenére, hogy csak ketten voltak, minden feladatot
teljesítettek a büfétől az előadások idejének kontrollálásáig. A feladatokat
úgy osztották meg egymás között, hogy mindkettőjük részt vett mindenben
(előadók bemutatása, idő mutatása, büfé). Pontos, precíz és előrelátó
szervezést tapasztaltam.

Köszönjük az érdeklődést!
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