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Zestawienie wyników ankiety przeprowadzonej po konferencji naukowej

Is the Physician-Scientist Vanishing, 

która odbyła się w Warszawie w dniu 16 czerwca 2014 r.

Ankiety zostały wypełnione i przekazane organizatorom przez 16 osób, co stanowi ok. 
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7. Uwagi dotyczące potrzeb organizowania przez PAN następnych spotkań:

- należy wyciągnąć wnioski z mądrych wykładów i przekonać MNiSW i MZ o koniecznych zmianach

- dotarcie do większej liczby uczestników, nie tylko lekarzy, lekarzy

panel dyskusyjny z uczestnikami i ekspertami jako moderatorami dyskusji; podsumowanie 

konferencji – co zostało stwierdzone, co jeszcze należy zrobić; ustawić pudełko, do kt

mógłby wrzucić notatkę ze swoim pomysłem na to, jak zaradzić danej sytuacji

- mało konkretów 
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Uwagi dotyczące potrzeb organizowania przez PAN następnych spotkań: 

należy wyciągnąć wnioski z mądrych wykładów i przekonać MNiSW i MZ o koniecznych zmianach

większej liczby uczestników, nie tylko lekarzy, lekarzy-naukowców, ale i naukowców; 

panel dyskusyjny z uczestnikami i ekspertami jako moderatorami dyskusji; podsumowanie 

co zostało stwierdzone, co jeszcze należy zrobić; ustawić pudełko, do kt

mógłby wrzucić notatkę ze swoim pomysłem na to, jak zaradzić danej sytuacji 
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słaba 6%

sposób prezentacji

bardzo dobra 69%

dobra 25%

średnia 6%

przydatność zdobytej wiedzy w życiu zawodowym

bardzo dobra 44%

dobra 12%

średnia 44%
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8. 

9. Proponowana tematyka: 

- warsztat roboczy; wspólne stanowisko PAN, WUM, KRAUM + 

- jak napisać grant np. do NCN przez młodego naukowca; 

konkretny grant 

- praktyczne podejście do problemu 

- jak zdobyć środki na badania 
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*można było udzielić więcej niż j
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