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Takk for et godt seminar.

For å se hvordan vi bør gjøre dette seminaret videre håper jeg at dere kan svare på noen få spørsmål.

Frist 17. november.

Er du: *

Svar Antall Prosent

CREE bruker eller annet. 14

CREE forsker. 5

Hvor faglig bredt bør et slikt seminar være? *
I fjor hadde vi noe fra alle arbeidspakkene. I år hadde vi kun noen utvalgte temaer. Hva bør vi gjøre videre?

Svar Antall Prosent

Enda smalere, enda færre temaer. 2

Som i år. 14

Noen flere temaer. 3

Innehold fra alle arbeidspakkene. 0

Hvor langt mener du et slikt seminar bør være? *

Svar Antall Prosent

1 time. 0

2 timer. 4

3 timer. 8

4 timer. 7

6 timer. 0

Noen andre kommentarer?

Takk for hjelpen!

Hilsen Snorre og Jørg

Nettskjema v12.3

leverte svar: 19

påbegynte svar: 0

invitasjoner sendt: 2

Med fritekstsvar

Fint seminar. Passe blanding av "teori og praksis"

med pause i midten av de fire timene

kan med fordel bruke litt mer tid, så det blir en pause underveis, tid til diskusjon utenom. ofte er det nyttigste med et slik seminar anledningen til å prate på
tomannshånd i pausen, det ble det lite anledning til siden såpass mange forsvant rett etter seminaret (selv om det var en god ide å avslutte med lunsj).

Kunne vært bra å gå litt mer i dybden. Feks noe mer tid og samme antall temaer, eller færre temaer. (Men fint å få litt bredde.) En mulighet er å ha to seminarer
med 2-3 temaer i hver.

Man kan gjerne invitere potensielle brukere, ikke bare registrerte brukere

Synes dette var spennende, men hadde dessverre liten tid til å mingle etterpå.

Det hadde vært nyttig om det ble sendt ut presentasjoner og lenker til aktuelle paper. Dette kan gjøre spørsmål og diskusjonsdelen mer interessant.
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