
 

 

 

 

 

Ankieta „Kształcenie online na Wydziale Medycznym Uczelni 

Łazarskiego” 

1. Jak oceniają Państwo komunikację zmiany formy prowadzenia zajęć ze 

strony Dziekana, Biura Dziekana, Dziekanatu WM? 

a. Niezadowalająca 

b. Dopuszczalna  

c. Zadowalająca 

d. Dobra 

e. Bardzo dobra 

f. Inna odpowiedź 

 

2. Jak oceniają Państwo bieżącą komunikację w związku z organizowanymi 

zajęciami ze strony Biura Dziekana WM? 

a. Niezadowalająca 

b. Dopuszczalna  

c. Zadowalająca 

d. Dobra 

e. Bardzo dobra 

f. Inna odpowiedź 

 

3. Czy według Państwa otrzymaliście kompletną informację w związku z 

zorganizowaniem zajęć online? 

a. Tak 

b. Raczej tak 

c. Nie  

d. Raczej nie 

e. Inna odpowiedź 

 

 

 



 

 

 

4. Czy według Państwa otrzymaliście odpowiednią pomoc w związku z 

zorganizowaniem zajęć online, w tym stosowne szkolenie ? 

a. Tak 

b. Raczej tak 

c. Nie  

d. Raczej nie 

e. Inna odpowiedź 

 

5. Jak oceniają Państwo Platformę Lazarski Distanse Learning? 

a. Niezadowalająca 

b. Dopuszczalna  

c. Zadowalająca 

d. Dobra 

e. Bardzo dobra 

f. Inna odpowiedź 

 

6. Co według Państwa warto zmienić/udoskonalić w Platformie Lazarski 

Distanse Learning? 

 

7. Jak oceniają Państwo Moduł e-learningowy (Webinar WM)? 

a. Niezadowalająca 

b. Dopuszczalna  

c. Zadowalająca 

d. Dobra 

e. Bardzo dobra 

f. Inna odpowiedź 

 

8. Co według Państwa warto zmienić/udoskonalić w Module 

e-learningowym (Webinar WM)? 

 

 

 

 



 

 

 

9. Czy występowały trudności w związku z zorganizowaniem zajęć online? 

a. Tak 

b. Raczej tak 

c. Nie  

d. Raczej nie 

e. Inna odpowiedź 

 

10. Jakie trudności występowały w związku z zorganizowaniem zajęć online? 

 

 

11. Jak często występowały trudności w związku z zorganizowaniem zajęć 

online? 

a. Każdorazowo 

b. Często  

c. Czasami 

d. Rzadko 

e. Nigdy 

f. Inna odpowiedź 

 

12. Jak oceniają Państwo sposób komunikowania się z Dziekanem, Biurem 

Dziekana WM, Dziekanatem WM ? 

a. Niezadowalająca 

b. Dopuszczalna  

c. Zadowalająca 

d. Dobra 

e. Bardzo dobra 

f. Inna odpowiedź 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Czy występowały trudności w związku z prowadzeniem zajęć online? 

a. Tak 

b. Raczej tak 

c. Nie  

d. Raczej nie 

e. Inna odpowiedź 

 

14. Jakie trudności występowały w związku z prowadzeniem zajęć online? 

 

15. Jak często występowały trudności w związku z prowadzeniem zajęć 

online? 

a. Każdorazowo 

b. Często  

c. Czasami 

d. Rzadko 

e. Nigdy 

f. Inna odpowiedź 

 

16. Co według Państwa warto zmienić/udoskonalić w sposobie 

komunikowania się przez Biuro Dziekana WM? 

 

 

17. Jak Państwo całościowo oceniają zorganizowane narzędzia, zajęcia online 

i współpracę z Biurem Dziekana WM w czasie prowadzonych zajęć w 

formie zdalnej? 

a. Niezadowalająca 

b. Dopuszczalna  

c. Zadowalająca 

d. Dobra 

e. Bardzo dobra 

f. Inna odpowiedź 



 

 

 

18. Jak oceniają Państwo pracę Studentów kierunku lekarskiego w czasie 

prowadzonych zajęć w formie zdalnej? 

a. Niezadowalająca 

b. Dopuszczalna  

c. Zadowalająca 

d. Dobra 

e. Bardzo dobra 

f. Inna odpowiedź 

 

19. Czy byliby Państwo skłonni korzystać z udostępnionych narzędzi 

(Platforma LDL)  w celu udostępniania materiałów i przekazywania 

materiałów przez studentów w czasie nauczania  stacjonarnego? 

a. Tak 

b. Raczej tak 

c. Nie  

d. Raczej nie 

e. Inna odpowiedź 

 

20. Czy byliby Państwo skłonni prowadzić część zajęć w formie zdalnej na 

platformie? 

a. Tak 

b. Raczej tak 

c. Nie  

d. Raczej nie 

e. Inna odpowiedź 

 

21. W jakim stopniu przekazane narzędzia (Platforma LDL i Moduł e-

learningowy „Webinar WM”) spełniły Państwa oczekiwania? 

a. Nie spełniły  

b. Częściowo spełniły 

c. W większości spełniły 

d. Całkowicie spełniły 

e. Inna odpowiedź 



 

 

 

22. Inne Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


