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ANKIETA 

Szanowni Państwo,  

          W związku z realizacją przez Państwa zajęć metodą e-learningu  uprzejmie prosimy   

o udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta ma charakter anonimowy  

i posłuży jedynie zbiorczym opracowaniom. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do 

podniesienia jakości kształcenia metodą e-learningu. 

1. Czy realizacja zajęć metodą e-learningu spełnia Pana/Pani oczekiwania? 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie  

 zdecydowanie nie  

2. Czy Pana/Pani zdaniem prowadzenie zajęć metodą e-learningu ułatwia przyswajanie 

wiedzy? 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 zdecydowanie nie  

 raczej nie 

3. Jak ocenia Pan/Pani dostępność materiałów dydaktycznych (łatwość logowania, łatwość 

wyszukiwania materiałów, itp.)? 

 bardzo wysoko 

 wysoko 

 niezbyt wysoko 

 nisko 

4. Czy materiały zamieszczone na platformie są przedstawione w przystępnej, jasnej, 

zrozumiałej formie? 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie  

5. Czy Pana/Pani zdaniem testy rozwiązywane metodą on-line pozwalają prowadzącemu 

obiektywnie ocenić wiedzę studentów? 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie  



6. Czy prowadzone zajęcia metodą e-learningu  Twoim zdaniem umożliwiają osiągnięcie 

zakładanych   efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji  

społecznych? 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie  

8. Czy prowadzący zajęcia służył wystarczającym wsparciem i pomocą w przyswajaniu 

materiału? 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie  

 zdecydowanie nie  

9. Czy przyswajanie przekazywanych przez prowadzącego informacji  metodą e-learningu 

uważa Pan/Pani za trudne? 

 zdecydowanie tak  

 raczej tak  

 raczej nie  

 zdecydowanie nie 

10. Czy zajęcia realizowane metodą e-learningu są godne polecenia studentom? 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie  

 zdecydowanie nie  

11. Prosimy o podzielenie się własnymi uwagami na temat kształcenia metodą e-learningu: 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

Metryczka: 

Płeć:   

 K  

 M 

 

 



Rok studiów:    

  pierwszy rok studiów 

 drugi rok studiów 

 trzeci rok studiów 

Kierunek: ............................................................................ 

Forma kształcenia:  

 studia pierwszego stopnia  

 studia drugiego stopnia 

  

Forma studiów:  

 stacjonarne    

 niestacjonarne 

 


