
 

Załącznik 11A 
 

ANONIMOWY ARKUSZ OCENY ZADOWOLENIA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 

Z FUNKCJONALNOŚCI STOSOWANYCH PLATFORM I NARZĘDZI DO NAUCZANIA ZDALNEGO 

W PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH WE WŁOCŁAWKU 

 

1. Czy Pana/Pani i kompetencje informatyczne umożliwiają swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie 
zdalnej? 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 
 raczej nie 
 zdecydowanie nie 

 

2. Czy potrzebuje Pan/Pani dodatkowej pomocy przy korzystaniu z narzędzi do zdalnego nauczania? 
 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 raczej nie 
 zdecydowanie nie 

 

3. Czy w Pana/Pani ocenie Uczelnia zapewnia wystarczające wsparcie szkoleniowe do prowadzenia zajęć w formie 
zdalnej? 

 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 raczej nie 
 zdecydowanie nie 

 

4. Czy korzystał Pan/Pani ze szkoleń prowadzonych dla pracowników uczelni? 

 tak 
 nie 

 

5. Jakimi możliwościami technicznymi dysponuje Pan/Pani w środowisku domowym? 
 posiadam komputer z dostępem do Internetu na własny użytek 

 posiadam komputer z dostępem do Internetu, ale dzielę go z innymi domownikami 
 korzystam z urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu (np. smartfon, tablet) 
 nie mam komputera z dostępem do Internetu 

 

6. Czy ma Pan/Pani możliwość skorzystania z laptopa/komputera na terenie Uczelni? 
 tak 
 nie 

 

7. Proszę o wskazanie częstotliwości wykorzystywania następujących form/narzędzi wspierających kształcenie 
zdalne. (Proszę o wstawienie znaku X przy wybranej odpowiedzi) 

 

 
nigdy rzadko czasami często 

bardzo 
często 

inna 
odpowiedź 

autorskie prezentacje medialne       
autorskie opracowania 
materiałów udostępniane 
w wersji elektronicznej 

      

linki do ważnych treści       
dodatkowe zadania dla 
studentów w ramach 
samokształcenia 

      

konsultacje indywidualne 
online ze studentem (np. mail; 
MSTeams; Messenger) 

      

testy/quizy/zadania 
umożliwiające weryfikację 
udostępnionego materiału na 
platformie Moodle 

      

inne narzędzia       
 
 
 
 



 

8. Proszę wskazać zalety kształcenia zdalnego zgodnie z Pana/Pani opinią. (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

a) zindywidualizowany i sprawniejszy kontakt ze studentami 

b) oszczędność czasu 

c) dostępność i łatwość przekazywania materiałów 

d) mobilizowanie studentów do samodzielności w rozwiązywaniu zadań 

e) obecność i zaangażowanie studentów na zajęciach 

f) podnoszenie kompetencji informatycznych studentów i wykładowców 

g) brak konieczności dojazdu do uczelni 
h) możliwość powtórnego wykorzystania materiałów 

i) bezpieczeństwo zdrowotne 

j) inne ………………………………………………………………………………………………………... 
 

9. Proszę wskazać trudności w kształceniu zdalnym zgodnie z Pana/Pani opinią. (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

a) brak fizycznego kontaktu ze studentami 

b) brak współpracy, integracji, interakcji, dyskusji 
c) ograniczony kontakt, anonimowość studentów 

d) pasywność i małe zaangażowanie studentów 

e) niechęć do używania kamer 
f) problem w kontrolowaniu aktywnej obecności na zajęciach 

g) problemy techniczne i brak bieżącego wsparcia 

h) dłuższy czas pracy (przygotowanie materiałów, przeformułowanie zadań, korespondencja) 
i) niesamodzielność pracy studentów i brak możliwości jej sprawdzenia, np. na kolokwiach/egzaminach 

j) dysproporcje w kompetencjach informatycznych oraz w dostępie do sprzętu (studentów i wykładowców) 

k) mniejsza efektywność i motywacja 

l) wyższy poziom wyczerpania nauczyciela 

m) brak kontroli nad procesem kształcenia oraz sprawdzenia osiągnięcia założonych efektów uczenia się 

n) znużenie pracą przed komputerem 

o) pozorowana obecność studentów na zajęciach 

p) trudniejsza diagnoza problemów i potrzeb studentów 

q) mniej czasu na pracę naukową 

r) inne ………………………………………………………………………………………………………... 
 

10. Czy przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej zapewnia weryfikację efektów uczenia się? 
 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 raczej nie - uzasadnij odpowiedź ……………………………………………………………………….. 
 zdecydowanie nie - uzasadnij odpowiedź ………………………………………………………………. 

 

11.  Czy weryfikuje Pan/Pani samodzielność pracy studentów podczas kształcenia zdalnego (w tym w trakcie zaliczeń, 
egzaminów)? 

 tak - w jaki sposób? ……………………………………………………………………………………. 
 nie 

 

12. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z warunków lokalowych i wyposażenia sal, w których realizowane są zajęcia? 
 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 raczej nie - uzasadnij odpowiedź ……………………………………………………………………….. 
 zdecydowanie nie - uzasadnij odpowiedź ………………………………………………………………. 

 

13. Czy kompetencje pracowników dziekanatu i udzielane przez nich wsparcie jest zgodne z Pana/Pani oczekiwaniami? 
 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 raczej nie - uzasadnij odpowiedź ……………………………………………………………………….. 
 zdecydowanie nie - uzasadnij odpowiedź ………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

14. Czy organizacja kształcenia na kierunku: zarządzanie, planowanie, przekaz informacji, ewaluacja pracownika jest 
Pana/Pani zdaniem odpowiednia? 

 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 raczej nie - uzasadnij odpowiedź ……………………………………………………………………….. 
 zdecydowanie nie - uzasadnij odpowiedź……………………………………………………………….. 

 

Prosimy o podzielenie się własnymi uwagami i propozycjami na temat organizacji procesu kształcenia w Uczelni: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


