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Переглянути порядок за замовчуванням Висхідний порядок Низхідний порядок

Видалити УСІ відповіді Скачати у текстовому форматі

1

Окремі групи  Усі учасники  Переглянути усі відповіді. Усі учасники. Переглянути

порядок за замовчуванням  Відповіді: 68

Пройти анкетування

Вкажіть свою спеціальність

Респондент Відповідь

Стоматологія

Стоматологія

кардіолог

офтальмологія

Медицина

медицина

Педіатрія

Стоматологія

акушерство та гінекологія

Стоматологія

ph.D Анкетування
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http://misa.meduniv.lviv.ua/mod/questionnaire/questions.php?id=27800
http://misa.meduniv.lviv.ua/mod/questionnaire/feedback.php?id=27800
http://misa.meduniv.lviv.ua/mod/questionnaire/preview.php?id=27800
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http://misa.meduniv.lviv.ua/help.php?component=questionnaire&identifier=orderresponses&lang=uk


/

Респондент Відповідь

Патологічна фізіологія

Патологічна анатомія

Хірургія

лікар-кардіолог

лікар-патологоанатом

Педіатрія

Патологічна анатомія

соціальна медицина

Акушерство та гінекологія

Хірургія

Стоматологія

Патологічна фізіологія

Стоматологія

Урологія

Хірургія

урологія

офтальмологія

222 Медицина

Фармація

222-Медицина (Урологія)

Медицина

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

Терапія

Терапія

Нормальна анатомія

фармація

Педіатрія

Травматологія
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Респондент Відповідь

Стоматологія

Медицина

Педіатрія

Клінічна фармація

Клінічна фармація

Педіатрія

терапія

Неврологія

Патологічна анатомія

Кардіологія

Фізіологія

Акушерство та гінекологія

стоматологія

Стоматологія

Стоматологія

Хірургія

Медицина

Стоматологія

Анестезіолог дитячий

226 Фармація, промислова фармація

Фармація

Медицина, спеціалізація біохімія

226 Фармація, промислова фармація

хірургія

Невролог

Педіатрія

Нормальна анатомія

Медицина 222
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4
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Респондент Відповідь

Медицина, ендокринологія

ІТ

Total responses to question 68/68

Чи задоволені Ви якістю викладання дисциплін на кафедрах університету?

Відповідь В середньому Сумарний

Так   100% 68

Ні 0

Total responses to question   100% 68/68

Вкажіть повну назву кафедри та Прізвище ім'я по батькові викладача

 Відповіді на це запитання відсутні.

Чи своєчасно ознайомили Вас на кафедрах з програмою навчальної дисципліни та з
критеріями оцінювання?

Відповідь В середньому Сумарний

Так   100% 68

Ні 0

Total responses to question   100% 68/68

Вкажіть повну назву кафедри та Прізвище ім'я по батькові викладача

 Відповіді на це запитання відсутні.

Чи Ваші знання оцінювались об’єктивно?

Відповідь В середньому Сумарний

Так   100% 68

Ні 0

Total responses to question   100% 68/68
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8

9

10

11

12

Вкажіть повну назву кафедри та Прізвище ім'я по батькові викладача

 Відповіді на це запитання відсутні.

Чи мала місце впродовж навчання зловживання службовим становищем?

Відповідь В середньому Сумарний

Так   3% 2

Ні   97% 66

Total responses to question   100% 68/68

Вкажіть повну назву кафедри та Прізвище ім'я по батькові викладача

Респондент Відповідь

-

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини;

Total responses to question 2/68

Чи мала місце впродовж навчання хабарництво або побори?

Відповідь В середньому Сумарний

Так 0

Ні   100% 68

Total responses to question   100% 68/68

Вкажіть повну назву кафедри та Прізвище ім'я по батькові викладача

 Відповіді на це запитання відсутні.

Чи мала місце впродовж навчання інші протизаконні дії ?

Відповідь В середньому Сумарний

Так 0

Ні   100% 68

Total responses to question   100% 68/68
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Вкажіть повну назву кафедри та Прізвище ім'я по батькові викладача

 Відповіді на це запитання відсутні.

Зазначте недоліки, які мали місце впродовж останнього семестру (не більше 1500
знаків):

Респондент Відповідь

Відсутні

-

немає

-

немає

-

Проходження навчальної програми з медичної статистики, бібліографії та
ін. до моменту затвердження роботи

Немає

не було

Нема

Недоліків немає.

Недоліків не було.

-

немає

Не було недоліків

-

Жодних

не було

Не виявила

Призначення лекцій аспірантам в першій половині дня, коли на клінічних
кафедрах тривають наприклад операції чи інша клінічна робота. Для чого

жертвувати цим важливим елементом навчання, якщо лекції можна
проводити в другій подовині дня?

Все добре

не було
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Респондент Відповідь

-

Розклад занять

Незручний час занять

-

незручний час лекцій; важко встигнути, будучи на клінічній кафедрі. де саме
зранку йде огляд пацієнтів

-

Недоліки відсутні

Недоліків не було виявлено

Не було

Недоліки відсутні

Немає

Немає

Недоліків не помітив

не було

Не завжди проводились заняття

Ніяких недолік

Немає недоліків

Не було виявлено

Впродовж останнього семестру недоліків не було.

Відсутні

Недоліків не було

відсутні

Недоліків не відмічалось

Цикли на деяких кафедрах не несли жодної цінності для наукової роботи чи
успішного захисту

Немає

Немає зауважень

відсутні
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Респондент Відповідь

-

-

Немає

Недоліків не було

Недоліки відсутні. Всім задоволений. Особливо лекціями Гутора Т.Г.

Суттєвих не було

не було

Жодних

Впродовж мого останнього семестру не було жодних недоліків

Не було недоліків

-

Немає

-

Відсутні

Час проведення занять не завжди був зручним

Лекції для вечірньої форми навчання призначалися на першу половину дня

Не було

Ніяких

-----

Total
responses to
question

68/68

Ваші рекомендації з покращення освітнього процесу Науковому відділу:

Респондент Відповідь

Відсутні

-

немає

онлайн тренінги
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Респондент Відповідь

немає

-

Проходження навчальної програми з медичної статистики, бібліографії та
ін. до моменту затвердження роботи

Все задовільняє

немає

Нема

Проведення лекцій у вигляді вебінарів.

Зробити можливим доступ до лекцій в електронному форматі.

+

покращення комунікації

Це нев моїй компетентності

-

Жодних

немає

Продовжувати рухатися у вибраному керунку

Організувати лекції у другій половині дня

Все добре

Продовжувати інформувати про конференції

-

-

Більше дистанційного навчання

-

рекомендацій немає

-

Процес задовільний

продовження політики впровадження дистанційного навчання, електронного
документообігу

Нема
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Респондент Відповідь

Все на хорошому рівні

Більше лекцій

Побільше лекцій

Рекомендацій не маю

все влаштовує

Залучати викладачів, які мають бажання проводити заняття

-

*

Всім задоволена

Збільшити кількість занять з аспірантами з професором Лесиком,
професором Білим та професором Держком.

освітній процес на високому рівні

Все влаштовує

на даний момент мене все влаштовує

Апробація та впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально-
виховний процес.

оптимізувати проходження циклів в більш щільний період - не щотижня по
заняттю, а за 1 міс пройти усі цикли і кафедри, і продовжувати роботу над

власним дослідженням

Немає

Немає зауважень

відсутні

-

-

Немає

Все влаштовує у роботі наукового відділу, при зверненні завжди
отримувала вичерпні відповіді

Все дуже добре. Завжди привітні і допомагають у всіх питаннях

Можливість організації індивідуальних занять з розбором конкретних
питань по роботі

досконала робота наукового відділу
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Респондент Відповідь

-

Все влаштовує, науковий відділ працює відмінно

В науковому відділі все влаштовує

Дякуємо Науковому відділу за роботу і за сприяння у навчанні

Немає. Відділ працює чітко і злагоджено.

-

Автоматизація освітнього процесу

Ширше застосовувати можливості дистанційного навчання на платформі
MISA

Прохання призначати час лекцій із врахуванням форми навчання

Відсутні, задоволена

Все супер

-----

Total
responses to
question

68/68

Ваші рекомендації з покращення освітнього процесу кафедрам (конкретно яким):

Респондент Відповідь

Відсутні

-

немає

-

немає

-

Проходження навчальної програми з медичної статистики, бібліографії та
ін. до моменту затвердження роботи

-

на даний час викладання задовільняє
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Респондент Відповідь

Нема

Немає.

Немає.

+

-

Тут я не компетентна

-

Жодних

немає

Робота відмінна

-

Все добре

не має

Використання сучасних цифрових технологій(фрезери, принтери,
інтраоральні сканери)

-

Немає. Усе ідеально.

-

рекомендацій немає

-

Процес задовільний

-

Лекції он-лайн

Все на хорошому рівні

Більше практичних занять із статистики

Більше лекцій та практичних занять з біостатистики

Рекомендацій не маю

все влаштовує
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Респондент Відповідь

Контролювати чи викладачі проводять заплановані заняття

Більше практики( хірургічні кафедри)

*

Залучення аспірантів до педагогічної роботи зі студентами, інтернами.

Давати новітні рекомендації щодо написання дисертацій.

освітній процес на високому рівні

Все влаштовує

відсутні рекомендації

Дидактивні можливості мультимедійних засобів навчання кафедрам

Побажання на кафедрі іноземної мови пройти курс з Scientific English
Writing і/або підготовку до здачі IELTS Academics

Немає

Пошук шляхів для покращення засвоєння практичних навичок студентами
на клінічних кафедрах

відсутні

-

-

Немає

На даний момент зауважень немає

Відсутні

Суттєвих нема

немає зауважень

-

Немає жодних рекомендацій,

Немає рекомендацій

Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я:
матеріал, що викладався доц. Гутором Тарасом Григоровичем - назвичайно

корисна база для освоєння статистичних методів дослідження. Тарас
Григорович озвучував своє бажання щодо створення онлайн курсу.

Бажаємо йому успіху у цій нелегкій справі, осільки такий інформаційний
ресурс був би дуже помічним для науковців.
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Респондент Відповідь

Немає рекомендацій

-

-

Ширше застосовувати можливості дистанційного навчання на платформі
MISA (стосується всіх кафедр)

Немає

Відсутні, всім задоволена

Все відмінно

-----

Total
responses to
question

68/68

Ваші рекомендації з покращення освітнього процесу Бібліотеці:

Респондент Відповідь

Відсутні

-

немає

-

немає

-

на разі ніякі

-

немає

Нема

Немає.

Немає.

+

-
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Респондент Відповідь

Не знаю

-

Жодних

немає

Робота відмінна

-

Все добре

не має

-

-

Комфортні умови, компютеризаццч

-

частіше оновлення літератури

-

Процес задовільний

можливо надання доступу у перспективі до систем scopus та web of
science віддалено, а не тільки в бібліотеці

Нема

Все на хорошому рівні

Більше доступу до наукометричних баз

Дати доступ до бібліотек, яким аспіранти могли б скористатися у будь-
якому місці знаходження, навіть вдома

Рекомендацій не маю

все влаштовує

Немає

-

*

Задоволена роботою наукової бібліотеки
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Респондент Відповідь

Залучення Європейських наукових журналів та журналів з США, як в
електронному так і в друкованому варіанті.

освітній процес на високому рівні

Збільшення кількості комп'ютерів у бібліотеці, щоб здійснювати пошук у
наукометричних базах(Scopus, WoS).

можливо бльший доступ до міжнародних баз

Забезпечення новітньою літературою.

Отримати вільний доступ до WoS і Scopus

Немає

Немає зауважень

відсутні

Чи можливо зробити доступ до Scopus не тільки із комп'ютерів в
бібліотеці?

-

Немає

Все влаштовує в робочому процесі у бібліотеці

Відсутні

Можливість віддаленого доступу до всіх наукометричних баз і
навчальних платформ

немає зауважень

-

Немає рекомендацій, освітній процес з боку бібліотеки повністю
влаштовує

Немає рекомендацій

Високо оцінюю роботу працівників Бібліотеки. Завжди готові допомогти.
Особливо тішить ведення сторінок у соц мережах

Немає рекомендацій

-

Оцифрування підручників

Постійний доступ до ресурсів Scopus

Немає
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Респондент Відповідь

Відстуні, задоволена

Немає

-----

Total
responses to
question

68/68

Які на Вашу думку слід додати питання до даної анкети

Респондент Відповідь

Відсутні

-

все добре

-

немає

анкета не анонімна, тому результати її не об'єктивні

Чи стикались ви з проблемами під час планування роботи?

-

достатня кількість

Жодних

Важко відповісти.

Важко відповісти.

-

немає

Я не можу зараз підібрати

-

Жодного

жодних

Повністю складена

-



/

Респондент Відповідь

Все добре

не має

-

-

Щодо оцінювання роботи викладачів

-

додаткового питання не потрібно

-

Питань достатньо

-

Нема

Анкета складена коректно, без зауважень

Немає запитань

Не визначилась

Додаткових питань не треба

цих достатньо

Немає

-

*

Анкета сформована цілком достатньо для формування загального
враження стану освітнього процесу.

Які лекції слід додати на Вашу думку, які зменшити.

-

Все влаштовує, питань більше не має.

Все влаштовує

Анкета сформульована достатньо

зробити її анонімною

Відсутні



/

◄ Новостной форум (приховано)

Пройти анкетування ►

Респондент Відповідь

Немає зауважень

відсутні

Не відображаються питання 3,5,7,9,11,13

-

Немає

Анкета вичерпна

Жодних

...

"чи було Вам цікаво навчатись в університеті?"

-

Як щодо, яку оцінку з 5-бальної шкали ви можете поставити щодо якості
здійснення освітнього процесу в університеті?

В анкетуванні достатня кількість запитань

Можливо, варто до анкетування включити питання про дисципліни
(кафедри), які проходились у останньому семестрі+ оцінка окремо по

кафедрах

Немає питань

-

-

Рейтингове оцінювання кафедр, якості лекційного матеріалу

Немає

Жодних

Які дисципліни ви б хотіли вивчати на 1 курсі аспірантури?

-----
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Перейти до...

http://misa.meduniv.lviv.ua/mod/forum/view.php?id=27799&forceview=1
http://misa.meduniv.lviv.ua/mod/questionnaire/view.php?id=62827&forceview=1

