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Podstawa prawna:
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
Uchwała Nr 36/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie struktury
Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej
Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie badania
opinii studentów, doktorantów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych, dotyczącej jakości
kształcenia w Politechnice Koszalińskiej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej badaniu, w postaci
anonimowej ankiety, poddano jakość kształcenia oraz warunki studiowania w Zamiejscowym
Wydziale Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. W ankiecie udział
wzięło od 12 do 15 studentów (różna liczba udzielonych odpowiedzi w zależności od numeru
pytania) z ogólnej liczby 56 studentów uprawnionych do wzięcia udziału w ankiecie, co
stanowi około 25%. Można zatem przyjąć, iż ankieta jest miarodajna i na podstawie jej
wyników wnioskować na temat warunków studiowania w Zamiejscowym Wydziale
Przemysłu Drzewnego w Szczecinku. Ankieta obejmowała łącznie 17 pytań ocenianych
w skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza ocenę najwyższą.

nr
pytania

treść pytania

liczba odp.
[%]

średnia

1

Jasność zasad i procedur dotyczących studiowania w Politechnice
Koszalińskiej

25

4,64

2

Poziom merytoryczny zajęć

23,2

3,92

3

Adekwatność uzyskiwanych kwalifikacji i umiejętności do potrzeb
rynku pracy

25

4,07

4

Regularność prowadzonych zajęć i punktualność prowadzących

26,7

4,87

5

Dostępność prowadzących w czasie konsultacji poza zajęciami

26,7

3,87

6

Życzliwość i otwartość prowadzących w stosunku do studentów

26,7

4,40

7

Dostępność do różnorodnych form dydaktycznych

25

4,29

8

Organizację zajęć dydaktycznych (plan zajęć)

26,7

4,07

9

Dostosowanie bazy dydaktycznej do kształcenia na wybranym przez
Ciebie kierunku studiów

25

3,86

10

Sprawność obsługi studentów przez dziekanat

26,7

4,93

11

Dostępność do zbiorów bibliotecznych

23,2

3,69

12

Możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo
w kołach naukowych

25

3,07

13

Aktywność organizacji studenckich

21,4

3,42

14

Działalność klubu studenckiego

21,4

2,92

15

Warunki noclegowe w domach studenckich

100

3,50

16

Jakość witryn internetowych Uczelni

26,7

3,73

17

Funkcjonalność USOSweb

26,7

3,53

Wnioski:
Ankietyzacja dotycząca warunków studiowania w Zamiejscowym Wydziale Przemysłu
Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku została przeprowadzona w roku
akademickim 2016/2017 po raz pierwszy. Wydział został bowiem powołany Zarządzeniem
nr 9/2016 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 lutego 2016 roku, a kształcenie na
kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym rozpoczęto od semestru
zimowego roku akademickiego 2016/17. Początkowy etap działalności Wydziału oraz fakt, iż
w ocenianych okresie kształciło się jedynie 30 studentów studiów stacjonarnych oraz
26 studentów studiów niestacjonarnych pierwszego semestru może tłumaczyć niskie oceny
obszarów obejmujących działalność klubów studenckich, aktywności organizacji studenckich

oraz rozwijania własnych zainteresowań w kołach naukowych. Wymienione trzy obszary
działalności studenckiej będą sukcesywnie zagospodarowywane przy współudziale
organizacji samorządu uczelnianego i wydziałowego. Na dzień dzisiejszy, decyzją Prorektora
ds. studenckich z inicjatywy studentów Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego,
powołano koło naukowe Optimus, a prace nad powołaniem kolejnych dwóch kół naukowych
są mocno zaawansowane. Dziekan ZWPD podjął także rozmowy z Przewodniczącą
Parlamentu Studentów PK i uzyskał zapewnienie o włączeniu studentów wydziału w
organizację i uczestnictwo w najbliższych masowych imprezach studenckich. Studenci nisko
ocenili również dostępność do zasobów bibliotecznych. Koniecznym wydaje się tutaj
przeprowadzenie kolejnego spotkania informacyjnego o zasadach wypożyczania
podręczników z biblioteki głównej PK. Z informacji uzyskanych od kierownika biblioteki
wynika, że studenci ZWPD mają pełny dostęp do zasobów, jednak wypożyczalność jest
bardzo niska. Spotkanie informacyjne planowane jest na dzień 15 marca 2017 r.
Pozostałe obszary podlegające ankietyzacji, oceniono stosunkowo dobrze, szczególnie
wysoko sprawność obsługi studentów przez pracowników dziekanatu.

