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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 26 studentów z ogólnej liczby 87 studentów uprawnionych do udziału w ankiecie, co
stanowi około 30%. 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

30

4,35

2

Poziom merytoryczny zajęć

30

4,31

3

Adekwatność uzyskiwanych kwalifikacji i umiejętności do potrzeb
rynku pracy

30

4,31

4

Regularność prowadzonych zajęć i punktualność prowadzących

30

4,50

5

Dostępność prowadzących w czasie konsultacji poza zajęciami

30

4,15

6

Życzliwość i otwartość prowadzących w stosunku do studentów

30

4,46

7

Dostępność do różnorodnych form dydaktycznych

30

4,19

8

Organizację zajęć dydaktycznych (plan zajęć)

30

4,12

9

Dostosowanie bazy dydaktycznej do kształcenia na wybranym przez
Ciebie kierunku studiów

30

4,12

10

Sprawność obsługi studentów przez dziekanat

30

4,73

11

Dostępność do zbiorów bibliotecznych

30

3,96

12

Możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo
w kołach naukowych

30

3,68

13

Aktywność organizacji studenckich

30

3,20

14

Działalność klubu studenckiego

30

3,08

15

Warunki noclegowe w domach studenckich

18

2,93

16

Jakość witryn internetowych Uczelni

30

4,08

17

Funkcjonalność USOSweb

30

3,62

Wnioski:
Ankietyzacja dotycząca warunków studiowania w Zamiejscowym Wydziale Przemysłu
Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku została przeprowadzona w roku
akademickim 2017/2018 po raz drugi. 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 48 studentów studiów stacjonarnych oraz
39 studentów studiów niestacjonarnych pierwszego i trzeciego semestru może tłumaczyć
niskie oceny obszarów obejmujących działalność klubów studenckich i aktywność organizacji

studenckich. Zdecydowanie lepiej, w odniesieniu do roku ubiegłego, oceniono natomiast
możliwość rozwijania własnych zainteresowań w kołach naukowych. W roku minionym
powołano bowiem dwa koła naukowe Optimus oraz Drewniaki, w ramach których studenci
mogą realizować własne projekty. Wymienione trzy obszary działalności studenckiej będą
sukcesywnie zagospodarowywane przy współudziale organizacji samorządu uczelnianego
i wydziałowego. Przewodnicząca Parlamentu Studentów PK wyszła z inicjatywą włączenia
studentów ZWPD do organizacji imprez studenckich w Koszalinie, jednakże nie znalazło to
odzewu ze strony studentów wydziału. Zdecydowanie wyżej oceniono także dostępność do
zbiorów bibliotecznych, co niewątpliwie było wynikiem spotkania informacyjnego, na którym
ponownie przedstawiono zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych PK za pośrednictwem
biblioteki publicznej w Szczecinku.
Ocena pozostałych obszarów podlegających ankietyzacji, w stosunku do roku ubiegłego,
uległa znacznej poprawie, jeżeli pod uwagę wzięty zostanie sam proces kształcenia, albo
tylko nieznacznie. Wyjątkiem jest bardzo negatywna ocena warunków bytowych, jakie
panują w domu studenta nr 5. W najbliższym czasie planowana jest inspekcja domu studenta
nr 5 w celu określenia problemów do rozwiązania.

