
 
ZARZĄDZENIE Nr 41/2020 

Rektora Politechniki Koszalińskiej 
z dnia 22 czerwca 2020 r.  

w sprawie badania opinii studentów, doktorantów, absolwentów  
i słuchaczy studiów podyplomowych dotyczącej prowadzenia zajęć w trybie 

zdalnym, w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 

 

 Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i art. 79 ust. 7 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), w związku 

z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) 

oraz rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego 

i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19  

z dnia 23 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 ze zm.) i 21 maja 2020 r.  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 911), oraz w związku z Zarządzeniem 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, zarządza się,  

co następuje. 

§ 1 

1. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zastosowany zostanie nowy 

formularz ankiety oceny zajęć prowadzonych w trybie zdalnym na studiach I i II 

stopnia, na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej oraz na studiach 

podyplomowych. 

2. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Zastąpi on 

formularz wskazany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia 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. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 R E K T O R 
 
 

 prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 czerwca 2020 r.  

 

 

Ankieta oceny zajęć prowadzonych w trybie zdalnym 

 

1. W jaki sposób realizowane były zajęcia?  
a) USOSmail 
b) Ms Teams 
c) Zoom 
d) Skype 
e) inne komunikatory 
Komentarz: ................................................................... 
 
2. Czy zajęcia w trybie zdalnym (wykorzystane materiały, techniki, media itp.) były 
motywujące do dalszej samodzielnej pracy? 
a) tak 
b) nie 
c) w niewielkim stopniu 
Komentarz: ................................................................... 
 
3. Jaka była dostępność osoby prowadzącej zajęcia w deklarowanych terminach,  
za pomocą różnych środków komunikacji? 
a) dobra 
b) niska 
c) niewystarczająca 
Komentarz: ........................................................................ 
 
4. Czy metody oceniania aktywności oraz wiedzy studentów w zajęciach w trybie 
zdalnym zostały jasno sprecyzowane i dostosowane do sytuacji wynikającej z pandemii? 
a) tak 
b) nie 
c) w niewielkim stopniu 
Komentarz: ........................................................................ 


