
Politechnika Koszalińska             Koszalin, 17.04.2021 r. 

Wydział Mechaniczny 

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia 

 

 

Sprawozdanie z ankietyzacji realizowanej na studiach 

podyplomowych na Wydziale Mechanicznym w roku 

akademickim 2020/2021 (semestr zimowy) 

Na podstawie art. 23, ust. 2, pkt. 2, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (tj. Dz. U. 2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz §17, ust. 2, pkt 6 i 20 Statutu Politechniki Koszalińskiej, w 

związku z §3, pkt 2 i §7 Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 36/2012 w sprawie struktury Jednolitego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej, Zarządzenia Nr 8/2021 Rektora 

Politechniki Koszalińskiej  z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie badania opinii studentów i słuchaczy studiów 

podyplomowych, dotyczącej jakości kształcenia w Politechnice Koszalińskiej. 

1. Analiza ankiet kursów przedmiotowych 

Ankietyzacji poddano kursy przedmiotowe realizowane w semestrze zimowym 2020/2021 

w ramach programu studiów na studiach podyplomowych w zakresie BHPiE.  

Kursy przedmiotowe poddane ankietyzacji obejmowały następujące formy zajęć: 

a) wykłady, 

b) ćwiczenia, 

c) projektowanie, 

Uprawnionych do ankietyzacji było ogółem 13 studentów. W ankietyzacji wzięło udział 10 

studentów. 

 

Wyniki przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Zestawienie średnich ocen wynikających z ankiet kursów przedmiotowych 
 Aspekty oceny Ocena 

1 Jakość informacji o przedmiocie, treściach, zasadach uczestnictwa, warunkach 

zaliczenia, które prowadzący zajęcia powinien przedstawić na początku semestru: 
4,98 

2 Przestrzeganie ustalonych na początku zajęć warunków zaliczenia i realizacji 

zapowiedzianych treści programowych w czasie całego semestru:  
4,97 

3 Dostępność prowadzącego w czasie konsultacji:  4,92 

4 Sposób komunikowania się ze studentami: 4,88 

5 Sposób prowadzenia zajęć motywujący do samodzielnej pracy i twórczego 

myślenia:  
4,90 

6 Poczucie przydatności przekazywanej wiedzy i nabywanych umiejętności:  4,83 

7 Regularność zajęć i punktualność prowadzących: 4,98 

8 Metody i sposób realizowania zajęć, w tym w formie online, oraz wykorzystane 

narzędzia dydaktyczne (np. materiały wizualne, narzędzia komputerowe) przez 

prowadzącego: 

4,90 

 Średnia ocena z przedmiotów w semestrze zimowym 2020/2021 4,92 

 

Ocena dokonana przez słuchaczy kursów przedmiotowych na Studiach Podyplomowych 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia w semestrze zimowym 2020/2021 



prowadzonych w formie zdalnej (MS TEAMS) jest bardzo wysoka i wynosi 4,92. Rozkład 

ocen mieścił się w przedziale 4,83 do 4,99. 

 

2. Analiza ankiety oceniającej jakość kształcenia i warunki 

studiowania na Wydziale Mechanicznym 
 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 stycznia 

2021 r. w sprawie badania opinii studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, dotyczącej 

jakości kształcenia w Politechnice Koszalińskiej, ocenie poddano studia podyplomowe  

w zakresie: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia na Wydziale Mechanicznym. 

Uprawnionych do ankietyzacji było ogółem 13 studentów. W ankietyzacji wzięło udział 10 

studentów. 

 

Wyniki przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Zestawienie średnich ocen wynikających z ankiet jakości kształcenia i warunków 

studiowania 
Aspekty oceny Ocena 

1. Jasność zasad i procedur dotyczących studiowania w Politechnice Koszalińskiej 4,80 

2. Poziom merytoryczny zajęć 4,90 

3. Regularność prowadzonych zajęć i punktualność prowadzących 4,90 

4. Życzliwość i otwartość prowadzących w stosunku do studentów 5,00 

5. Organizację zajęć dydaktycznych (plan zajęć) 4,80 

6. Dostosowanie bazy dydaktycznej do kształcenia na wybranym kierunku studiów 4,90 

7. Sprawność obsługi studentów przez Biuro Obsługi Studentów 4,80 

8. Dostępność do zbiorów bibliotecznych 4,60 

9. Możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach 

naukowych 
4,80 

10. Aktywność organizacji studenckich 4,80 

11. Warunki noclegowe w domach studenckich (dotyczy osób korzystających z DS) 4,80 

12. Jakość głównej witryny internetowej Politechniki Koszalińskiej 

(www.tu.koszalin.pl) oraz aktualność zamieszczanych na niej informacji. 
4,50 

13. Jakość wydziałowej strony internetowej oraz aktualność zamieszczanych na niej 

informacji 
4,70 

14. Jakość i aktualność profilu Uczelni w mediach społecznościowych oraz aktualność 

zamieszczanych na nim informacji 
4,80 

15. Jakość i aktualność profilu Wydziału w mediach społecznościowych oraz aktualność 

zamieszczanych na nim informacji 
4,80 

Średnia ocena jakości kształcenia i warunków studiowania na PK 2020/2021 4,79 

 

Ocena dokonana przez słuchaczy kursów przedmiotowych na Studiach Podyplomowych 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia w semestrze zimowym 2020/2021 

prowadzonych w formie zdalnej (MS TEAMS) jest bardzo wysoka i wynosi 4,79. Rozkład 

ocen mieścił się w przedziale 4,50 do 5,00. 

 

 

 

http://www.tu.koszalin.pl/

