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Sprawozdanie  z przeprowadzonej ankietyzacji kierunku i kursów zrealizowanych 
w semestrze zimowym roku ak. 2019/2020 na kierunku studiów Budownictwo  

 Niniejszym przedkładam sprawozdanie  z przeprowadzonej ankietyzacji kierunku i 
kursów zrealizowanych w semestrze zimowym roku ak. 2019/2020 na kierunku studiów 
Budownictwo.  

I. Ankietyzacja kursów na kierunku Budownictwo. 
 

Wyniki ankiet pracowników kierunku (oceny przypisywane były do poszczególnych 
kursów; łączna liczba ocenionych kursów – 169 ): 

1. Liczba kursów ocenianych przez mniej niż 15% osób zapisanych ( w tym 12 kursów 
bez oceny) – 124 (73,4 %). 

2. Liczba kursów ocenianych przez nie mniej niż 15% osób zapisanych – 45 (26,6%), 
w tym: 

a. od 15 do 30 % osób zapisanych - 41 kursów 
b. od 30 do 50 % osób zapisanych - 4 kursy 
c. od 50 do 100 % osób zapisanych - 0 kursów 

 
Średnia ocena z uzyskanych wyników dla 45 kursów (kursy, dla których uzyskano nie 

mniej niż 15% odpowiedzi osób zapisanych):  4,66 
    
W tym w przedziale ocen : 

 od 5,0 do 4,0  - 40 kursów (88,9%) (średnia 4,83) 
 od 4,0 do 3,0  - 4 kursy (8,9%) (średnia 3,71) 
 od 3,0 do 1,0  - 1 kurs  (2,2%) 

 
 
 

II. Ankietyzacja kierunku Budownictwo. 
 
1. Ankieta dotycząca motywów wyboru oferty kształcenia Politechniki 

Koszalińskiej (ankieta dla studentów 1-go roku): 
 

a) Jaki byt powód podjęcia przez Ciebie studiów w Politechnice Koszalińskiej?: 
 
 51,6% Uczelnia położona najbliżej mojego domu. 
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 38,5% Oferta dydaktyczna odpowiadająca moim zainteresowaniom. 
 23,1% Mam znajomych studiujących w Politechnice Koszalińskiej. 
 20,9% Nie dostałem/-am się na studia w innym mieście. 
 16,5% Względy finansowe. 
 9,3%  Rekomendacja studentów dotycząca warunków studiowania w PK. 
 8,8%  Rodzina w Koszalinie, u której mogę mieszkać podczas studiów. 
 6,6%  Położenie uczelni blisko morza. 
 6,0%  Możliwość zamieszkania w akademiku. 
 2,7%  Dobra baza dydaktyczna. 

 
b) Z którego źródła internetowego korzystałeś najczęściej przy wyborze uczelni? 

 
 85,7% Strona WWW uczelni/wydziału/instytutu. 
 14,3% Konto Politechniki na Facebooku. 
 9,9%   Internetowe portale edukacyjne. 
 2,2%   Newsletter Uczelni. 
 0,5%   Twitter Politechniki. 

 
c) Na jaką reklamę uczelni w mediach tradycyjnych najczęściej zwracasz uwagę? 

 
 49,5% Reklamę zewnętrzną np. plakaty. bannery, ekrany LED, itp. 
 25,3% Outdoor np. billboardy. 
 23,6% Reklamę radiową. 
 16,5% Reklamę telewizyjną. 
 12,6% Reklamę prasową. 
 2,2%   Reklamę kinową. 

 
d) Który z poniższych czynników bezpośrednio przyczynił się do podjęcia decyzji o 

studiach? 
 
 63,7% Decyzję podjąłem/-jęłam samodzielnie. 
 33,0% Rodzice, znajomi. 
 9,9%   Szkoła, w której się uczyłem/-am. 
 8,8%   Targi edukacyjne, dni otwarte i festiwale nauki. 
 8,2%   Studenci wyższych roczników. 
 4,4%   Spotkania wykładowców z PK z uczniami w szkołach. 
 3,3%   Zajęcia w laboratoriach politechnicznych. 
 2,7%   Doradztwo zawodowe. 

 
e) Jakie materiały promocyjne uczelni uważasz za najbardziej przydatne w okresie 

rekrutacji?  
 
 61,5% Informator (połączony z zasadami przyjęć). 
 31,9% Ulotka promocyjna jednostki ze szczegółowym opisem kierunków studiów.  
 26,4% Folder informacyjny ogólnouczelniany.  
 19,8% Ulotka promocyjna ogólnouczelniana (z wymienionymi wydziałami i 

instytutami i stronami WWW). 
 6,0%  Czasopismo uczelniane PK. 
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2. Ankieta ogólna kierunku Budownictwo 
 
 

Lp. Treść pytania 
Skala 

odpowiedzi 
Liczba 

odpowiedzi 
Średnia 

1. Jasność zasad i procedur dotyczących studiowania w PK 1-5 21 4,14 
2. Poziom merytoryczny zajęć 1-5 21 4,05 

3. 
Adekwatność uzyskiwanych kwalifikacji i umiejętności do 
potrzeb rynku pracy 

1-5 21 3,76 

4. Regularność prowadzonych zajęć i punktualność prowadzących 1-5 20 4,55 
5. Dostępność prowadzących w czasie konsultacji poza zajęciami 1-5 21 4,00 
6. Życzliwość i otwartość prowadzących w stosunku do studentów 1-5 21 4,05 

7. 
Dostępność do różnorodnych form dydaktycznych (wykłady, 
ćwiczenia, laboratoria, projekty, konwersatoria, lektoraty) 

1-5 21 4,43 

8. Organizację zajęć dydaktycznych (plan zajęć) 1-5 21 3,86 

9. 
Dostosowanie bazy dydaktycznej do kształcenia na wybranym 
przez Ciebie kierunku studiów? 

1-5 21 3,90 

10. Sprawność obsługi studentów przez Dziekanat 1-5 21 4,90 
11. Dostępność do zbiorów bibliotecznych 1-5 20 4,55 

12. 
Możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez 
uczestnictwo w kołach naukowych 

1-5 19 4,05 

13. Aktywność organizacji studenckich 1-5 18 3,89 
14. Działalność Klubu Studenckiego 1-5 16 3,75 

15. 
Warunki noclegowe w domach studenckich (dopuszczalna 
odpowiedź „nie mam zdania”) 

1-5 12 3,92 

16. Jakość witryn internetowych Uczelni 1-5 21 3,95 

17. 
Funkcjonalność USOSweb (Uczelniany System Obsługi 
Studentów) 

1-5 21 4,05 

 
 
 
 

Z poważaniem 
Dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK 


