
  

Ankiety oceny zajęć 
dydaktycznych

USOSWeb



  

Korzyści płynące z wypełnienia 
ankiety

➢ Wypełniając ankietę przekazujesz swoją ocenę 
zajęć, w których uczestniczyłeś w tym semestrze.

➢ Jednocześnie definiujesz swoje oczekiwania wobec 
nauczycieli Politechniki Koszalińskiej.

Studencie



  

Korzyści płynące z wypełnienia 
ankiety

➢ Twoje odpowiedzi posłużą do weryfikacji jakości 
prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności 
wiedzy zdobywanej na zajęciach.

➢ Dzięki Twoim odpowiedziom, Uczelnia będzie mogła 
spełnić Twoje oczekiwania wobec jakości kształcenia.

Studencie



  

Anonimowość

Ankiety są całkowicie anonimowe i nie musisz się obawiać, że 
ktoś sprawdzi, jakich odpowiedzi udzieliłeś/udzieliłaś.

Co to za anonimowość skoro trzeba się logować?

➢ Logowanie jest konieczne, żeby system USOSWeb wiedział, 
jakie ankiety powinieneś/powinnaś wypełnić (student wypełnia 
ankiety do zajęć, na które uczęszczał).

➢ Odpowiedzi udzielane w ankiecie nie są w żaden sposób 
powiązane ze studentem, odnotowywany jest jedynie fakt 
udziału w ankiecie.

➢ Takie działanie ma na celu zapewnienie Tobie komfortu 
udzielenia szczerych odpowiedzi na pytania zawarte              
w ankiecie, przy zachowaniu pełnej anonimowości.



  

Jak wypełnić ankietę ?

Należy zalogować się do systemu USOSWeb pod adresem http://usosweb.tu.koszalin.pl



  

Jak wypełnić ankietę ?

Jeśli nie pamiętasz swojego hasła do systemu USOSWeb, możesz skorzystać               
z opcji przypominania hasła „zapomniane hasło“, która znajduje się na dole okna 
logowania.



  

Jak wypełnić ankietę ?

Po zalogowaniu do systemu USOSWeb, należy przejść do zakładki „DLA STUDENTÓW“.
Tam, w lewym menu, znajduje się link do ankiet.



  

Jak wypełnić ankietę ?

Dla każdego przedmiotu, na który uczęszczałeś w aktualnym semestrze, została 
utworzona osobna ankieta. Aby wypełnić ankietę, należy kliknąć przycisk 
„WYPEŁNIJ ANKIETĘ“.



  

Jak wypełnić ankietę ?

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, należy zapisać swoje odpowiedzi 
poprzez przycisk „ZAPISZ ODPOWIEDZI“.



  

Studencie

Dziękujemy za przystąpienie do ankietyzacji zajęć w tym 
semestrze.

Twoje odpowiedzi pozwolą nam dostosować się do Twoich 
oczekiwań w zakresie kształcenia na Politechnice 
Koszalińskiej.
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