
W jaki sposób studenci 
zdobywają informacje o uczelni?

Badanie ankietowe:



Kim jesteśmy?

Studenckie Koło Naukowe Statystyki to grupa pełnych pasji i 
ciekawych świata studentów, którzy stawiają na rozwój i zdobywanie 
nowych umiejętności. Przedmiot naszych zainteresowań naukowych 
stanowią zagadnienia związane z analizą danych, analizą statystyczną 
oraz projektowaniem i przeprowadzaniem badań ilościowych.

● Partner strategiczny - Bank Millennium
● Badania ankietowe oraz analizy statystyczne
● Konferencje: o tematyce Big Data oraz Aktuariatu
● Warsztaty z R,  Python, Tableau, PowerBI

80 aktywnych 
członków

2 zdobyte grany  Rektora SGH na 
projekty naukowy



Szczegóły badania

● Cel badania: Określić, w jaki sposób studenci zdobywają informacje o warunkach 
studiowania oraz o wydarzeniach organizowanych na uczelni

● Metoda: CAWI 

● Liczba osób biorących udział: 1288

● Metoda badania: 
1. Test istotności Chi^2  
2. Analiza statystyk opisowych i częstości
3. Test Chi^2 Pearsona

Źródło zdjęcia 
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,19031799,kto-rzadzi-na-uj-
dawniej-pani-z-dziekanatu-dzis-usos.html

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,19031799,kto-rzadzi-na-uj-dawniej-pani-z-dziekanatu-dzis-usos.html
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,19031799,kto-rzadzi-na-uj-dawniej-pani-z-dziekanatu-dzis-usos.html


Metryczka

n=1288



Informacje dotyczące uczelni i typu 
studiów

n=1288



Jaka ścieżka dostępu do bezpośredniej 
informacji dotyczącej studiów jest 
według Ciebie najbardziej skuteczna? 

1 - najmniej skuteczna
5 - najbardziej skuteczna

Średnia: 2,70

Średnia: 2,61 Średnia: 3,45
Średnia: 3,00

Średnia: 3,24n=1288



Z jakich źródeł studenci najczęściej 
dowiadują się o:

wydarzeniach organizowanych przez uczelnię: informacjach dot. studiów (ECTS, program studiów):

n=1288, możliwość wyboru kilku odpowiedzi 



Informacje na temat praw i obowiązków 
studenta:

1 - najniższy poziom wiedzy 5 - najwyższy  n=1288



Kluczowe wnioski

● Studenci preferują elektroniczne metody pozyskiwania informacji o uczelni, 
warunkach studiów i wydarzeniach organizowanych na uczelni 

● Zdecydowana większość (71%) studentów wie do kogo się zwrócić w sytuacji gdy 
potrzebują oni pomocy dotyczącej postępów w nauce

● Większość badanych (od 60 do 96% w zależności od kategorii) studentów uważa, że 
formy wsparcia, takie jak stypendia za wyniki w nauce, stypendia socjalne, 
udogodnienia dla osób niepełnosprawne są dostępne na ich uczelni

● Istnieje statystycznie istotna zależność między tym, czy dana osoba odbyła szkolenie 
z praw i obowiązków studenta, a stopniem znajomości tych praw zaznaczonym w 
ankiecie (osoby, które uczestniczyły w szkoleniu są statystycznie bardziej świadome) 



Dziękujemy za uwagę!

Koordynator zespołu przeprowadzającego analizę: Piotr Piwnik

http://sknstatystyki.pl

http://sknstatystyki.pl/

