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1. Wstęp
Ankieta została przeprowadzona 11.10.2019 roku wśród studentów pierwszego roku
pielęgniarstwa. W naborze na pierwszy rok studiów stacjonarnych zgłosiło się niewiele
kandydatów na studia. Ankieta została przeprowadzona na 12 osobach. W dalszej części
przedstawimy krótko cele i metodykę badania, a w dalszej kolejności wyniki i wnioski. Na
końcu przedstawimy własne uwagi dotyczące przeprowadzonej ankiety i jej ograniczenia.
2. Cele badania
Celem przeprowadzonego badania było poznanie opinii na temat uczelni, przeprowadzonych
zajęć i życia studenta w uczelni jak i poza nią. Wyników badania nie można porównać z
danymi z poprzednich lat ze względu, gdyż badań takich wcześniej nie przeprowadzano.
Sądzimy, że nasze badanie jest postępem w działaniach mających na celu poprawę
funkcjonowania uczelni i pomocy studentom w ich problemach. Przeprowadzona ankieta
umożliwia dalsze doskonalenie metodologii takiego badania, tak aby dowiedzieć się więcej na
temat satysfakcji studentów w realizacji studiów w PWSZ w Nysie.
Przeprowadzając badanie ankietowe mieliśmy na celu głownie:
1. Poznanie opinii na temat wybranego kierunku, relacji międzyludzkich, życia na terenie
miasta Nysa i życia osobistego studenta.
2. Poznanie problemów studentów w toku realizacji studiów.
3. Określenie zainteresowania aktywnością naukową, uczestniczeniem w pracach koła
naukowego.
3. Metodyka
Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy anonimowej ankiety w formie papierowej.
Ankieta składa się z 11 pytań na które należało odpowiedzieć wystawiając ocenę w skali od
1-5 oraz 6 pytań otwartych.
Wzór ankiety zamieszczono w poniższej tabeli nr 1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Anonimowa ankieta dotycząca satysfakcji z realizowania studiów
w PWSZ w Nysie

Prosimy zakreślić odpowiednie informacje osobowe:
Płeć: M Ż Wiek w latach …………. Data ……..
Rodzaj studiów: dzienne – rok studiów I, II, III, dla pracujących – rok studiów I, II, III,
magisterskie I rok, magisterskie II rok
Prosimy o określenie swojej opinii dotyczącej wymienionych poniżej parametrów przez
wstawienie oceny w skali 1 - 5. Znaczenie punktacji – jak dla stopni szkolnych:
2 – niedostateczne, 5 bardzo dobrze, 1 oznacza – konieczne szybkie działania naprawcze.
Treść pytania
1
2

Określenie
w skali 1-5

Na ile wybrany przez Ciebie kierunek studiów jest zgodny z Twoimi
wcześniejszymi przemyśleniami i oczekiwaniami?
Na ile zajęcia na Uczelni są dla ciebie ciekawe, intrygujące?

3

Na ile jesteś spokojny co do perspektyw uzyskania pomyślnych zaliczeń z
wszystkich przedmiotów, w aktualnie realizowanym semestrze?
4 Na ile określasz jakość relacji międzyludzkich na zajęciach uczelnianych, także ze
strony wykładowców (empatia, przyjazna atmosfera)?
5 Na ile dostępne dla Ciebie sposoby spędzania czasu, po zajęciach na uczelni i
ewentualnej nauce domowej – są atrakcyjne i satysfakcjonujące?
6 Na ile jesteś usatysfakcjonowany z zawiązanych do tej pory znajomości wśród
kolegów i koleżanek (także z relacji koleżeńskich w grupie)?
7 Na ile atrakcyjne jest Twoje życie na terenie miasta Nysa i jego okolic
(uwzględniając dostępne tu formy rozrywki i możliwości rekreacyjne)?
8 Na ile układa Ci się obecnie współżycie z aktualnym Twoim partnerem? (jeśli nie
masz partnera wstaw określenie „1”).
9 Na ile sprawy bytowe (dostępność środków finansowych) są aktualnie dla Ciebie
korzystne?
10 Na ile inne uwarunkowania rodzinne, inne niż partner i sprawy bytowe, także
brak kłopotów, pomyślność w najbliższej rodzinie jest u Ciebie obecnie
korzystna?
11 Na ile jesteś usatysfakcjonowany ze studiowania pielęgniarstwa w PWSZ w
Nysie ogólnie, uwzględniając całość wszelkich uwarunkowań?
a.

b.
c.
d.

e.

f.

Jeśli sądzisz, że w aktualnym semestrze są przedmioty, co do których obawiasz się, że możesz je nie zaliczyć
i masz z tego powodu obawy, że będziesz musiał powtarzać rok to określ te przedmioty
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Jeśli potrafisz sprecyzować niedogodności w Twoim aktualnym życiu, które można by zniwelować to
prosimy określ je słownie ……………………………………………………………………………………………………..
Jeśli potrafisz sprecyzować problemy ogólne: osobiste, krajowe lub globalne, które Cię niepokoją to
prosimy określ je słownie ……………………………………………………………………………………………………..
Jeśli prócz studiowania i wymienionych uwarunkowań osobistych i bytowych jest dla Ciebie bardzo istotny
jakiś proces duchowy, hobby, pasja, zajęcie, zainteresowanie, to prosimy opisz go słownie
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy jesteś zainteresowany aktywnością naukową, czy chciałbyś uczestniczyć w pracach studenckiego koła
naukowego: Odpowiedz poprzez zakreślenie: „tak”, „niezbyt”, „nie”
Na ile jesteś aktualnie szczęśliwy w życiu (określ także w skali 1 – 5 )……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rozdano 12 formularzy. Ankieta dotyczy problemów z zrealizowaniem studiów, satysfakcji
ze studiowania w PWSZ w Nysie, jak i problemów osobistych i chęci aktywności naukowej.
Jedno z pytań dotyczy odczuć dotyczących ogólnych problemów krajowych i globalnych.
które martwią studentów. Pytano także o sprawy finansowe, życie z partnerem i określenie
zadowolenia z życia.
4. Wyniki

Wyniki przedstawiamy na rycinach 1 - 12

Rycina 1

Rycina 2

Rycina 3

Rycina 4

Rycina 5

Rycina 6

Rycina 7

Rycina 8

Rycina 9

Rycina 10

Rycina 11

Rodzaj odpowiedzi na otwarte pytania ankiet - zwracających uwagę:
1) Jeśli sądzisz, że w aktualnym semestrze są przedmioty, co do których obawiasz
się, że możesz je nie zaliczyć i masz z tego powodu obawy, że będziesz musiał

2)

3)

4)

5)

powtarzać rok to określ te przedmioty: Patologia, Genetyka, Biochemia,
Biofizyka, Anatomia
Jeśli potrafisz sprecyzować niedogodności w Twoim aktualnym życiu, które
można zniwelować to prosimy określ je słownie:
• Mężczyźni: Wiara we własne możliwości
• Kobiety: Dojazdy do szkoły
Jeśli potrafisz sprecyzować problemy ogólne: osobiste, krajowe lub globalne, które
Cię niepokoją to prosimy określ je słownie :
• Kobiety: Dostęp do broni, zamachy, klęski ekologiczne, sytuacja
polityczna w kraju, zmiany klimatyczne
Jeśli prócz studiowania i wymienionych uwarunkowań osobistych i bytowych jest
dla Ciebie bardzo istotny jakiś proces duchowy, hobby, pasja, zajęcie,
zainteresowanie, to prosimy opisz go słownie: Sport, oglądanie seriali
Czy jesteś zainteresowany aktywnością naukową, czy chciałbyś uczestniczyć w
pracach studenckiego koła naukowego ?
• Mężczyźni : Tak – 2, Niezbyt – 1, Nie – 0
• Kobiety : Tak – 5, Niezbyt – 4, Nie – 0

Rycina 12

5. Dyskusja
Głównym ograniczeniem utrudniającym wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonego
badania jest mała ilość studentów obecnych w trakcie pobierania danych jak i mały nabór na
kierunek pielęgniarstwo. Z tej przyczyny nie jest obecnie możliwe udzielenie odpowiedzi
jakie czynniki powodują niską rekrutację na studia z zakresu pielęgniarstwa.

Być może konieczne jest przedstawienie studentom jeszcze innych pytań, niż te które
zawarto w ankiecie.
Konieczne jest porównanie uzyskanych przez nas wyników z wynikami badań
analogicznych, przeprowadzonych w innych grupach studenckich oraz na podobnej, lecz
innej uczelni realizującej nauczanie z zakresu pielęgniarstwa.

6. Wnioski
1. Znaczna część studentów jest zaniepokojona perspektywami uzyskania pomyślnych
zaliczeń z wszystkich przedmiotów w aktualnie realizowanym semestrze.
2. Większość studentów sądzi, że zajęcia na tutejszej Uczelni są ciekawe, intrygujące.
3. Większość studentów sądzi, że jakość relacji międzyludzkich na zajęciach
uczelnianych, także ze strony wykładowców (empatia, przyjazna atmosfera) jest
dobra.
4. Większość studentów ocenia pozytywnie sposoby spędzania czasu, po zajęciach na uczelni i
ewentualnej nauce domowej. Sposoby spędzania wolnego czasu wydają się studentom
atrakcyjne i satysfakcjonujące.

5. Dość znaczna ilość studentów jest zainteresowana uczestniczeniem w aktywności
studenckiego koła naukowego.

