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Streszczenie
Celem bezpieczeństwa społecznego jest tworzenie warunków do rozwoju i umożliwienie
uczestnictwa w życiu społecznym. W odniesieniu do uczelni wyższej z obszaru bezpieczeństwa
społecznego schodzi się na poziom bezpieczeństwa edukacyjnego, w ramach którego prowadzone
są badania w zakresie wyborów edukacyjnych studentów oraz stopnia zaspokojenia ich potrzeb
kształcenia i rozwoju. W artykule podjęto próbę pozyskania informacji na temat oczekiwań i
motywów wyboru uczelni, by zapewnić możliwość ich realizacji poprzez tworzenie właściwych
warunków do nauki oraz adekwatną ofertę edukacyjną. Prowadzone analizy odniesiono do
kierunku studiów celem poznania skali dywersyfikacji odpowiedzi 576 respondentów we
wskazanym przedmiocie badań. Uzyskano zależności istotne statystycznie w zakresie planów
na przyszłość, powodów podjęcia studiów, a także jednego z motywów wyboru uczelni. Efektem
końcowym jest sformułowanie postulatów usprawniających proces kształcenia na uczelni.
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Wstęp

Summary
The purpose of providing social security is creating conditions for development and enabling
participation in social life. With regard to the field of social security in higher education, the
following research concerns the educational choices of students and their level of satisfaction
with their educational needs and development.
The article attempts at obtaining information about expectations and motives for choice of the
university with a view to providing the available courses and appropriate conditions for studying
as well as a suitable educational offer. The conducted analyses were related to the chosen field
of study in order to find out diversified replies from 576 respondents in the indicated subject
of research. Essential statistical correlations were obtained concerning students’ future plans,
i.e. reasons of undertaking studies, as well as motives for choosing the university. The final
objective of the paper is to formulate expectations on the part of prospective students so that
the educational process in the university is improved.
Keywords: social security, safety education, student, choice of university and faculty,
competences

Poruszana problematyka ma swoje ukonstytuowanie w ujęciu globalnym. W Boliwii zaobserwowano rezygnację z kształcenia w wyniku osłabienia
sytuacji materialnej i pogorszenia warunków socjalnych. Autorzy zauważyli, iż udział państwa wpływa
na poprawę tej sytuacji poprzez transfer środków
finansowych na edukację (Inchauste 2000). Z kolei
w badaniu przeprowadzonym w grupie 111 studentów azjatyckich, którzy podjęli naukę w trzech
uniwersytetach w Australii skoncentrowano się na

barierach edukacyjnych. W grupie 40% badanych
trudności dotyczyły problemów komunikacyjnych,
samotności, tęsknoty, co skutkowało wzrostem lęku
przed porażką. Autorzy wykazali, iż w grupie badanych, mniej niż 1/5 z nich miała problemy z nauką
(Wilkinson i in. 1996).
Wybory edukacyjne studentów oraz ich poziom
zadowolenia z procesu kształcenia stanowią problematykę badawczą przedstawioną w publikacjach,
takich autorów jak: M. Dao, A. Thorpe (Dao, Thorpe 2015), D. C. Moosmayer, F. U. Siems (Moosmayer,
Siems 2012), K. M. Elliott, M. A. Healy (Elliott, Healy
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2001), J. Wiers-Jenssen, B. R. Stensaker, J. B. Grogaard (Wiers-Jenssen i in. 2002), C. B. Schertzer, S. M.
Schertzer, (Schertzer, Schertzer 2004), L. W. Mai (Mai
2005). Efektem prowadzonych badań przez wskazanych autorów jest stwierdzenie, iż szkoły wyższe są
podmiotem, który ma wpływ na wzrost poczucia zadowolenia studentów. Interesujące podejście, polegające na wykorzystaniu kwestionariusza SERVQUAL, zastosowała inna grupa badaczy, co pozwoliło na
zbadanie, w grupie 736 studentów, relacji pomiędzy
poziomem zadowolenia ze studiowania a jakością
kształcenia (Browne i in. 1998).
Biorąc pod uwagę, iż potrzeba rozwoju człowieka jest ulokowana wśród potrzeb wyższego rzędu
w piramidzie Abrahama Maslowa, opublikowanej
w 1943 roku, potrzeba wiedzy i zrozumienia utożsamiana jest z rozwojem jednostki. Sprawia to, że człowiek, który tę potrzebę odczuwa, przywiązuje wagę
do własnego rozwoju, a w swojej pracy jest bardziej
zmotywowany (por. Maslow 1990; De Brouwer
2009). Działalność edukacyjna zaś stanowi środowisko rozwoju, które jest uwarunkowane rozwiązaniami formalnymi na poziomie ustawodawczym.
Zapewnienie określonego poziomu życia społeczeństwu poprzez tworzenie warunków do ich rozwoju i uczestnictwa w edukacji, kulturze, w szeroko
rozumianym życiu społecznym jest celem bezpieczeństwa społecznego. Marek Leszczyński wyodrębnia model bezpieczeństwa społecznego, składający
się z trzech komponentów: bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa wspólnotowego i bezpieczeństwa rozwojowego (Leszczyński 2011, s. 58-59).
Szczególnie istotne jest dla Autorów bezpieczeństwo rozwojowe, odnoszące się do wiedzy, umiejętności, kwalifikacji i stanu zdrowia człowieka, które
stanowią kapitał ludzki. W literaturze przedmiotu
kapitał ludzki został wszechstronnie przedstawiony,
w zakresie jego elementów i struktury. W przypadku struktury wskazuje się na postawy, kompetencje,
relacje, wartości, motywację i wiedzę oraz zdolności,
zaś elementy struktury kapitału ludzkiego rozwijają
systemy wartości i norm, relacje interpersonalne, innowacje, talenty, przedsiębiorczość oraz style działania (por. Armstrong 2010; Bratnicki, Strużyna 2001;
Fitz-enz 2001; Roos i in. 1997). Zasadna jest zatem
alokacja bezpieczeństwa edukacyjnego (por. Smarzewska i in. 2015; Smarzewska, Melaniuk 2013)
w obszarze bezpieczeństwa społecznego.
Z kolei bezpieczeństwo społeczne według Aleksandry Skrabacz oznacza ochronę egzystencjalnych
potrzeb i aspiracji życiowych człowieka z zapewnieniem możliwości ich zaspokojenia, tworząc warunki
do nauki i pracy, ochronę zdrowia i gwarancje emerytalne. Zaspokojenie to powinno uwzględniać indywidualne, materialne i duchowe potrzeby jednostki
ludzkiej (Skrabacz 2012).

Uwzględniając powyższe, Autorzy za cel artykułu
przyjęli poznanie oczekiwań i motywów studentów
w zakresie kształcenia, by zapewnić możliwość ich
zaspokojenia poprzez tworzenie właściwych warunków do nauki. Uzyskanie odpowiedzi badanych pozwoliło określić powody podjęcia studiów, motywy
wyboru uczelni, zapotrzebowanie na kompetencje
w procesie kształcenia oraz poznać plany na przyszłość, uwzględniając kierunki studiów. Podjęcie decyzji w doborze selektywnych analiz ukazało silne
dywersyfikacje odpowiedzi respondentów. W przypadku planów na przyszłość oraz powodów podjęcia
studiów, a także jednego z motywów wyboru uczelni
wystąpiła zależność istotna statystycznie uwarunkowana kierunkiem studiów.
Organizacja badań

Dnia 05.10.2015 r. na pierwszym roku studiów
pierwszego stopnia w Państwowej Szkole Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej status
studenta miało 749 osób. Z tej grupy, w badaniu
udział wzięło 576 studentów (76,9 % ogółu), z czego
kobiety stanowiły 55,9%, a mężczyźni 44,1% badanych. Uwzględniając miejsce zamieszkania, liczniejszą grupę tworzyły osoby zamieszkujące obszary
wiejskie (52,8%), natomiast biorąc pod uwagę narodowość badanych znaczącą przewagę stanowili
Polacy (89,4%). Średnia wieku respondentów wyno. Omówioną charakterystykę badanych
siła
prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy
Zmienna
Płeć
kobiety
mężczyźni
Miejsce zamieszkania
wieś
miasto
Narodowość
polska
obcokrajowiec

n

%

322
254

55,9
44,1

515
61

89,4
10,6

304
272

52,8
47,2

Z kolei w tabeli 2 zamieszczono rozkład badanych studentów, uwzględniając kierunek studiów
oraz płeć respondentów. Liczniejszą grupę w badaniu tworzyli studenci z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych (WNET) – 54,0% (n=311), gdzie
dominowali studenci kierunków: bezpieczeństwo
narodowe oraz finanse i rachunkowość. Natomiast
respondenci z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (WNoZiNS) stanowili 46,0% (n=265) badanych, z przewagą studentów fizjoterapii, pielęgniarstwa i pedagogiki.
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Tabela 2. Rozkład badanych studentów I roku z uwzględnieniem kierunku studiów i płci
Ogółem

Kierunek studiów

kobiety

W tym

mężczyźni
n
%
n
%
n
%
Filologia angielska (FA)
26
9,8
16
61,5
10
38,5
Filologia rosyjska (FR)
12
4,5
9
75,0
3
25,0
Fizjoterapia (F)
53
20,0
39
73,6
14
26,4
Pedagogika (P)
45
17,0
41
91,1
4
8,9
Pielęgniarstwo (Pi)
46
17,4
44
95,7
2
4,3
Ratownictwo medyczne (RM)
27
10,2
4
14,8
23
85,2
Socjologia (S)
33
12,5
19
57,6
14
42,4
Turystyka i rekreacja (TiR)
23
8,7
15
65,2
8
34,8
Ogółem
265
100
187
70,6
78
29,4
Bezpieczeństwo narodowe (BN)
78
25,1
36
46,2
42
53,8
Budownictwo (B)
27
8,7
55,6
pytań (pytania wielokrotnego wyboru) obliczono
procent
wskazań12każdej 44,4
odpowiedzi15na
Ekonomia (E)
20
6,4
8
40,0
12
60,0
poszczególne
pytanie(FiR)
oraz przy użyciu testu
Pearsona
zbadano
Finanse
i rachunkowość
60 Chi kwadrat
19,3
41
68,3 istnienie
19
31,7
Informatyka
(I)
37
11,9
2
5,4
35
94,6
zależności istotnych statystycznie pomiędzy studentami dwóch wydziałów (przy przyjętym
Mechanika i budowa maszyn (MiB)
17
5,5
0
17
100,0
poziomie(R)istotności p=0,05). Odpowiedzi studentów
różniące się
statystycznie
Rolnictwo
26
8,4
13 istotnie50,0
13
50,0
Zarządzanie
(Z)
46
14,8
23
50,0
23
50,0
oznaczono gwiazdką (*). Sformułowanie
Ogółem
311
100
135
43,4
176
56,6

Wydział Nauk
Ekonomicznych
i Technicznych

Wydział Nauk
o Zdrowiu i Nauk
Społecznych

Wydział

Badanie Decyzje
przeprowadzono
1 października
Decyzje
studentów odnia
wyborze
uczelni i kierunku
studiówstudentów o wyborze uczelni
2015 roku metodą sondażu diagnostycznego, przy i kierunku studiów
pomocy autorskiego kwestionariusza ankiety on-line (załącznik 33 do
Wewnętrznego
Systemu
Zapewi kierunku
stanowi pierwszą
Wybór
uczelni i kierunku
studiów
stanowi Wybór
pierwsząuczelni
poważną
decyzję,studiów
przed którą
nienia Jakości Kształcenia). Wyniki badań poddano poważną decyzję, przed którą stają młodzi ludzie. Zdostają młodziprzy
ludzie.
Zdobycie
wykształcenia
studiów wyższych
powinno
zatemwyższych poanalizie statystycznej
użyciu
programu
STATI- na poziomie
bycie wykształcenia
na poziomie
studiów
STICA10. Zewpłynąć
względu
charakter
py-absolwentów.
winno zatem
wzrostJeruszka
szans naz zatrudnienie
nana
wzrost
szans zadawanych
na zatrudnienie
Jak wpłynąć
zauważa na
Urszula
tań (pytania wielokrotnego wyboru) obliczono pro- absolwentów. Jak zauważa Urszula Jeruszka z Instytutu
Instytutu
i Spraw Socjalnych
„to studenciPracy
oraz iabsolwenci
uczelni wyższych
są siłą
cent wskazań
każdejPracy
odpowiedzi
na poszczególne
Spraw Socjalnych
„to studenci
oraz absolwenci
pytanie oraznapędową
przy użyciu
testu
Chi
kwadrat
Pearsona
uczelni
wyższych
są
siłą
napędową
rynku
rynku pracy, „motorem” innowacji, postępu, wdrażania nowych rozwiązań i pracy, „motozbadano istnienie zależności istotnych statystycznie rem” innowacji, postępu, wdrażania nowych rozwiązań
nowych technologii
do procesów(przy
wytwarzania,
i usług” (Jeruszka
2011, s. 1).
W
pomiędzy studentami
dwóch wydziałów
przy- dystrybucji
i nowych technologii
do procesów
wytwarzania,
dysjętym poziomie
istotności
p=0,05).
Odpowiedzi
stutrybucji
i
usług”
(Jeruszka
2011,
s.
1).
W
związku
z
tym,
związku z tym, niezbędnym wydaje się prowadzenie badań, które wyróżnią działania szkół
dentów różniące się istotnie statystycznie oznaczo- niezbędnym wydaje się prowadzenie badań, które wysłużące wzmocnieniu potencjału przyszłych
no gwiazdkąwyższych,
(*).
różniąpracowników.
działania szkół wyższych, służące wzmocnieniu
potencjału przyszłych pracowników.
0,0%

Budownictwo
Finanse i rachunkowość
Pielęgniarstwo
Informatyka
Fizjoterapia
Ekonomia
Filologia rosyjska
Bezpieczeństwo narodowe
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Zarządzanie
Filologia angielska
Pedagogika
Mechanika i budowa maszyn
Turystyka i rekreacja
Rolnictwo

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

59,3%
22,2%
11,1% 7,4%
50,0%
25,0%
15,0% 10,0%
50,0%
34,8%
4,4%10,9%
48,7%
27,0%
18,9% 5,4%
43,4%
22,6%
22,6%
11,3%
35,0%
30,0%
25,0%
10,0%
33,3%
41,7%
8,3% 16,7%
32,1%
26,9%
32,1%
9,0%
29,6%
48,2%
7,4% 14,8%
27,3%
33,3%
24,2%
15,2%
26,1%
34,8%
28,3%
10,9%
23,1%
38,5%
19,2%
19,2%
18,2%
52,3%
15,9%
13,6%
17,7%
47,1%
29,4%
5,9%
17,4%
30,4%
39,1%
13,0%
15,4%
42,3%
11,5%
30,8%

zdobycie dobrze płatnego zawodu
uzyskanie dyplomu wyższej uczelni

zaspokojenie własnych potrzeb intelektualnych
inny

Wartość testu Chi kwadrat Pearsona: χ2=79,20; p=0,0012*

* istotne zróżnicowanie przy p<0,05
* istotne
zróżnicowanie
przy p<0,05
Rysunek 1. Główny
powód
podjęcia studiów
z ujęciem kierunków

Rysunek 1. Główny powód podjęcia studiów z ujęciem kierunków
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Na rysunku 1 zestawiono strukturę odpowiedzi,
pozwalających poznać powody podjęcia studiów
przez respondentów. W grupie odpowiedzi znalazły
się takie, jak „zdobycie dobrze płatnego zawodu”,
„zaspokojenie własnych potrzeb intelektualnych”,
„uzyskanie dyplomu wyższej uczelni” oraz „inny”.
Prezentowane zestawienie graficzne odzwierciedla
dywersyfikację odpowiedzi w odniesieniu do kierunku studiów. Odpowiedź „zdobycie dobrze płatnego zawodu” stanowi główny powód podjęcia studiów w grupie takich kierunków, jak budownictwo,
finanse i rachunkowość, pielęgniarstwo, informatyka, fizjoterapia oraz ekonomia. Z kolei „zaspokojenie
własnych potrzeb intelektualnych” jest głównym
powodem podjęcia studiów na pedagogice, filologii rosyjskiej, ratownictwie medycznym, socjologii,
zarządzaniu, filologii angielskiej, mechanice i budowie maszyn oraz rolnictwie, zaś „uzyskanie dyplomu
wyższej uczelni” ma znaczenie przede wszystkim na
turystyce i rekreacji oraz bezpieczeństwie narodowym.
Przedstawione kierunki studiów różnią się także
motywami podjęcia studiów, co pozwala określić motyw o najmniejszym znaczeniu. Jeśli chodzi o „zdobycie dobrze płatnego zawodu” to ma najmniejszą
wagę na rolnictwie, turystyce i rekreacji, mechanice
i budowie maszyn, pedagogice, filologii angielskiej
oraz zarządzaniu. W przypadku „zaspokajania własnych potrzeb intelektualnych” najmniej ważny jest

na bezpieczeństwie narodowym oraz fizjoterapii, zaś
„uzyskanie dyplomu wyższej uczelni” odnosi się do
rolnictwa, pedagogiki, filologii angielskiej, socjologii,
ratownictwa medycznego, filologii rosyjskiej, ekonomii, informatyki, pielęgniarstwa, finansów i rachunkowości oraz budownictwa.
Powyższe analizy wskazują, iż studenci I roku rozpoczynający studia świadomie dokonują ich wyboru,
kierując się określonymi powodami. Co ważne, przeprowadzona analiza badania zależności zmiennych
pozwoliła stwierdzić, iż istnieje zależność istotna
statystycznie pomiędzy powodem podjęcia studiów
a wyborem określonego kierunku studiów. Oznacza
to, iż badani wybór kierunku studiów uzależniają od efektu powodu, którym się kierują. Są zatem
kierunki studiów, gdzie student rezygnuje z „zaspokajania własnych potrzeb intelektualnych” na rzecz
„zdobycia dobrze płatnego zawodu” lub odwrotnie.
Interesującym wydaje się fakt, iż na kierunku turystyka i rekreacja, gdzie na I roku studiów ponad 70%
ogółu studentów stanowią obcokrajowcy, głównym
powodem podjęcia studiów jest „uzyskanie dyplomu
wyższej uczelni”.
Jednym z celów prowadzonych badań jest uzyskanie informacji pozwalających poznać preferencje
wyboru uczelni. W grupie wiodących corocznie motywów znalazły się: prestiż uczelni, bliskość uczelni
od miejsca zamieszkania oraz obecność studiujących
znajomych (rys. 2).

0,0%

prestiż uczelni
modny kierunek
bliskość od miejsca zamieszkania
niższe niż w innych miastach koszty utrzymania
wysoki poziom kadry naukowej
infrastruktura (nowoczesne budynki, akademik,itd)
znajomi też tutaj studiują
opinia moich rodziców
zadecydował o tym przypadek
nie dostałem/am się na inną uczelnię
inny

20,0%

40,0%

60,0%

25,3%
17,0%
48,1%
17,5%
17,1%
16,4%
25,2%
5,4%
10,2%
5,8%
1,3%

Rysunek 2. Motywy wyboru uczelni przez studentów I roku

Rysunek 2. Motywy wyboru uczelni przez studentów I roku
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studentem danego kierunku studiów determinuje plany przyszłych działań. Do kierunków
Odpowiedź respondentów, która uzyskała najwięcej wskazań poddano dalszym

analizom celem poznania dywersyfikacji odpowiedzi względem kierunku studiów (rys. 11).

15

W badaniu zależności zmiennych stwierdzono istotną zależność statystyczną pomiędzy

planowanym poszukiwaniem pracy a kierunkiem studiów (p=0,0020). Oznacza to, iż bycie
studentem danego kierunku studiów determinuje plany przyszłych działań. Do kierunków
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studiów, których studenci planują szukać pracy po zakończeniu I stopnia studiów należą:
filologia rosyjska, pielęgniarstwo (około 90% badanych), ratownictwo medyczne oraz
budownictwo (około 80%), a także mechanika i budowa maszyn oraz informatyka (ponad
75% wskazań). Na rolnictwie oraz filologii angielskiej mniej niż połowa planuje wejście na
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Rysunek 11. Plany po studiach w postaci szukania pracy przez studentów I roku przy uwzględnieniu kierunków studiów
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16 potrzeba
informacji, które posłużyły sformułowaniu postula- studentów. Pierwszym z postulatów jest
tów.
dokonania pomiaru kompetencji w grupie studenMając na uwadze powyższe oraz uwzględniając tów I roku celem konfrontacji zgłaszanych przez nich
analizę materiału badawczego, wysunięto następu- zapotrzebowań na naukę wskazanych umiejętności
jące wnioski:
a posiadanym rzeczywistym poziomem kompeten1. Prowadzenie analiz z wyróżnieniem wskazań cji ujętych w badaniu. Kolejna propozycja dotyczy
odpowiedzi w odniesieniu do kierunku studiów podejmowania działań na rzecz wdrożenia profili
pozwoliło poznać ich dywersyfikację oraz stwier- praktycznych na studiach I stopnia ogółu kierunków
dzić zależności istotne statystycznie.
w uczelniach zawodowych. Zasadne zatem są wytycz2. Przynależność do kierunku studiów wpływa na ne MNiSW w tym zakresie. Ostatni postulat kieruje
motywy wyboru uczelni, plany na przyszłość oraz uwagę na wdrożenie w planach studiów przedmiotu
powody podjęcia studiów.
lub przedmiotów pozwalających na naukę oraz roz3. Studenci mechaniki i budowy maszyn, pedago- wój kompetencji społecznych celem podniesienia
giki oraz bezpieczeństwa narodowego wybierają szans przyszłych absolwentów na rynku pracy.
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