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technicznych. Studenci tego kierunku poza tytułem i  
          do nauczania w szkołach 
     
 ynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, p
  
   

Według systemu informacji o szkolnictwie wy 
     
  ródeł wykazuje inn 
   
  
            
studentów. Zdawałoby si    
  
   młodzi ludzie wybieraj 
    

1. Badania własne 
Celem projektu było zbadanie motywów podj cia przez młodzie  

        
 ły takie zagadnienia, jak: ródła informacji o studiach, z ja-
         
 

        
 
  
liwiło sprawn   nych uczelniach [Kłyza 2014]. 

    o wypełnienie ankiety zwrócono si    
 cych kierunek ETI. W rezultacie wypełniło j 
  
uczelni z powodu małej liczby respondentów (poni  








 




Udział  



Wydział In ynierii Metali i Informatyki Przemysłowej    

Wydział Podstaw Techniki  PL 1 – 

  
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach     

Wydział Zamiejscowy Prawa 


  

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy  URz 61 25% 


Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny    


Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki    

 Wydział Fizyki Technicznej  PP 16 6,5% 

Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny PB 13 5% 

   

Kobiety stanowiły 30% respondentów. Taka struktura  
        
 nik liczby kobiet na tych kierunkach wynosił 33,5%)   
     
      
 

  wiadectwie dojrzało     
          
  zasługuje fakt,   
  wiadectwie dojrzało    


 wiadectwie dojrzało 

        

       

       

       

       

        






ródła informacji o wyborze danej uczelni 

      



        

 wpływ rodziców       

 informacje przekazane przez szkoł


      

        

        

        

        

        

        

  
    ródeł (tabela 3). Najcz     

  
          
          
       





      



 


      

  


      

 


      

        

        

  
zgłoszeniem na studia       





 
     
  o jasnych planach edukacyjnych młodych ludzi, inni  odło 
   
           
  
  do czasu otrzymania wyników egzaminu dojrzało 
Wielu studentów (43%) wybierało ten kierunek bezpo rednio przed zgłoszeniem 
 

   zasługuj 
 ciej podawanymi motywami były: renoma uczelni (16%)
 
 
           
            50 szkół…
2013], według którego absolwenci tych uczelni s  

dwóch szkół wy          
 e znaczenie przy wyborze uczelni miała rów-
   tytułu in  




      



        

  czonej szkoły        

        

          

        

        

        

        

        

         

 nie dostałem/-am/ si  
tej były wolne miejsca       

         

        





     ród badanych społeczno  
przedstawiały si  
    e na ten kierunek łatwo si
      
   cy wpływ na wybór tego kie-
     uzyskania tytułu in      
          
    
runku był spowodowany niedostaniem si 
            
 
    
   




      



  e na ten kierunek łatwo si
  

      

  czonej szkoły        

        

          

        

        

        

        

        

         

 nie dostałem/-am/ si        

         

        

         

   

dania ujawniły istnienie znacznej grupy niezupełnie  





          
      
    
 




       

        

 
pełnie      



        


 

       

        

        

        


        

 dało planowanie ich edukacji. Wiedza ta mo       
dotarcia do przyszłych kandydatów na studia i lepsz  
    
 , jakie były motywy ich decyzji i co prawdopodobnie
  

 sto niedoceniany, bo przedmiotu tego wła 
w testach kompetencyjnych. Zupełnie inaczej w        
   
cenieni na rynku pracy. Mało kto zastanawia si     
  kształcenie in ynierów i kto ich kształci? 

         
             
  
         
   i wysiłków, pomimo pierwotnych motywów wyboru kier






 

 



 



Kłyza W. (2014),  
50 szkół wy          

 

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja   

  



  




       


   
 ródła informacji, jak równie   
  

Słowa kluczowe: 
ródła informacji o studiach. 

        






          
  


    



