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Swój współczesny kształt i rolę uniwersytety zaczęły przyjmować wraz z po-
wstawaniem i umacnianiem się nowożytnych państw (XIX i XX w.), zaintere-
sowanych kreowaniem warstw i kręgów zdolnych do kierowania sprawami pań-
stwowymi, do organizowania i regulowania życia społecznego przebiegającego 
w granicach (terytorialnych, ale także np. prawnych) konkretnych państw. Swoje 
kształty zmieniały także formy życia społecznego, a postępująca specjalizacja 
i zależność w zaspokajaniu potrzeb całych społeczeństw, poszczególnych zbio-
rowości i jednostek, od wiedzy i umiejętności, ale także od kompetencji i upraw-
nień całej rzeszy „zawodowców” – zmieniała postrzeganie roli uniwersytetów. 
Przestawały one być jedynie skarbnicami wiedzy ogólnej, udostępnianej tym, 
którzy pragnęli się z nią zapoznać i którzy z różnych względów mogli sobie 
na to pozwolić – uniwersytety stały się jednym z elementów całościowego sys-
temu edukacyjnego, organizowanego w obrębie konkretnego społeczeństwa 
i w granicach danego państwa. 

Również w Polsce uczelnie wyższe, zachowując pewne elementy swej au-
tonomiczności (np. wybór władz rektorskich czy dziekańskich), nie są bytem 
samodzielnym, tworzącym swój własny świat. Są elementem systemu edukacyj-
nego (określanego i regulowanego przez państwo), mającego dostarczyć państwu 
i organizmowi społecznemu wysokiej klasy specjalistów zajmujących pozycje 
społeczne i wykonujących role społeczne, bez których państwo i społeczeństwo 
nie mogą się współcześnie obyć. Uczelnie mają przede wszystkim zapewnić 
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dopływ wysoko wyspecjalizowanych „fachowców”, realizujących ważne zada-
nia społeczne i zaspokajających wynikami swych działań (swej pracy) określo-
ne potrzeby społeczne. Społeczne role uczonych i społeczne role studentów są 
obecnie inne od tych, o których pisał Florian Znaniecki1. Uczelnie podążają nową 
drogą, stając się w dużej mierze szkołami zawodowymi, przechodząc na system 
studiów licencjackich – pierwszego stopnia (czyli przygotowujących do zawodu) 
i dopiero później otwierając ich absolwentom drogę do uzyskania pierwszego 
stopnia naukowego, stwarzając możliwości kontynuowania nauki na studiach 
drugiego stopnia (magisterskich). Będąc częścią ogólnego systemu edukacyjne-
go, w coraz większym stopniu uzawodowione uczelnie współuczestniczą jednak 
w procesach tworzenia i wzbogacania kapitału ludzkiego, niezbędnego do ży-
cia i rozwoju współczesnych społeczeństw. Są także jednym z najważniejszych 
elementów tworzenia kapitału kulturowego i kapitału społecznego, gdyż – poza 
przekazywaniem wiedzy przyszłym uczestnikom procesów podziału pracy i na-
uczaniem ich konkretnych umiejętności – tworzą, przechowują i przekazują sys-
temy norm i wartości. Niezależnie od wypełniania funkcji czysto utylitarnych 
(zawodowych) same w sobie pozostają wysoko cenioną wartością społeczną. 
Wyrazem tego jest prestiż, jakim cieszy się właściwie wszędzie wykształcenie 
na poziomie wyższym2; wyrazem tego są również uznanie i szacunek, którym 
w społeczeństwie poszczycić się mogą przynajmniej niektóre uczelnie wyższe 
– z reguły uniwersyteckie – powołujące się na swoją historię, tradycje prowadze-
nia badań, ich rezultaty, osiągnięte wyniki, owocujące np. wykształceniem lau-
reatów prestiżowych nagród (np. Nagrody Nobla). Ale o ich wartości świadczą 
również roczniki absolwentów zajmujących ważne (poczesne) miejsca w społe-
czeństwie, odgrywających ważne, kluczowe role w jego funkcjonowaniu. Efek-
tem takiego prestiżu jest m.in. coroczny napływ nowych kandydatów, mających 
nadzieję nie tylko na ciekawe spędzenie młodych lat życia i zdobycie interesu-
jącej, ważnej albo niezbędnej wiedzy, ale także na uzyskanie solidnych podstaw 
do dalszego rozwoju (awansów) w życiu zawodowym, społecznym, politycznym 
itp. W wielu wypadkach o szansach na taki awans w dużej mierze decydują nie 
tylko (i nie tyle) same rezultaty osiągane przez studenta w trakcie jego nauki oraz 
poziom osiągniętych przezeń kompetencji zawodowych i społecznych, ale „mar-

1  Zob. F. Znaniecki, Społeczna rola uczonych. Warszawa 1984; tegoż, Społeczna rola studenta 
uniwersytetu. Poznań 1997. 

2  H. Domański, Zmiany struktury społecznej i systemu wartości. W: Czy wartości społeczne są 
barierą reform UE? Gdańsk 2004, s. 65.
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ka” uniwersytetu (uczelni wyższej), będąca sama w sobie wystarczającą rękojmią 
i rekomendacją wartości absolwenta.

Na markę tę jednak i uczelnie, i studenci muszą zawczasu solidnie zapraco-
wać, ciągle przy tym dbając o jej utrzymanie. Jednym z elementów takiej mar-
ki jest zachowanie wysokiego poziomu badań naukowych; ale nie mniej ważne 
jest również utrzymywanie (i ciągłe doskonalenie) poziomu działalności dydak-
tycznej. Jest to działanie wymagające nie tylko odpowiedniej kadry naukowej 
i dydaktycznej, odpowiednich zasobów fi nansowych oraz materialnych, pozwa-
lających prowadzić procesy badawcze i dydaktyczne, lecz także – stałego na-
pływu kandydatów na studia, dobrze już przygotowanych (po ukończeniu szkół 
średnich) do wysiłków intelektualnych oraz odpowiednio motywowanych do 
zdobywania wiedzy, a przy tym konsekwentnych w swych zamiarach i zdolnych 
do ponoszenia związanych z tym kosztów. Każdy uniwersytet – czy, szerzej mó-
wiąc, uczelnia wyższa – ma swoją specyfi kę, wyznaczaną np. przez preferowany 
i praktykowany profi l aktywności badawczej lub dydaktycznej. Istotnymi ele-
mentami tej specyfi ki są lokalizacja i okres funkcjonowania uczelni. Pozwalają 
one na odwoływanie się do tradycji, zwłaszcza w wypadku uniwersytetów, które 
rzeczywiście zostały założone w jakimś odleglejszym czasie3, lub do szczegól-
nych związków z określonym obszarem rozumianym nie tyle jako przestrzeń 
geografi czna, która oczywiście odgrywać może rolę identyfi kacyjną i często sta-
nowi element nazwy uczelni – np. University of Maryland albo Ohio lub, żeby 
nie szukać daleko – Uniwersytet Szczeciński – ile jako konkretna zbiorowość 
społeczna traktująca uniwersytet jako „swój”, jako przedmiot dumy i źródło lo-
kalnego, ale też i ponadlokalnego prestiżu. Dla zbiorowości tej uczelnia stano-
wić może również najlepsze, a przynajmniej najdogodniejsze miejsce kształcenia 
i pozyskiwania wysoko kwalifi kowanych kadr zajmujących ważne pozycje i od-
grywających istotne role w życiu publicznym własnych społeczności. 

3  Czas powstania uniwersytetu oraz wiążąca się z tym tradycja długiego trwania są oczywiście 
względne i nie musi to być ani wina, ani zasługa uczelni. W Polsce najstarszym uniwersytetem jest 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ale inne, mogące się powołać na długą tradycję – Wileński 
i Lwowski – nie znajdują się już w granicach Polski. Siłą rzeczy za uniwersytety o długiej tradycji 
istnienia muszą uchodzić Warszawski i Poznański, choć na tle wcześniej wymienionych są bardzo 
młode. Z kolei na ziemiach zachodnich i północnych współczesnej Polski uniwersytety nie miały 
szans na powstanie wcześniej, niż ziemie te w Polsce się w ogóle znalazły. W wypadku Szczeci-
na nie mogłoby być nawet mowy o jakimkolwiek kontynuowaniu tradycji jakichkolwiek innych 
uniwersytetów – ani tych przeniesionych „symbolicznie” (np. z Lwowa do Wrocławia), ani istnie-
jących wcześniej rzeczywiście. W poprzednich wiekach i latach żaden uniwersytet w Szczecinie 
nie istniał. 
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Jeśli każdy uniwersytet ma swoją specyfi kę i jest w jakimś choćby stop-
niu niepowtarzalny i unikatowy, to do takich uniwersytetów należy również 
Uniwersytet Szczeciński (US). Jest to uczelnia (o uniwersyteckim statusie) sto-
sunkowo młoda, powstała dopiero w 1985 r. – w roku 2010 obchodzi jubileusz 
25-lecia swego istnienia. Jest to największa uczelnia wyższa nie tylko w Szczeci-
nie, ale także w regionie zachodniopomorskim. Uwagi o jej specyfi ce nie mogą się 
wszakże opierać tylko i wyłącznie na tym stwierdzeniu. Konieczne są dokładne 
i wszechstronne badania nad kształtem uczelni, jej profi lem naukowo-badawczym 
i kierunkami kształcenia. Niniejsze opracowanie dotyczy tego uniwersytetu, ale 
skupione jest tylko na pewnym jego elemencie, wcale nie najmniej ważnym, ja-
kim jest zbiorowość studiujących na nim osób, a jeszcze dokładniej: zbiorowość 
ograniczona do studentów dwóch wydziałów US – Wydziału Humanistyczne-
go (WH) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług (WZiEU). Wybór tych 
dwóch wydziałów nie ma charakteru celowego, nie został podyktowany jakimiś 
szczególnymi ich cechami, wyróżniającymi je spośród innych wydziałów uczelni, 
a stanowiącymi wspólny dla nich (i tylko dla nich) mianownik. Istnieje właściwie 
tylko jedna cecha wiążąca te dwa wydziały – zlokalizowane są one w bardzo bli-
skim sąsiedztwie, wyznaczanym przez teren znajdujący się na przecięciu dwóch 
ulic – Krakowskiej (WH) i Cukrowej (WZiEU). Z pewną dozą ostrożności można 
mówić o zajmowaniu wspólnej przestrzeni przez te dwa wydziały. Każdy z nich 
ma własny budynek, są one jednak połączone drogami komunikacji zarówno na 
zewnątrz, jak i wewnątrz. Studenci obu tych wydziałów mają większe szanse na 
pozostawanie ze sobą w kontakcie niż studenci jakichkolwiek innych wydzia-
łów, z reguły rozrzuconych po całym mieście. Z tej bliskości przestrzennej wcale 
jednak nie muszą a priori wynikać jakieś konsekwencje sprzyjające tworzeniu 
się w miarę spójnej całości, o podobnych zachowaniach, żywionych systemach 
wartości czy przestrzeganych normach i regułach. 

Analizy przedstawione w artykule dotyczą zbiorowości studentów obec-
nych w murach US (czyli, dokładnie, wspomnianych dwóch wydziałów) w roku 
akademickim 2008/2009. Źródłem spożytkowywanych informacji są ofi cjalne 
rejestry studentów, gromadzone i przechowywane (a także wykorzystywane przy 
realizacji różnych zadań) przez dziekanaty obu wydziałów. Siłą rzeczy, z uwagi 
na taki charakter tego źródła wiedzy o studentach, analizy muszą mieć charakter 
statyczny – są one uchwyceniem stanu rzeczy istniejącego w konkretnym roku 
akademickim, do którego odnoszą się zebrane informacje. Rok wcześniej lub rok 
później nie były one albo nie będą identyczne – nie oznacza to wszakże, że były 
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albo będą diametralnie różne; aż tak wielkie zmiany w zbiorowości studentów 
nie zachodzą z roku na rok. 

Rejestry studentów wykorzystano do odtworzenia powiązania uczelni z jej 
otoczeniem społecznym i terytorialnym. Dokonano tego poprzez dokładne usta-
lenie pewnych cech charakterystycznych zbiorowości studentów oraz ich miejsc 
zamieszkania4. Zamiarem autorów nie było jedynie sporządzenie ciekawej mapy 
przedstawiającej tereny, z których wywodzą się studenci – choć akurat mapa taka 
w pracy tej się znajduje. Daleko ważniejszą motywacją było pragnienie wska-
zania na związki uczelni z jej społecznym zapleczem, z którego wywodzą się 
członkowie uczelnianej społeczności. Uniwersytet nie może istnieć bez oparcia 
w postaci otoczenia, jakim są rodziny wysyłające swe dzieci na studia i oczeku-
jące, że dzięki nim zbudują one swoją przyszłość. To samo zresztą odnosi się do 
szerszych, większych niż tylko rodziny, zbiorowości i społeczności – wszystkie 
one nie tylko pragną odczuwać dumę ze „swojego” uniwersytetu, ale także spo-
dziewają się, iż zaspokoi on ważne oczekiwania i nadzieje społeczne – związane 
z poziomem i jakością wykształcenia, przekładanymi zarówno na poczucie satys-
fakcji, jak i awanse społeczne oraz zawodowe. Nie ma lepszego potwierdzenia 
takiej roli uniwersytetu w środowisku niż wysyłanie doń po naukę członków ko-
lejnych pokoleń z danych rodzin, sąsiedztw, grup, zbiorowości i społeczności.

W analizie uwzględniono dane o wszystkich studentach obu wydziałów, stu-
diujących (a przynajmniej formalnie obecnych na listach studiujących w kwietniu 
2009 r., bo z tego okresu pochodzą wyciągi z rejestrów) niezależnie od kierunku, 
systemu studiów (stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczoro-
we), ich stopnia czy miejsca lokalizacji (Szczecin, Dębno Lubuskie, Kołobrzeg, 
Słupsk, Gorzów Wielkopolski). W owym momencie na WH studiowało 6197 
studentów, a na WZiEU – 4107; razem tworzyli oni zbiorowość 10 304 osób5. 

Przed przedstawieniem regionalnych granic zasięgu rekrutacji warto prze-
analizować pewne cechy charakteryzujące zbiorowość studentów, zarysowując 
jednocześnie podobieństwa i różnice między społecznościami obu wydziałów 

4  Podobnego zabiegu dokonał Krzysztof Wasielewski, ustalając zasięg terytorialny rekrutacji 
na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zob. K. Wasielewski, Społeczne zróżnicowanie 
uniwersytetu. Młodzież wiejska i wielkomiejska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
„Studia Socjologiczne” 2006, nr 1 (180), s. 17. 

5  Zgodnie z ostatnimi dostępnymi porównywalnymi danymi dla całej uczelni (pochodzącymi 
z listopada 2008 r., a przygotowanymi przez Dział Spraw Studenckich US) studenci WH stanowili 
22,7% wszystkich studiujących na US, a studenci WZiEU – 16,8%. Razem stanowili oni 39,5% 
ogólnej liczy studentów tej uczelni.
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(WH i WZiEU). Kierunki studiów i programy nauczania prowadzone na tych 
wydziałach nie są przecież identyczne, a odmienność oferty edukacyjnej może 
decydować o odmiennym składzie społecznym zbiorowości studenckich i od-
miennych (ewentualnie) regionalnych granicach rekrutacji.

I. Studenckie pokolenia

Więcej niż połowa studentów WH to studenci studiów stacjonarnych – 3511, 
czyli 56,7% wszystkich tam studiujących. Na WZiEU jest ich mniejszość – 1974, 
czyli 48,1% ogółu. Przez wiele lat (i wiele studiujących pokoleń) istniała wyraź-
na różnica między zbiorowością studentów dziennych a zbiorowością studentów 
zaocznych. Ta pierwsza składała się z reguły z młodych ludzi bez większych 
przeszkód i bez większych opóźnień realizujących modelowe drogi edukacji – od 
szkoły podstawowej do uczelni wyższej. Ta druga składała się z osób w starszym 
wieku, najczęściej czynnych zawodowo i podejmujących studia z czysto utyli-
tarnych pobudek. Dyplom uczelni był im najczęściej potrzebny po to, aby móc 
utrzymać lub zmienić (na wyższą) swoją pozycję zawodową, choć nie wyklu-
czało to w żaden sposób i innych motywacji, związanych z potrzebą zdobywania 
wiedzy dla niej samej. Wiele osób podejmujących studia w systemie zaocznym 
nie miało wcześniej ani szansy, ani okazji, aby zapewnić sobie wykształcenie na 
poziomie wyższym. Podejmowali ten trud, gdy ich sytuacja życiowa i zawodowa 
okrzepła lub ustabilizowała się albo gdy zaistniały odpowiednie do tego warunki 
zewnętrzne (np. powstały nowe uczelnie w pobliżu miejsc zamieszkania tych 
osób lub otwierano nowe kierunki kształcenia zgodne z dotychczas wykonywaną 
pracą, posiadanym zawodem lub choćby chęcią pogłębiania wiedzy w danej dzie-
dzinie). Zawsze jednak pokolenia studiujące zaocznie były starsze niż pokolenia 
studiujące w trybie stacjonarnym, dziennym. Dla kandydatów zjawiających się 
w murach uczelni ze świeżo uzyskaną maturą (niezależnie od tego, czy ona sama 
wystarczała do uzyskania dostępu do studiów, czy też trzeba było jeszcze przejść 
przez selekcję egzaminów wstępnych) studia wyższe były naturalną kontynuacją 
poruszania się w obrębie systemu edukacyjnego. Dla kandydatów zjawiających 
się w uczelni po upływie kilku, kilkunastu, a czasami i kilkudziesięciu lat od po-
przedniego kontaktu z jakimiś instytucjami edukacyjnymi – studia wyższe były 
wyjątkową szansą na dopełnienie niedokończonej drogi zdobywania osiągnięć 
edukacyjnych. 
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Wydaje się jednak, że odrębności między zbiorowościami studentów dzien-
nych i niestacjonarnych, odrębności pod względem wieku uczestników obu grup, 
powoli zaczynają się zacierać. Jeśli dla roku akademickiego 2008/2009 jako 
studentów realizujących typową drogę edukacyjną (od szkoły podstawowej do 
uczelni wyższej, bez żadnego okresu przerwy) potraktować osoby z roczników 
1985–1989 (tzn. będące w wieku 20–24 lat), to okaże się, że na studiach typu 
stacjonarnego (obu wydziałów) stanowią oni 88,9% skupionych tam studentów 
(tab. 1). Na studiach niestacjonarnych zaocznych osoby w tym wieku stanowi-
ły zbiorowość już dwukrotnie mniej liczną – składały się one tylko na 47,1% 
wszystkich studentów tego trybu. Ogółem prawie dwie trzecie (69,4%) wszyst-
kich studentów obu wydziałów to osoby z tych najmłodszych roczników. Kolejne 
roczniki – lata 1980–1984 – obejmujące osoby, które wiosną 2009 r. nie osiągnęły 
jeszcze wieku lat trzydziestu, dodają do zbiorowości młodych studentów kolejne 
19,2%. W rezultacie studenci poniżej trzydziestego roku życia stanowią 88,6% 
całej zbiorowości studentów obu wydziałów. Dla osób powyżej tej granicy wieku 
nie zostało już wiele miejsca. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż jedna trze-
cia (28,2% na WH i 28,6% na WZiEU) studentów studiów niestacjonarnych to 
osoby właśnie z roczników 1980–1984. Oznacza to, że do pokoleń najmłodszych 
(poniżej trzydziestego roku życia) należy trzy czwarte (75,7%) studiujących try-
bem niestacjonarnym. Istotne jest również to, iż pod względem pokoleniowym 
nie występują prawie żadne (a przynajmniej żadne znaczące) różnice pomiędzy 
zbiorowościami obu wydziałów. Odmienna oferta edukacyjna w żaden sposób 
nie odbija się na odmiennym zainteresowaniu ze strony przedstawicieli róż-
nych pokoleń. Studia zostały zawładnięte przez ludzi młodych, a starsi albo już 
wcześniej zdobyli takie wykształcenie, albo już nie są nim zainteresowani (lub 
z innych względów o nie się nie starają).
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Tabela 1

Systemy studiów i pokolenia studiujące na WH i WZiEU

R
oc

zn
ik

 
ur

od
ze

ni
a

Wydział
Razem

Humanistyczny Zarządzania 
i Ekonomiki Usług

studia
razem

studia
razem

studia
razemniesta-

cjonarne
stacjo-
narne

niesta-
cjonarne

stacjo-
narne

niestacjo-
narne

stacjo-
narne

1985–1989 1269
47,2%

3168
90,2%

4437 1000
46,9%

1710
86,6%

2710
66,0%

2269
47,1%

4878
88,9%

7147
69,4%

1980–1984 757
28,2%

337
9,6%

1094 622
29,2%

264
26,4%

886
21,6%

1379
28,6%

601
11,0%

1780
19,2%

1975–1979 224
8,3%

5
0,1%

229 182
8,5%

0 182
4,4%

406
8,4%

5
0,09%

411
4,0%

1970–1974 188
7,0%

1
0,02%

189 147
6,7%

0 147
3,6%

355
7,0%

1
0,02%

336
3,3%

1969 
i wcześniej

248
9,2%

0 248 182
8,5%

0 182
4,4%

430
8,9%

0 430
4,2%

Razem 2686 3511 6197 2133 1974 4107 4819 5485 10304
Źródło:  dane Dziekanatu Wydziału Humanistycznego i Dziekanatu Wydziału Zarządzania i Ekono-

miki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Obliczenia własne.

II. Feminizacja studiów

Nie ma właściwie podstaw do twierdzenia, iż pewne kierunki studiów (czy typy 
albo rodzaje wykształcenia) są bardziej odpowiednie dla mężczyzn albo dla ko-
biet. Studia na obu wydziałach (a również zdobywane wykształcenie lub zawo-
dy) nie wiążą się np. z koniecznością ponoszenia wysiłku fi zycznego, mogącego 
stanowić barierę dla kobiet. Uzasadnieniem dla nadmiernej feminizacji lub ma-
skulinizacji nie mogą być również ani walory intelektualne, jakimi powinni się 
charakteryzować kandydaci (i kandydatki), ani możliwości przyswajania wiedzy 
zdobywanej w czasie studiów. Mimo to prawie dwie trzecie (64,2%) studentów 
obu wydziałów to właśnie studentki (tab. 2). W większym stopniu zaznacza się 
to na WH, gdzie kobiety stanowią 67,5% wszystkich studiujących, ale na WZiEU 
jest ich również więcej niż mężczyzn, bo 59,1%. Również i w tym wypadku nie 
można mówić o znaczącej różnicy między stopniem feminizacji na obu wydzia-
łach – co najwyżej o różnicy w feminizacji konkretnych kierunków nauczania. 
Odmienna oferta edukacyjna nie pociąga za sobą generalnie odmiennego stru-
mienia napływu kandydatów z jednej tylko płci.
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Tabela 2

Udział kobiet i mężczyzn w zbiorowościach studentów obu wydziałów

Płeć

Wydział
Razem

Humanistyczny Zarządzania 
i Ekonomiki Usług

studia

razem

studia

razem

studia

razemniesta-
cjonar-

ne
stacjo-
narne

niesta-
cjonar-

ne
stacjo-
narne

niesta-
cjonar-

ne
stacjo-
narne

kobiety 1895
70,6%

2289
65,2%

4148
67,5%

1366
64,0%

1063
53,9%

2429
59,1%

3261
67,7%

3352
61,1%

6613
64,2%

męż-
czyźni

791
29,4%

1222
34,8%

2013
32,5%

767
36,0%

911
46,1%

1678
40,9%

1558
32,3%

2133
38,9%

3691
35,8%

Razem 2686 3511 6197 2133 1974 4107 4819 5485 10304
Źródło: jak w tab. 1.

III. Ruralizacja. Pochodzenie środowiskowe studentów

Pochodzenie środowiskowe studentów, rozumiane jako pochodzenie z określo-
nych rodzajów środowisk osiedleńczych, np. z miasta czy ze wsi, zawsze przy-
kuwało uwagę wielu badaczy zastanawiających się nad społecznymi wzorami 
uczestnictwa w procesach edukacyjnych. Z tego punktu widzenia najbardziej 
interesowano się stopniem uczestnictwa młodzieży wiejskiej w zbiorowościach 
studenckich. Nie bez racji uważano, iż środowiska wiejskie mają znacznie bar-
dziej utrudnioną drogę do edukacji na poziomie wyższym, i to z wielu powo-
dów. Jednym z nich są wzory społeczne związane z aspiracjami co do pożąda-
nego poziomu wykształcenia, żywione i wyrażane zarówno przez rodziców, jak 
i młodzież pochodzącą ze środowiska wiejskiego. Inne powody związane są 
z przyczynami obiektywnymi, takimi jak stosunkowo mniejsza zamożność 
(przynajmniej generalnie rzecz biorąc) środowisk wiejskich, niepozwalająca im 
na pokrywanie wcale niemałych kosztów studiów, dojazdów czy kosztów utrzy-
mania – uczelnie wyższe nie są lokowane po wsiach, prawie zawsze znajdują się 
w dużych miastach. 

W poniższym zestawieniu (tab. 3) zastosowano podział środowisk osiedleń-
czych według łatwego do ustalenia (dzięki dostępowi do zawartych w rejestrach 
nazw miejscowości, z których pochodzą studenci) statusu administracyjnego 
miejsca zamieszkania. W praktyce miasta wojewódzkie to miasta duże, powyżej 
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100 tys. mieszkańców6; miasta powiatowe to miasta średniej wielkości, z regu-
ły (choć są i wyjątki) w przedziale 10–50 tys. mieszkańców, a miasta gminne 
to miasta małe, w przedziale 3–10 tys. mieszkańców. Status administracyjny, 
oprócz wszystkiego innego, oznacza również obecność w środowisku licznych 
zbiorowości osób zatrudnionych w organach administracyjnych, z reguły o wy-
kształceniu wyższym oraz średnim i mogących mieć szczególne aspiracje co do 
poziomów wykształcenia osiąganych przez własne dzieci.

Tabela 3

Pochodzenie środowiskowe (miasto/wieś) studentów WH i WZiEU

Pochodzenie 
środowisko-
we (osadni-

cze)

Wydział
Razem

Humanistyczny Zarządzania 
i Ekonomiki Usług

studia
razem

studia
razem

studia
razemniesta-

cjonarne
stacjo-
narne

niesta-
cjonarne

stacjo-
narne

niesta-
cjonarne

stacjo-
narne

miasta woje-
wódzkie

871
32,4%

1318
37,5%

2189
35,3%

733
34,4%

948
48,0%

1681
40,9%

1604
33,3%

2266
41,3%

3 870
37,6%

miasta 
powiatowe

787
29,3%

1058
30,1%

1845
29,8%

514
24,1%

538
27,3%

1052
25,6%

1301
27,0%

1596
29,1%

2 897
28,1%

miasta 
gminne

563
21,0%

544
15,5%

1107
17,9%

405
19,0%

233
11,8%

638
15,5%

968
20,1%

777
14,2%

1 745
16,9%

wieś 465
17,3%

591
16,8%

1056
17,0%

481
22,6%

255
12,9%

736
17,9%

946
19,6%

846
15,4%

1 792
17,4%

Razem 2686 3511 6197 2133 1974 4107 4819 5485 10 304
Źródło: jak w tab. 1.

W pochodzeniu środowiskowym (miasta/wieś) różnice między zbiorowo-
ściami obu wydziałów zaznaczają się o wiele wyraźniej, niż miało to miejsce 
w wypadku takich cech, jak płeć czy wiek. Przede wszystkim jednak zaznaczyły 
się także wyraźne różnice pomiędzy studentami studiującymi w trybie niesta-
cjonarnym i studiującymi w trybie stacjonarnym. Konsekwencje tych różnic są 
o tyle niebagatelne, że studia niestacjonarne są płatne, a stacjonarne nie.

Uwagę zwraca przede wszystkim fakt, iż prawie połowę (48,0%) studen-
tów studiów stacjonarnych na WZiEU stanowią osoby pochodzące z miast rangi 
wojewódzkiej. Osoby pochodzące ze środowisk wiejskich to zaledwie 12,9%. 
Na wydziale tym istnieje wyraźna dystynkcja w rekrutacji środowiskowej mię-

6  Do kategorii tej włączono również miasta, które były miastami wojewódzkimi przed reformą 
administracyjną w 1999 r. i po reformie utraciły ten status. W ten sposób w kategorii tej znalazł się 
np. Koszalin, niemający obecnie statusu miasta wojewódzkiego, ale liczący skądinąd więcej niż 
100 tys. mieszkańców.
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dzy studiami stacjonarnymi a niestacjonarnymi – na tych ostatnich studenci ze 
wsi stanowią 22,6%, a pochodzący z wielkich miast – 34,4% ogółu studiujących 
tam w tym trybie. Zjawisko takie nie istnieje na WH, gdzie proporcje między 
poszczególnymi środowiskami (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) są 
bardziej wyrównane. Różnice te nie są łatwe do wyjaśnienia przy odwołaniu się 
jedynie do analizowanych obecnie danych. Można jednakże postawić hipotezę 
(możliwą do weryfi kacji na podstawie innych danych, pochodzących z innych 
źródeł), iż jest to pochodną odmiennych wymagań stawianych na każdym wy-
dziale przed ubiegającymi się o prawo do studiowania. Na WZiEU mogą one być 
surowsze i promować młodych ludzi pochodzących z wielkich miast i uczących 
się – generalnie rzecz biorąc – w bardziej renomowanych szkołach średnich. Na 
WH aż takie wymagania być może nie są przedstawiane. Możliwe, że to tylko 
kwestia „mody” na poszczególne kierunki studiowania, odmiennie się kształtu-
jącej w różnych środowiskach. Jakkolwiek jednak sprawy się rzeczywiście mają, 
należy zauważyć, iż przynajmniej w niektórych wypadkach (WZiEU) młodzież 
pochodząca ze środowisk o mniejszych szansach edukacyjnych w gruncie rzeczy 
fi nansuje studia tych, którzy i tak mają większe szanse na zdobycie wykształce-
nia bez ponoszenia związanych z tym specjalnych opłat (czesne).

W każdym jednak wypadku faktem wymagającym szczególnego odnoto-
wania jest udział w zbiorowości studentów osób pochodzących z małych miaste-
czek. Jest on jeszcze niższy, niż ma to miejsce w przypadku studentów wywo-
dzących się ze środowisk wiejskich, zwłaszcza jeśli chodzi o studia stacjonarne. 
Z tego punktu widzenia właśnie środowiska małomiasteczkowe jawią się jako 
środowiska najbardziej „dyskryminowane” w porównaniu z innymi środowiska-
mi (szczególnie pozostałymi miejskimi) w dostępie do studiów wyższych. Li-
nia graniczna zasięgu rekrutacji nie przebiega wedle tradycyjnego podziału na 
miasto i wieś, lecz według linii wyznaczającej łatwiejszy dostęp do edukacji już 
na poziomie średnim, gdyż szkoły dające prawo do wstępowania na studia są 
z reguły (z bardzo nielicznymi wyjątkami) usytuowane w miastach większych, 
co najmniej powiatowych. Środowiska najmniej liczne, najbardziej oddalone od 
ośrodków wielkomiejskich, będące peryferiami w odróżnieniu od wielkomiej-
skich centrów, są w zbiorowościach studenckich reprezentowane w najmniejszym 
stopniu. Środowiska wiejskie i małomiasteczkowe nie różnią się zbytnio od sie-
bie, jeśli chodzi o oddalenie od centrów wielkomiejskich, a na korzyść studentów 
ze środowisk wiejskich wcale nie musi przemawiać fakt, iż nieco częściej mogą 
oni być wspomagani przez system stypendialny, co choćby w części mogłoby 
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im ułatwiać zarówno podejmowanie, jak i kontynuowanie studiów (abstrahuje-
my tutaj od rzeczywistej wysokości stypendiów i ich adekwatności do potrzeb 
i faktycznych kosztów studiowania)7. Problem stosunkowo nikłej obecności na 
studiach młodzieży ze środowisk małomiasteczkowych z całą pewnością leży 
gdzie indziej.

IV. Regionalizacja. Terytorialny zasięg rekrutacji

Zjawisko lokalności i ponadlokalności uczelni wyższych ma swoje przyczyny, 
ale także i konsekwencje, ściśle zresztą ze sobą powiązane i tworzące swoisty 
krąg czynników wzajemnie się uzupełniających i pobudzających. Uczelnie po-
nadlokalne, najbardziej prestiżowe (często także „najlepsze”), zawdzięczają 
swoją pozycję wieloletnim wysiłkom i staraniom licznych pokoleń wykładow-
ców i studentów, wynoszących poziomy wiedzy i nauki (przynajmniej w jakichś 
dziedzinach) ponad zwykłe standardy. Uczelnie te wyznaczają nowe trendy roz-
wojowe, wskazują nowe perspektywy poznawcze i stają się w rezultacie wzorem 
dla wszystkich innych uczelni. Przez swoją wyjątkowość stają się one również 
uczelniami elitarnymi w pozytywnym znaczeniu tego słowa, tzn. są obiektem 
dumy i uznania ze strony całego społeczeństwa, a wejście w ich szeregi (czy 
to wykładowców, czy to studentów) staje się przedmiotem szczególnych zabie-
gów. Elitarność jednak z samej swej defi nicji ma pewne granice. Może dotyczyć 
w określonych dziedzinach tylko niektórych podmiotów. We współczesnych spo-
łeczeństwach nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształcone i wy-
kwalifi kowane kadry specjalistów zdolnych do zaspokajania potrzeb związanych 
z funkcjonowaniem aparatu administracyjnego – państwowego i samorządowego 
– struktur gospodarczych, politycznych, kulturalnych itp. oraz wykonywaniem 
zadań stanowiących zakres ich odpowiedzialności – edukacja, opieka zdrowotna 
i socjalna, zapewnienie porządku społecznego, obronność, ubezpieczenia spo-
łeczne, budowa infrastruktury technicznej, zarządzanie, dystrybucja dóbr i usług 
itp.8 Oznacza to konieczność kształcenia na odpowiednim poziomie coraz więk-
szych zespołów ludzi – uczelnie istniejące dotychczas, uczelnie tradycyjne i eli-
tarne nie są po prostu zdolne sprostać takiemu zadaniu. Nowo powstające albo 
rozbudowywane uczelnie nie muszą jednak i nie powinny być przeciwstawia-

7  W rzeczywistości stypendia socjalne na WH pobiera 21,6% studentów pochodzących ze wsi 
i 17,5% studentów pochodzących z małych miast. Różnica nie jest zatem zbyt wielka. Na WZiEU 
odsetki te kształtują się odpowiednio na poziomie 7,2% i 7,4% – znaczy to, iż mieszkańcy wsi 
nawet rzadziej (choć bardzo nieznacznie) korzystają z dodatkowego wsparcia.

8  Zob. F. Fukuyama, Budowanie państwa. Rządzenie i ład światowy w XX wieku. Poznań 2005.
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ne uczelniom starszym, w tym sensie, że określane są mianem „gorszych”. Ich 
cechą wyróżniającą są związki z konkretnymi zbiorowościami terytorialnymi, 
z potrzebami konkretnych rynków pracy i rynków pozycji oraz ról społecznych. 
I w żaden sposób cechy te nie powinny być traktowane jako deprecjonujące. 
Wręcz przeciwnie, do zalet należy zaliczyć wiązanie się z otoczeniem. Uczelnia 
(uniwersytet) kreuje lokalne „elity”; od jakości nauczania na tej uczelni zależy 
w dużej mierze jakość funkcjonowania wielu ważnych dziedzin życia społeczne-
go w każdym regionie. 

Wychodząc od tych stwierdzeń, można poddać analizie (a później i oce-
nie) pochodzenie terytorialne studentów Uniwersytetu Szczecińskiego (tzn. 
WH i WZiEU). Podstawą do takiej analizy jest miejsce stałego zamieszkania 
studenta9. Dla lepszego, bardziej wyrazistego ukazania określonych zjawisk do-
konano pewnego zabiegu wstępnego, polegającego na przypisaniu konkretnych 
miejscowości, z których pochodzą studenci, do większych całości. Jako odrębne 
kategorie potraktowano województwa – są one tutaj ujmowane jako regiony, ale 
z uwagi na ich rozległość i znaczne czasami przestrzenne oddalenie poszczegól-
nych miejscowości od Szczecina wyróżniono w ich granicach subregiony. Dla 
województwa zachodniopomorskiego są to subregion szczeciński (dawne woje-
wództwo szczecińskie oraz powiat myśliborski) i subregion koszaliński (dawne 
województwo koszalińskie oraz powiaty wałecki i sławieński). W wypadku in-
nych województw zabiegu tego dokonano tylko w odniesieniu do województwa 
lubuskiego (subregion gorzowski i zielonogórski), wielkopolskiego (subregion 
pilski) i pomorskiego (subregion słupski). Za każdym razem formalną podstawą 
wyodrębnienia regionów i subregionów były granice dawnych województw, ist-
niejących w latach 1975–1999, oraz granice nowych województw, istniejących 
od 1999 r. Zawsze jednak merytoryczną podstawą wyodrębnienia obszarów po-
chodzenia studentów omawianych wydziałów były rzeczywiste miejsca ich za-
mieszkania.

Więcej niż dwie trzecie studentów (77,7%) pochodzi z regionu zachodnio-
pomorskiego; z samego Szczecina jest ich jedna trzecia (31,4%) całego składu 
studiującego (tab. 4). Mapa wskazująca miejsca pochodzenia studentów, adre-
sowane według powiatów, ukazuje koncentryczny układ zasięgu rekrutacyjnego 
Uniwersytetu Szczecińskiego (a przynajmniej omawianych wydziałów). Centrum 
tego układu stanowi oczywiście Szczecin, a w dalszej kolejności jego najbliższe 

9  Nie zaś czasowe i aktualne – znaczna ich część, zwłaszcza studentów studiów stacjonarnych, 
przebywa w Szczecinie, lokując się w akademikach lub wynajmując pokoje „na mieście”.
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Tabela 4

Pochodzenie terytorialne (regiony kraju) studentów WH i WZiEU

Pochodzenie 
terytorialne

Wydział
Razem

Humanistyczny Zarządzania 
i Ekonomiki Usług

studia

razem

studia

razem

studia

razemniesta-
cjonar-

ne

stacjo-
narne

niesta-
cjonar-

ne

stacjo-
narne

niesta-
cjonar-

ne

stacjo-
narne

region 
zachodnio-
pomorski

2111
78,6%

2813
79,7%

4924
30,9%

1473
69,0%

1605
81,4%

3078
74,9%

3584
74,4%

4418
80,5%

8002
77,7%

Szczecin 707
26,3%

1209
34,2%

1916
30,9%

479
22,4%

842
42,7%

1321
32,2%

1186
24,6%

2051
37,4%

3237
31,4%

subregion 
szczeciński

967
36,0%

1043
29,5%

2010
32,4%

826
38,7%

505
25,6%

1331
32,4%

1793
37,2%

1548
28,2%

3341
32,4%

subregion 
koszaliński

437
16,3%

561
15,9%

998
16,1%

168
7,9%

258
13,1%

426
10,4%

605
11,0%

819
14,9%

1424
13,8%

region 
lubuski

382
14,2%

318
9,0%

700
11,3%

146
6,9%

189
9,6%

335
8,2%

528
11,0%

507
9,2%

1035
10,0%

subregion 
gorzowski

352
13,1%

219
6,2%

571
9,2%

140
6,6%

156
7,9%

296
7,2%

492
10,2%

375
6,8%

867
8,4%

subregion 
zielono-
górski

30
1,1%

99
2,8%

129
2,1%

6
0,3%

33
1,7%

39
0,9%

36
0,7%

132
2,5%

168
1,6%

region 
pomorski

31
1,2%

125
3,5%

156
2,5%

437
20,5%

61
3,1%

498
12,1%

468
9,7%

186
3,4%

654
6,3%

subregion 
słupski

24
0,9%

118
3,3%

142
2,3%

413
19,4%

59
3,0%

472
11,5%

437
9,1%

177
3,2%

614
6,0%

pozostałe 
subregiony

7
0,3%

7
0,2%

14
0,2%

24
1,1%

2
0,1%

26
0,6%

31
0,6%

9
0,2%

40
0,3%

region wiel-
kopolski

84
3,1%

132
3,8%

216
3,5%

30
1,4%

68
3,4%

98
2,4%

114
2,4%

200
3,6%

314
3,0%

subregion 
pilski

54
2,0%

80
2,3%

134
2,2%

27
1,3%

40
2,0%

67
1,6%

81
1,7%

120
2,2%

201
2,0%

pozostałe 
subregiony

30
1,1%

52
1,5%

82
1,3%

3
0,1%

28
1,4%

31
0,8%

33
0,7%

80
1,5%

113
1,1%

inne regiony 
kraju

78
2,9%

123
3,5%

201
3,2%

48
2,2%

50
2,5%

98
2,4%

126
2,6%

173
3,2%

299
2,9%

Razem 2686 3511 6197 2133 1974 4107 4819 5485 10 304

Źródło: jak w tab. 1.
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otoczenie (powiaty sąsiadujące). Granice ciągłego zasięgu oddziaływania (za-
sięgu rekrutacji) przekraczają granice regionu (województwa zachodniopomor-
skiego), wchodząc na tereny województw sąsiednich (lubuskiego, pomorskiego 
i wielkopolskiego), ale nie obejmując ich w jednakowym stopniu w każdym ich 
miejscu. Co ciekawe, granice przebiegają tutaj zgodnie z obszarami wyznaczany-
mi przez „stare” województwa, tzn. te istniejące w latach 1975–1998. Dla woje-
wództwa lubuskiego granica istotnego zasięgu US przebiega na granicy dawnego 
województwa gorzowskiego, dla województwa pomorskiego granicą tą jest daw-
ne województwo słupskie, a dla regionu wielkopolskiego – dawne województwo 
pilskie10. Istotne znaczenie ma tutaj fakt zlokalizowania niektórych kierunków 
studiów właśnie w tych regionach (np. na WH można studiować także w oddziale 
w Gorzowie Wlkp. oraz w Dębnie, a na WZiEU – w Słupsku).

Mapa obrazująca miejsca zamieszkania studentów wskazuje jednakże i na 
to, iż zasięg oddziaływania Uniwersytetu Szczecińskiego kończy się tam, gdzie 
nakłada się on na strefę oddziaływania innych ośrodków akademickich – Gdań-
ska, Poznania, Zielonej Góry, Wrocławia. Można stwierdzić, że wyboru studiów 
dokonuje się w dużej mierze z uwagi na bliskość miejsca usytuowania tychże 
studiów11 i nie musi to dotyczyć tylko szczecińskiej uczelni, ale również i pozo-
stałych w kraju12.

10  Spoza tego kręgu (wyznaczanego przez region zachodniopomorski i subregiony: gorzowski, 
słupski oraz pilski) pochodzi zaledwie 5,9% studentów obu wydziałów.

11  Zob. J. Jurek, Metodologiczne podstawy badania interakcji przestrzennych pomiędzy przed-
siębiorstwem a rynkiem. W: Elementy analizy przedsiębiorstwa. Ujęcia ekonomiczne i socjologicz-
ne. Red. W. Durka. Szczecin 1996, s. 20–22.

12  Badania nad motywacjami kandydatów na studia socjologiczne na US (z rocznika rozpoczy-
nającego studia w roku akademickim 2003/2004, a więc rocznika, który w czasie obecnej kwerendy 
studiował na V roku), przeprowadzone przez zespół autorów z Instytutu Socjologii, wykazały, iż 
najpoważniejszym powodem podejmowania decyzji o studiach właśnie w Szczecinie była bliskość 
Szczecina do miejsca zamieszkania (A. Kołodziej-Durnaś, M. Kalczyński, A. Frąckiewicz, K. Iz-
debska, B. Gocławska, E. Świergiel, A. Kalczyńska, A. Terelak, A. Kołodziej, Kandydat w oczach 
socjologa, socjolog w oczach kandydata. Komunikat z badań. „Studia Sociologica” 16 (2006), 
s. 117). Nie ma powodu sądzić, że (przyszli) studenci socjologii różnili się pod tym względem od 
koleżanek i kolegów aspirujących do uzyskania miejsca na innych kierunkach studiów zlokalizo-
wanych w Szczecinie. 
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%
31,45 - 100,00
2,43 - 31,45
1,59 - 2,43
0,64 - 1,59
0,11 - 0,64
0,00 - 0,11

zjawisko nie wyst puje

Miejsca zamieszkania studentów WU i WZiEU (powiaty)

Ustalanie faktów związanych z pochodzeniem terytorialnym studentów WH 
i WZiEU przynosi interesujące spostrzeżenia; ich użyteczność i trafność mają 
jednak swoje ograniczenia, i to dość liczne i ważne. Najistotniejsze związane są 
z tym, że brakuje właściwie odniesień do oceny ustalonych faktów. Nie da się 
w zasadzie stwierdzić, czy 31,4% szczecinian wśród studentów to za dużo, za 
mało, czy też w sam raz. Brakuje wiedzy o tym, jaki jest odsetek np. poznaniaków 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, torunian na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika, lublinian na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (lub Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim), warszawiaków na Uniwersytecie Warszawskim albo 
krakowian na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podobnie ma się sprawa z wielkością 
77,7% mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wśród studentów obu 
wydziałów. Ale brakuje także innych danych mogących posłużyć do porównań 
i wyciągania wniosków. Nie jest wiadome, ile osób z danego miasta, powiatu, 
gminy, regionu, rejonu i obszaru studiuje na innych wydziałach US, ile studiuje 
na innych uczelniach w tym mieście, a ile w innych miastach, i w końcu – ile ich 
studiuje w ogóle, a ile zakończyło (przynajmniej na razie) swoje wykształcenie 
na poziomie średnim. Dane tego rodzaju, choć zapewne możliwe do zdobycia 
na każdej uczelni w regionie (i w kraju), nie przyciągały w zasadzie szerszej 
uwagi badaczy. Artur Bajerski, dokonując przeglądu wcześniejszych badań nad 
pochodzeniem terytorialnym studentów, stwierdził, iż pełne dane o migracjach 
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na studia w Polsce były dostępne tylko w okresie międzywojennym oraz w okresie 
socjalizmu. Obecnie podjęcie takich badań wiąże się z koniecznością uzyskania 
danych bezpośrednio w każdej uczelni wyższej objętej badaniami. Ze względu na 
często występującą niechęć do udostępniania informacji, ich uzyskanie było i jest 
bardzo trudne, a niekiedy niemożliwe13. Trudno się z tą opinią nie zgodzić. 

Kwestią innego rodzaju refl eksji jest to, dlaczego właściwie „ekologia” geo-
grafi czna (tzn. wywodzenie się studentów z określonych miejsc, łatwo lokali-
zowanych na mapach) nie wywołuje większego zainteresowania. Nie tłumaczy 
ona oczywiście wszystkich motywów wyboru danej uczelni albo danego kie-
runku – motywy te mogą być bardziej związane ze sferą osiągnięć intelektual-
nych, horyzontów poznawczych, zainteresowań, a nawet zwykłych rachunków 
opłacalności czynionych przez samych zainteresowanych (studentów) – może 
jednak przynieść interesującą wiedzę na temat związków uczelni z jej społecz-
nym i przestrzennym otoczeniem. Żadna instytucja społeczna (a do nich zali-
czają się także uczelnie wyższe) nie istnieje w próżni, zawsze nawiązuje, inicju-
je i podtrzymuje więzi ze środowiskami, od których zależą jej funkcjonowanie 
i rozwój. Uniwersytet działa nie tylko na rzecz ogólnego dobra i rozwoju nauki 
oraz społeczeństwa, działa także na rzecz konkretnych społeczności i wspólnot 
terytorialnych. Wyraża się to m.in. w prowadzeniu badań (i wdrażaniu ich wy-
ników) skoncentrowanych na problemach regionalnych (lokalnych), ale również 
w kształceniu młodzieży wywodzącej się z najbliższego otoczenia terytorialnego, 
kształceniu (lub dokształcaniu) tych, którzy w przyszłości będą zajmować ważne 
pozycje w społeczeństwie i pełnić na jego rzecz ważne funkcje społeczne. Przy 
pełnym zrozumieniu takiej roli uniwersytetu w środowisku można być pewnym 
wytworzenia się silnych więzi, nawet lojalności wobec „swojej” uczelni. Może 
się ona wyrażać np. w dbaniu o to, aby następne pokolenia szły w ślady rodziców 
i podejmowały studia na tej samej uczelni, a także we wspieraniu i pozytywnym 
ocenianiu decyzji o studiach na danym uniwersytecie ze strony szerszego oto-
czenia – przyjaciół, znajomych, sąsiadów, społeczności lokalnej itp. W wypadku 
uczelni o niedługim okresie funkcjonowania (a taką uczelnią jest wciąż Uniwer-
sytet Szczeciński) jest to wartość nie do przecenienia. Oczywiście więzi lojalno-
ściowe wynikające jedynie z bliskości zamieszkania jednej strony (studentów) 
i lokalizacji siedziby drugiej strony (uniwersytetu) nie są czynnikiem wystar-

13  A. Bajerski, Możliwości wykorzystania serwisów społecznościowych w badaniu zasięgów 
oddziaływania przestrzennego szkolnictwa wyższego (na przykładzie portalu „Nasza Klasa”). 
„Geopolis. Elektroniczne Czasopismo Geografi czne” 2008, nr 1, s. 82. 
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czającym, aby opierać na nich wartość uczelni, budować jej renomę i zapewniać 
sobie stały dopływ jak najlepiej wykształconej młodzieży; konieczna jest dbałość 
o poziom naukowy oraz o poziom oferty edukacyjnej. Zwracanie uwagi na naj-
bliższe otoczenie (terytorialne) w żaden sposób nie jest jednak dysfunkcjonalne 
w stosunku do osiągania takiego celu.

SOZIALE UND REGIONALE GRENZEN DER AUFNAHME 
VON STUDENTEN DER UNIVERSITÄT SZCZECIN

ZUSAMMENFASSUNG 

Das Thema des Artikels ist die territoriale Herkunft der Studenten von zwei 
Abteilungen der Universität Szczecin: der Philosophischen Fakultät und der Fakul-
tät für Wirtschaftswissenschaften und Management Services. Zusätzlich wurden der 
Ursprung im Rahmen der städtischen und ländlichen Umgebung und einige andere 
soziale Merkmale von Studenten (Studium im akademischen Jahr 2008/2009) untersucht. 
Die überwiegende Mehrheit der Studenten aus der Region kommt aus Westpommern 
oder aus den nahe gelegenen Regionen. Der Zustrom von Studenten von außerhalb dieses 
Gebietes ist fast nebensächlich. Unter den Studenten überwiegen zahlenmäßig Personen 
aus dem Umfeld der großen und mittleren Städten, denn für die Bewohner von Dörfern 
und Kleinstädten gibt es viele Barrieren beim Zugang zur Bildung auf Hochschulniveau. 
Eine Möglichkeit, diese Hindernisse zu umgehen, ist die Wahl des Fernstudiums – dies 
erhöht aber die Studienkosten und steigert nur leicht die Teilnahme junger Menschen aus 
diesen Gruppen an Studien auf dem höchsten Bildungsniveau. Der Artikel weist auch auf 
die Prozesse und Phänomene hin, die die Gruppe der Studenten charakterisieren – das 
sind u. a. Feminisierung bestimmter Studienfächer, der höhere Anteil von Studenten 
aus dem ländlichen Raum im Vergleich zu anderen Studienfächern und eine deutliche 
„Verjüngung“ der Studierenden, auch der Fernstudenten, die zuvor von Menschen im 
mittleren Alter bestanden.
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