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Społeczno-osobowe przystosowanie 
studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego 

w środowisku akademickim

W opracowaniu podjęto problematykę przystosowania studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego 
w środowisku akademickim. W analizie przystosowania uwzględniono zarówno jego wymiar spo-
łeczny, jak i osobowy związany z  zaspokajaniem potrzeb człowieka w nowym środowisku oraz 
uzyskiwaniem przez niego pewnej równowagi wewnętrznej. W  tekście zaprezentowano wyniki 
badań przeprowadzonych wśród 144 studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego za pośrednictwem 
samodzielnie skonstruowanego narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza ankiety. Dane 
analizowano z uwzględnieniem zmiennej niezależnej, jaką stanowił kierunek studiów. 

Słowa kluczowe: przystosowanie społeczne, przystosowanie psychiczne/osobowe, środowisko 
akademickie, studenci 

Wprowadzenie

Rozpoczynając studia, młody człowiek podejmuje nowe wyzwania związane 
z  wyborem uczelni, kierunku studiów i  podjęciem nowej formy aktywności, 
jaką jest studiowanie. Określenie studiowanie wywodzi się z dwóch łacińskich 
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pojęć: studeo oznaczającego starać się usilnie, przykładać się do czegoś, szukać 
czegoś oraz studiosus znaczącego tyle, co gorliwy, staranny, miłośnik czegoś, chci-
wy wiedzy, uczony1. Zdaniem Barbary Hajduk2: „studiowanie to samodzielna, 
zamierzona forma uczenia się, która prowadzi do względnie trwałych zamian 
w zachowaniu się. Zmiany te najczęściej związane są z wyższym poziomem wie-
dzy i umiejętności”. Dodatkowo czas studiowania wiąże się ze zwiększeniem sa-
modzielności i niezależności życiowej. Podejmując kształcenie w szkole wyższej, 
młodzież często opuszcza dom rodzinny i przenosi się do miejscowości, w której 
znajduje się uczelnia. Mieszkając w  akademiku bądź na stancji, prowadzi go-
spodarstwo domowe, a niekiedy rozpoczyna aktywność ekonomiczną3. W tym 
sensie rozpoczyna nowy, ale i trudny etap w życiu, i wkracza w nowe środowisko, 
zwane akademickim. 

Środowisko akademickie, jak każde inne, posiada własne terytorium, na-
zwę, język i kulturę. Jak zauważa Linda Sircich4: „Kultura jest społecznym i nor-
matywnym klejem, który scala organizację. Jest wyrazem wartości, wzorów spo-
łecznych i wierzeń wspólnych dla członków organizacji”. W tym sensie kultura 
uczelni jest czynnikiem moderującym język, zachowania oraz narzucającym 
określony porządek normatywny, czyli wartości i wzory postępowania5. Środo-
wisko akademickie to kolejne środowisko edukacyjne, które nakłada na osobę 
rozpoczynającą studia określone obowiązki wynikające z roli studenta, tj. syste-
matyczne przygotowywanie się i uczęszczanie na zajęcia, samodzielne poszuki-
wanie źródeł informacji, przyswajanie wiedzy, nabywanie nowych kompetencji, 
przygotowywanie prac zaliczeniowych czy projektów itp. Z  drugiej zaś strony 
jest to nowe środowisko społeczne, którego reprezentantami są inni studenci 
oraz pracownicy naukowi, dydaktyczni oraz administracyjni uczelni. 

Początkowo to nowe otoczenie może jawić się studentom jako obce, a nie-
kiedy nawet przytłaczające, gdyż w trakcie studiowania są oni narażeni na różne-
go rodzaju sytuacje trudne związane m.in. z rywalizacją, stresem, poczuciem od-
powiedzialności, przeciążeniem nadmiarem obowiązków czy deprywacją. Czują 
się w nim zagubieni, nie są pewni czy sprostają roli studenta oraz czy uda im się 
pogodzić pełnienie tej roli z pracą zawodową i życiem rodzinnym. Tego rodzaju 
obawy często są udziałem osób studiujących na studiach niestacjonarnych. Aby 

1 T.  Michalewski, Zabawy młodzieży akademickiej w  społeczeństwie konsumpcyjnym (na 
przykładzie studentów kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego), [w:] R. Kantor, T. Pa-
leczny, M. Banaszkiewicz (red.), Wąż w raju: zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, Kraków 
2011, s. 78.

2 B. Hajduk, Profesjonalizacja studentów: dynamika zjawiska, Zielona Góra 1993, s. 18. 
3 K. Skalska, Wsparcie społeczne a satysfakcja z życia studentów z niepełnosprawnością, „Stu-

dent Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy” 2015, z. 15 (8), s. 122.
4 L. Sircich, Concepts of Culture and Organizational Analysis, „Administrative Science Quar-

terly” 1983, No 28, p. 344. 
5 F.G. Bailey, Morality and Expediency: The Folklore of Academic Politics, Oxford 1977.
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w tym nowym środowisku mogli poczuć się komfortowo i bezpiecznie, muszą 
się do niego przystosować. W  tym celu powinni poznać jego topografię oraz 
mechanizmy funkcjonowania: tradycje, swoisty język, jak również obowiązują-
ce w nim normy i wzory postępowania. Dodatkowo powinni zapoznać się ze 
specyfiką organizacji procesu dydaktycznego w szkole wyższej, z realizowany-
mi tam formami i metodami nauczania oraz sposobami dokonywania ewaluacji 
osiąganych przez studentów efektów kształcenia. Równie istotne jest, by nawią-
zali satysfakcjonujące ich relacje z kolegami z grupy studenckiej i nauczycielami 
akademickimi, a także, by wdrożyli się do nowego trybu życia i obowiązków. 

Pomyślna adaptacja osób rozpoczynających studia w środowisku akademic-
kim jest bardzo ważną kwestią, gdyż stanowi istotną determinantę ich samopo-
czucia i aktywności w nowym otoczeniu. Tylko student dobrze przystosowany 
do warunków i wymogów panujących w jego uczelni ma szansę w sposób war-
tościowy wykorzystać czas studiowania, czego efektem może być nie tylko reali-
zacja aspiracji edukacyjnych i zawodowych, lecz również rozwój osobisty, moż-
liwość odkrycia nowych zainteresowań i nawiązania nowych przyjaźni. Bowiem 
jak zauważa Tomasz Michalewski6: „Czas studiów to swoistego rodzaju przygoda 
odkrywania innego wymiaru życia, poszukiwania najważniejszych wartości lub 
utwierdzania się w wyznawanych, integrowania wielości i różnorodności, które 
się pojawiają”.

W  opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczące adaptacji stu-
dentów Uczelni Jana Wyżykowskiego w środowisku akademickim. W analizie 
przystosowania uwzględniono zarówno jego wymiar społeczny, jak i osobowy 
związany z zaspokajaniem potrzeb człowieka w nowym środowisku oraz uzyski-
waniem przez niego pewnej równowagi wewnętrznej. 

Pojęcie przystosowania w literaturze przedmiotu

Człowiek w ciągu swojego życia jest zmuszony elastycznie reagować na zacho-
dzące w nim zmiany oraz przystosowywać się do nowych wyzwań i wymagań. 
Proces przystosowywania się, będący procesem wymiany informacji i  energii 
między organizmem a otoczeniem, jest zjawiskiem uniwersalnym7. Jednak, jak 
zauważa Andrzej Rejzner8, trudności w tym zakresie mogą ujawnić się w każdej 
nowej sytuacji społecznej, związanej np. ze zmianą pracy, miejsca zamieszkania 
czy podjęciem studiów.

6 T.  Michalewski, Zabawy młodzieży akademickiej w  społeczeństwie konsumpcyjnym (na 
przykładzie studentów kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego), [w:] R. Kantor, T. Pa-
leczny, M. Banaszkiewicz (red.), Wąż w raju: zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym…, s. 78.

7 L.  Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne 
i metodyczne, Warszawa 2001, s. 20.

8 A. Rejzner, Adaptacja społeczna, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedago-
giki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999, s. 7.
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Pojęcie przystosowania ze względu na swoją wielowymiarowość ma charak-
ter interdyscyplinarny. Jest ono wykorzystywane zarówno w naukach przyrod-
niczych, w których odnosi się do zdolności zachowania homeostazy, a więc rów-
nowagi wewnętrznej organizmu w sytuacji zmian w środowisku, jak i w naukach 
społecznych, w których rozumie się je jako „zdolność do efektywnego działania 
niezależnie od zmieniających się warunków środowiskowych”9. 

Autorzy rozpatrując pojęcie przystosowania społecznego, akcentują różne 
jego aspekty. W  związku z  tym można, jak podaje Zofia Sękowska10, wyróżnić 
co najmniej trzy grupy definicji tego pojęcia. Pierwsza grupa określeń wiąże się 
z dopasowaniem, adaptacją organizmu. W tym ujęciu przystosowanie polega na 
regulowaniu wzajemnych stosunków organizmu z otoczeniem przez zmiany w or-
ganizmie adekwatne do zmian w otoczeniu. Druga grupa określeń odnosi przy-
stosowanie do aktywności człowieka dążącego do zaspokojenia swoich potrzeb. 
Osobą przystosowaną jest zatem ta, która osiągnęła możliwość pełnego zaspo-
kojenia potrzeb w danym środowisku, uwzględniając jednocześnie jego wymogi. 
W trzeciej grupie definicji podkreśla się podejmowanie przez człowieka aktywno-
ści w grupie społecznej. O dobrym przystosowaniu można mówić wówczas, gdy 
człowiek postępuje zgodnie z normami przyjętymi w danej społeczności, a jedno-
cześnie aktywnie uczestniczy w działalności grupy, wnosi do swego środowiska 
inicjatywę, podejmuje odpowiedzialność, co umożliwia mu prawidłowe funkcjo-
nowanie w grupie oraz optymalny rozwój własnej osobowości.

Przystosowanie społeczne nie jest zatem stanem statycznym, ale dynamicz-
nym wielopoziomowym i wielokierunkowym procesem, będącym formą aktyw-
nego ustosunkowania się jednostki wobec środowiska, z jednoczesnym respek-
towaniem jego wymagań. W przekonaniu Z. Sękowskiej11, jest ono „twórczym 
uzgadnianiem własnych propozycji jednostki z naciskiem otoczenia oraz wyma-
gań środowiska z wybiórczą aktywnością podmiotu”. 

Czynny charakter przystosowania podkreśla również Lesław Pytka12, wska-
zując, że stanowi ono: „proces ciągłego dostosowywania się jednostki do wymo-
gów otoczenia [...], ale również równoległy proces dostosowywania otoczenia do 
jednostki, dzięki czemu przystosowanie społeczne pojawia się jako wynik nie-
ustannego równoważenia procesów akomodacyjno-asymilacyjnych. Ten opty-
malny stan równowagi funkcjonalnej utrzymywany przez jednostkę nazywa się 
niekiedy homeostazą społeczną, ewentualnie homeostazą psychiczną”. 

 9 za: E. Wysocka, Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego – obszary, mode-
le, zasady i sposoby rozpoznawania zjawiska, „Chowanna” 2006, nr 2, s. 8.

10 Z.  Sękowska, Przystosowanie społeczne młodzieży niewidomej, Warszawa 1991, s.  9–10.
11 Ibidem, s. 12–13.
12 L. Pytka, Przystosowanie społeczne, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pe-

dagogiki społecznej…, s. 224.
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W przekonaniu autora osoba dobrze przystosowana charakteryzuje się przede 
wszystkim: otwartością na nowe doświadczenia życiowe, gotowością do przeżywa-
nia pełni życia, zaufaniem do siebie i innych ludzi, poczuciem wewnętrznej wol-
ności, swobody, niezależności w myśleniu, odczuwaniu i działaniu, zdolnością do 
kreatywności, innowacyjności w kontaktach ze światem13.

Wielu badaczy przyjmuje, iż przystosowanie społeczne rozumieć można 
w kategoriach szerszych – jako zjawisko socjologiczne i społeczne, lub węższych – 
jako zjawisko psychologiczne. W związku z tym w procesie tym wyodrębnić moż-
na dwa jego wymiary, a mianowicie przystosowanie społeczne oraz osobowe (we-
wnętrzne, psychiczne). Przystosowanie społeczne ujmowane jest jako pełnienie 
ról społecznych zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Natomiast przystosowanie 
osobowe związane jest z indywidualnym zaspokajaniem potrzeb człowieka w no-
wym środowisku, uzyskiwaniem przez niego pewnej równowagi wewnętrznej. Ma 
więc ono aspekt subiektywny. Przyjmuje się, że przystosowanie osobowe wyraża 
się przede wszystkim dobrym samopoczuciem psychicznym, samorealizacją, po-
czuciem satysfakcji, zadowolenia oraz poczuciem szczęścia14. 

Waldemar Kozłowski15 ujmuje to osobowe (psychiczne) przystosowanie czło-
wieka do środowiska w dwu wymiarach. Są to:

– akceptacja otoczenia w  sensie emocjonalnym (zadowolenie z  sytuacji, 
w jakiej się osoba znajduje), 

– akceptacja otoczenia w sensie poznawczym (poczucie sensowności funk-
cjonowania danego otoczenia i swoich w nim działań). 

Przystępując do badań, odwołano się do powyższej propozycji, koncentru-
jąc się na indywidualnych doświadczeniach respondentów i uwzględniając za-
równo ich emocjonalną, jak i poznawczą akceptację otaczającej rzeczywistości 
oraz całokształtu sytuacji, w jakiej się znaleźli, podejmując studia i pełniąc rolę 
studenta.

Założenia metodologiczne badań

Badania, których celem było zdiagnozowanie społeczno-osobowego przystosowa-
nia studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego w środowisku akademickim, zrealizo-
wano w ostatnim kwartale 2017 r. W prowadzonym procesie badawczym poszuki-
wano odpowiedzi na główny problem badawczy sformułowany w postaci pytania: 
Jaki jest stan społeczno-osobowego przystosowania uczestniczących w badaniach 
studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego w  środowisku akademickim? Problem 
ten został doprecyzowany następującymi pytaniami szczegółowymi:

13 Ibidem, s. 224.
14 Za: M.  Buchnat, Przystosowanie szkolne dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, Leszno 2013, s. 15.
15 W.  Kozłowski, Adaptacja psychiczna kandydatów na nauczycieli na studiach wyższych, 

„Edukacja” 1999, nr 3, s. 30–39.
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1. Jakimi motywami kierowali się badani, podejmując studia wyższe oraz do-
konując wyboru Uczelni Jana Wyżykowskiego jako środowiska akademickiego?

2. Czy respondenci są zadowoleni z wyboru kierunku studiów? 
3. Czy uczestniczące w badaniach osoby mają poczucie celowości działań 

podejmowanych w ramach studiów oraz przydatności zdobywanej w ich trakcie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych?

4. Jakie jest samopoczucie respondentów w grupie studenckiej oraz w rela-
cjach z wykładowcami?

5. Czy respondenci odczuwają zadowolenie z faktu bycia studentem?
6. Jaka jest ich samoocena dotycząca realizacji wymagań związanych z rolą 

studenta? 
7. Jak badani oceniają własną umiejętność łączenia roli studenta z życiem 

rodzinnym i pracą zawodową?
8. Czy kierunek studiów różnicuje poziom ich społeczno-osobowego przy-

stosowania w środowisku akademickim?
W trakcie badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz tech-

nikę ankiety audytoryjnej. Jako narzędzie badawcze posłużył autorski kwestio-
nariusz ankiety. Kwestionariusz składał się z trzech części: (1) instrukcji dla re-
spondenta, w której przedstawiono cel badań oraz sposób wypełnienia ankiety, 
(2) szesnastu pytań o charakterze zamkniętym oraz półotwartym, umożliwiają-
cych zdiagnozowanie postawionych problemów badawczych oraz (3) metryczki, 
zawierającej sześć pytań, dzięki którym możliwe było dokładne scharakteryzo-
wanie próby badawczej. 

Ogółem w badaniach uczestniczyło 144 studentów. Dobór próby badaw-
czej miał charakter celowy, podczas którego, kierując się pytaniami badawczy-
mi, umieszczono w próbie badanych osoby spełniające określone kryterium16. 
Do badań wytypowano: (1) studentów licencjackich studiów niestacjonar-
nych Uczelni Jana Wyżykowskiego; (2) studiujących na II (45,1% responden-
tów) i III roku (54,9% badanych); (3) na czterech kierunkach, tj.: Administracja 
(22,5% respondentów); Pedagogika (27,1% badanych); Zarządzanie Kadrami 
i Marketing (27,1% respondentów) oraz Rachunkowość i Zarządzanie Finansa-
mi (23,6% badanych).

W badanej grupie zdecydowaną większość stanowiły kobiety (91%), a także 
studenci aktywni ekonomicznie (77,1%). Zmienną różnicującą respondentów był 
także wiek. Najmłodsza uczestnicząca w badaniach osoba miała 19 lat, a najstarsza 
48 lat. Ponad połowę badanej grupy stanowiły osoby do 25. roku życia (57,6%), 
a wiek 1/4 badanych mieścił się w przedziale od 36 do 48 lat (25%). Badana grupa 
była także zróżnicowana pod względem stanu cywilnego. Ponad połowa respon-
dentów (ogółem 56,2%) posiadała partnera życiowego, przy czym 43% badanych 
pozostawało w  związku małżeńskim, a  13,2% żyło w  związku kohabitacyjnym. 

16 K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008, s. 124.
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Wśród respondentów liczna była także reprezentacja osób stanu wolnego (ogó-
łem 43,8%). Większość z nich stanowili studenci, którzy jeszcze nie założyli wła-
snej rodziny (42,4% ), natomiast 1,4% badanych to osoby rozwiedzione.

Społeczno-osobowe przystosowanie studentów 
w środowisku akademickim w świetle wyników badań

Przed przystąpieniem do analizy społeczno-osobowego przystosowania 
uczestniczących w  badaniach studentów w  środowisku akademickim ustalono 
motywy, jakimi kierowali się respondenci, podejmując studia wyższe oraz motywy 
wyboru Uczelni Jana Wyżykowskiego. Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabe-
lach nr 1 i nr 2. 

Tabela 1. Motywy podjęcia studiów wyższych

Kategorie 
odpowiedzi

Ogółem Administra-
cja Pedagogika

Zarządzanie 
Kadrami  

i Marketing

Rachunko-
wość i Za-
rządzanie 
Finansami

N=144 % N=32 % N=39 % N=39 % N=34 %
Chęć zdobycia 
wyższego  
wykształcenia

114 79,2 27 84,4 26 66,7 30 76,9 31 91,2

Chęć zdobycia 
kwalifikacji 
zawodowych

51 35,4 8 25,0 21 53,8 10 25,6 12 35,3

Chęć zdoby-
cia awansu 
w pracy 

16 11,1 5 15,6 2 5,1 5 12,8 4 11,8

Chęć dalszego 
rozwoju  
osobistego

80 55,5 16 50,0 23 59,0 20 51,3 21 61,8

Chęć poznania 
nowych osób 16 11,1 6 18,7 4 10,2 4 10,2 2 5,9

Źródło: Badania własne.

Przeważająca większość respondentów (79,2%) zdecydowała się na podjęcie 
studiów ze względu na chęć uzyskania wyższego wykształcenia. Dla ponad poło-
wy badanych (55,5%) ważna była również możliwość dalszego rozwoju osobiste-
go, a dla 1/3 (35,4%) – chęć zdobycia kwalifikacji zawodowych. Znacznie rzad-
szym motywem skłaniającym badanych do rozpoczęcia edukacji na poziomie 
wyższym okazała się chęć zdobycia awansu w pracy (11,1%) oraz chęć poznania 
nowych osób (11,1%).
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Analizując dane z  uwzględnieniem kierunku studiów, ustalono, że moty-
wami: chęć zdobycia wyższego wykształcenia, awansu w  pracy oraz poznania 
nowych osób kierowali się najczęściej studenci Administracji. Chęć zdobycia 
kwalifikacji zawodowych okazała się zdecydowanie bardziej ważna dla studen-
tów Pedagogiki niż respondentów z  innych podgrup, natomiast chęć dalszego 
rozwoju osobistego – dla studentów Rachunkowości i Zarządzania Finansami.

Tabela 2. Motywy wyboru Uczelni Jana Wyżykowskiego

Kategorie 
odpowiedzi

Ogółem Administra-
cja Pedagogika

Zarządzanie 
Kadrami  

i Marketing

Rachunko-
wość i Za-
rządzanie 
Finansami

N=144 % N=32 % N=39 % N=39 % N=34 %
Bliskość uczel-
ni od miejsca 
zamieszkania

122 84,7 30 93,7 33 84,6 30 76,9 29 85,3

Ciekawa oferta 
kierunków 
kształcenia

35 24,3 9 28,1 7 17,9 10 25,6 9 26,5

Dobra  
infrastruktura 6 4,2 4 12,5 2 5,1 -- -- -- --

Opinia na 
temat uczelni 
w środowisku 
lokalnym

19 13,2 3 9,4 10 25,6 3 7,7 3 8,8

Namowa 
rodziny,  
przyjaciół

11 7,6 1 3,1 3 7,7 5 12,8 2 5,9

Inne 7 4,9 -- -- 2 5,1 -- -- 5 14,7
Źródło: Badania własne.

Dominującym motywem wyboru przez uczestniczące w  badaniach oso-
by Uczelni Jana Wyżykowskiego była bliska lokalizacja uczelni od miejsca ich 
zamieszkania (84,7%). Jedna czwarta respondentów (24,3%) wskazała także na 
ciekawą ofertę kierunków kształcenia. Ponadto  13,2% badanych kierowała się 
w swoim wyborze opinią na temat uczelni w środowisku lokalnym, 7,6% respon-
dentów uległo namowom rodziny lub przyjaciół, a 4,2% respondentów dokonu-
jąc wyboru, uwzględniło, iż uczelnia dysponuje dobrą infrastrukturą. Kilka osób 
(4,9%) wskazało także na inne motywy. Dwóch studentów kierunku Rachunko-
wość i Zarządzanie Finansami podkreśliło, że znaczenie dla nich miało niższe 
niż w  innych uczelniach czesne, a  pojedyncze osoby wśród innych motywów 
wskazały: wysoki poziom nauczania, dobrą organizację zajęć, nazwę „Uczelnia”, 
a  nie „Szkoła” (studenci kierunku Rachunkowość i  Zarządzania Finansami), 
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oraz fakt, że uczelnia jest kameralna, grupy niewielkie, a ponadto oferowana jest 
duża liczba godzin zajęć dydaktycznych (studenci Pedagogiki). 

Uwzględniając kierunek studiów, ustalono, że motywy: bliska lokalizacja 
uczelni od miejsca zamieszkania badanych, ciekawa oferta kierunków studiów 
oraz dobra infrastruktura uczelni okazały się najważniejsze dla studentów Ad-
ministracji. Na opinię na temat uczelni w środowisku lokalnym częściej niż ba-
dani z innych podgrup wskazywali studenci Pedagogiki, a na namowę rodziny 
lub przyjaciół – studenci Zarządzania Kadrami i Marketingu. 

Poznanie społeczno-osobowego przystosowania studentów Uczelni Jana 
Wyżykowskiego w środowisku akademickim wymagało przyjęcia odpowiednich 
wskaźników. Za wskaźniki te uznano: 

– poczucie satysfakcji z wyboru kierunku studiów,
– poczucie celowości działań podejmowanych w ramach studiów,
– poczucie przydatności wiedzy, umiejętności i  kompetencji społecznych 

zdobywanych w trakcie studiów,
– samopoczucie w grupie studenckiej,
– samopoczucie w relacjach z wykładowcami,
– poczucie zadowolenia z faktu bycia studentem,
– samoocenę realizacji wymagań związanych z rolą studenta,
– samoocenę umiejętności łącznia roli studenta z życiem rodzinnym i pracą 

zawodową.
Uzyskane dane empiryczne w zakresie poszczególnych wskaźników funk-

cjonowania w roli studenta zaprezentowano w poniższych tabelach. 

Tabela 3. Poczucie satysfakcji z wyboru kierunku studiów

Kategorie 
odpowie-

dzi

Ogółem Administracja Pedagogika
Zarządzanie 

Kadrami 
i Marketing

Rachun-
kowość 

i Zarządzanie 
Finansami

N=144 % N=32 % N=39 % N=39 % N=34 %
Wysokie 66 45,8 10 31,2 28 71,8 19 48,7 9 26,5
Przeciętne 57 39,6 19 59,4 9 23,1 12 30,8 17 50,0
Trudno  
powiedzieć 16 11,1 3 9,4 2 5,1 4 10,3 7 20,6

Niskie 4 2,8 -- -- -- -- 3 7,7 1 2,9
Bardzo 
niskie 1 0,7 -- -- -- -- 1 2,6 -- --

Ogółem 144 100,0 32 100,0 39 100,0 39 100,0 34 100,0
Źródło: Badania własne.

Uczestniczący w  badaniach studenci prezentowali najczęściej wysokie 
(45,8%) oraz przeciętne (39,6%) poczucie satysfakcji z  wyboru kierunku stu-
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diów. Tylko 3,5% respondentów odczuwało niską i bardzo niską satysfakcję, zaś 
11,1% studentów przyznało, że trudno im jednoznacznie ocenić swój wybór. 

Najwyższy poziom poczucia zadowolenia prezentowali studenci Pedagogi-
ki, którzy uzyskali wyraźnie wyższe wyniki niż pozostali respondenci. Nie ma 
bowiem w tej podgrupie osób niezadowolonych, a jednocześnie prawie 3/4 przy-
szłych pedagogów (71,8%) prezentowało wysoki poziom satysfakcji z  wyboru 
kierunku studiów. Największe zróżnicowanie wyników odnotowujemy w pod-
grupie osób studiujących Zarządzanie Kadrami i  Marketingu, wśród których 
najwięcej było osób z niskim i bardzo niskim poczuciem zadowolenia z wyboru 
kierunku studiów (ogółem 10,3%). 

Tabela 4. Poczucie celowości działań podejmowanych w ramach studiów

Kategorie 
odpowie-

dzi

Ogółem Administracja Pedagogika
Zarządzanie 

Kadrami  
i Marketing

Rachunko-
wość  

i Zarządzanie 
Finansami

N=144 % N=32 % N=39 % N=39 % N=34 %
Wysokie 28 19,4 4 12,5 14 35,9 5 12,8 5 14,7
Przeciętne 78 54,2 19 59,4 21 53,8 20 51,3 18 52,9
Trudno 
powiedzieć 36 25,0 9 28,1 4 10,3 12 30,8 11 32,4

Niskie 2 1,4 -- -- -- -- 2 5,1 -- --
Bardzo 
niskie -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ogółem 144 100,0 32 100,0 39 100,0 39 100,0 34 100,0
Źródło: Badania własne.

Ponad połowa badanych studentów (54,2%) prezentowała przeciętny po-
ziom poczucia celowości działań podejmowanych w ramach studiów, a kolejne 
19,4% – poziom wysoki. Co czwarty badany (25%) nie był w  stanie dokonać 
jednoznacznej oceny i tylko dwie osoby (1,4%) miały niskie poczucie celowości 
podejmowanych działań. 

Biorąc pod uwagę kierunek studiów zauważamy, że najwyższe wyniki uzy-
skali w tym zakresie studenci Pedagogiki, wśród których ponad 1/3 badanych 
(35,9%) prezentowała wysokie poczucie celowości podejmowanych w ramach 
studiów działań i  tylko 10,3% przyszłych pedagogów dokonało wyboru odpo-
wiedzi „trudno powiedzieć”. Wyniki uzyskane przez studiujących na pozosta-
łych kierunkach są niższe i jednocześnie bardzo do siebie zbliżone. Zastanawia-
jące jest, że dość wysoki odsetek respondentów z tych podgrup miał trudności 
z  jednoznaczną oceną swojego poczucia celowości działań podejmowanych  
w ramach studiów (Administracja – 28,1%, Zarządzanie Kadrami i Marketing – 
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30,8%, Rachunkowość i Zarządzanie Finansami – 32,4%). Jednocześnie kilkana-
ście procent badanych w każdej podgrupie (Administracja – 12,5%, Zarządzanie 
Kadrami i Marketing – 12,8%, Rachunkowość i Zarządzanie Finansami – 14,7%) 
wykazało się wysokim poczuciem celowości w tym zakresie.

Tabela 5. Ocena przydatności zdobywanej w trakcie studiów  
wiedzy, umiejętności i kompetencji

Kategorie 
odpowie-

dzi

Ogółem Administracja Pedagogika
Zarządzanie 

Kadrami  
i Marketing

Rachun-
kowość 

i Zarządzanie 
Finansami

N=144 % N=32 % N=39 % N=39 % N=34 %
Bardzo 
wysoka 18 12,5 4 12,5 10 25,7 3 7,7 1 2,9

Wysoka 83 57,6 17 53,1 27 69,2 21 53,8 18 52,9
Przeciętna 40 27,8 11 34,4 2 5,1 14 35,9 13 38,3
Niska 3 2,1 -- -- -- -- 1 2,6 2 5,9
Bardzo 
niska -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ogółem 144 100,0 32 100,0 39 100,0 39 100,0 34 100,0
Źródło: Badania własne.

Najliczniejsza grupa respondentów (57,6%) wysoko oceniła przydatność 
zdobywanej w trakcie studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 
Jako przeciętną przydatność tę oceniło 27,8% badanych, a kolejne 12,5% studen-
tów – jako wysoką. W przekonaniu tylko 3 osób (2,1%) przydatność nabywanej 
przez nich wiedzy, umiejętności i kompetencji była niska. 

Uwzględniając kierunek studiów, ustalono, że zdecydowanie najwyższe wy-
niki w tym zakresie uzyskali studenci Pedagogiki. W podgrupie tej aż 1/4 bada-
nych (25,7%) uznała przydatność zdobywanej podczas studiów wiedzy, umiejęt-
ności i kompetencji społecznych za bardzo wysoką, a 69,2% respondentów – za 
wysoką. Tylko 5,1% badanych oceniło tę przydatność jako przeciętną, podczas 
gdy w pozostałych podgrupach odpowiedzi tej udzieliła więcej niż 1/3 badanych 
(Administracja – 34,4%, Zarządzanie Kadrami i Marketing – 35,9%, Rachunko-
wość i Zarządzanie Finansami – 38,3%). Jednocześnie studenci tych kierunków 
zdecydowanie rzadziej niż studenci Pedagogiki ocenili przydatność zdobywanej 
wiedzy jako bardzo wysoką (Administracja – 12,5%, Zarządzanie Kadrami i Mar-
keting – 7,7%, Rachunkowość i Zarządzanie Finansami – 2,9%). Dwu studen-
tów Rachunkowości i Zarządzania Finansami, którzy wybrali odpowiedź „niska”, 
wskazało na braki w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych do wyko-
nywania zawodu. 
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Tabela 6. Samopoczucie respondentów w grupie studenckiej

Kategorie 
odpowie-

dzi

Ogółem Administracja Pedagogika
Zarządzanie 

Kadrami  
i Marketing

Rachunko-
wość 

 i Zarządza-
nie Finansami

N=144 % N=32 % N=39 % N=39 % N=34 %
Bardzo 
dobre 81 56,2 17 53,1 24 61,6 21 53,8 19 55,9

Raczej 
dobre 59 41,0 15 46,9 13 33,3 16 41,0 15 44,1

Trudno 
powiedzieć 4 2,8 -- -- 2 5,1 2 5,1 -- --

Raczej złe -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Bardzo złe -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Ogółem 144 100,0 32 100,0 39 100,0 39 100,0 34 100,0

Źródło: Badania własne.

Respondenci deklarowali najczęściej bardzo dobre (56,2%) bądź raczej dobre 
(41%) samopoczucie w grupie studenckiej. Tylko cztery osoby (2,8%) miały trud-
ność z jednoznaczną oceną swojego samopoczucia. Nikt z badanych nie uznał, 
że wśród koleżanek i kolegów z grupy studenckiej czuje się raczej lub bardzo źle. 

Najwyższy wskaźnik w zakresie bardzo dobrego samopoczucia uzyskali stu-
denci Pedagogiki (61,6%), choć jednocześnie dwu z nich (5,1%) nie było w sta-
nie dokonać jednoznacznej oceny. Respondenci z pozostałych podgrup uzyskali 
bardzo zbliżone wyniki. 

Tabela 7. Samopoczucie uczestniczących w badaniach osób w relacjach z wykładowcami

Kategorie 
odpowie-

dzi

Ogółem Administracja Pedagogika
Zarządzanie 

Kadrami  
i Marketing

Rachunko-
wość 

 i Zarządzanie 
Finansami

N=144 % N=32 % N=39 % N=39 % N=34 %
Bardzo 
dobre 30 20,8 9 28,1 8 20,5 9 23,1 4 11,8

Raczej 
dobre 91 63,2 17 53,1 30 76,9 23 59,0 29 85,3

Trudno 
powiedzieć 22 15,3 6 18,8 1 2,6 6 15,4 1 2,9

Raczej złe 1 0,7 -- -- -- -- 1 2,5 -- --
Bardzo złe -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Ogółem 144 100,0 32 100,0 39 100,0 39 100,0 34 100,0

Źródło: Badania własne.
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Respondenci najczęściej oceniali swoje samopoczucie w relacjach z wykła-
dowcami jako raczej dobre (63,2%), a co piąty badany (20,8%) oceniał je jako 
bardzo dobre. Tylko jedna osoba zadeklarowała, że raczej źle czuje się podczas 
kontaktów z nauczycielami akademickimi, wyjaśniając, że z niektórymi wykła-
dowcami trudno jest się jej porozumieć się i bywają niesłowni. Był to student 
Zarządzania Kadrami i Marketingu.

Analizując dane zależnie od kierunku studiów, uwagę zwracają wyniki 
studentów Administracji, wśród których aż 28,1% osób ocenia swoje samopo-
czucie w relacjach z wykładowcami jako bardzo dobre, ale jednocześnie 18,8% 
respondentów z tej podgrupy nie jest w stanie jednoznacznie określić swego sa-
mopoczucia w tym zakresie. Dość duże zróżnicowanie wyników odnotowujemy 
też w podgrupie studentów Zarządzania Kadrami i Marketingu. Z kolei wśród 
studentów Pedagogiki oraz Rachunkowości i Zarządzania Finansami tylko poje-
dyncze osoby wskazywały na trudność w ocenie swych relacji z wykładowcami. 

Tabela 8. Poczucie zadowolenia z faktu bycia studentem

Kategorie 
odpowie-

dzi

Ogółem Administracja Pedagogika
Zarządzanie 

Kadrami  
i Marketing

Rachun-
kowość 

i Zarządzanie 
Finansami

N=144 % N=32 % N=39 % N=39 % N=34 %
Wysokie 63 43,7 12 37,5 21 53,8 18 46,1 12 35,3
Przeciętne 61 42,4 16 50,0 14 35,9 15 38,5 16 47,1
Trudno 
powiedzieć 18 12,5 3 9,4 3 7,7 6 15,4 6 17,6

Niskie 2 1,4 1 3,1 1 2,6 -- -- -- --
Bardzo 
niskie -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ogółem 144 100,0 32 100,0 39 100,0 39 100,0 34 100,0
Źródło: Badania własne.

Zdecydowana większość uczestniczących w badaniach osób przejawiała za-
dowolenie z faktu bycia studentem, przy czym 43,7% respondentów w stopniu 
wysokim, a 42,4% badanych w stopniu przeciętnym. Tylko dwie osoby (1,4%) 
przejawiały niskie zadowolenie z pełnienia roli studenta, zaś 12,5% badanych nie 
potrafiło jednoznacznie ustosunkować się do tej kwestii. 

Analizując dane z uwzględnieniem kierunku studiów, ustalono, że najwyż-
szy poziom zadowolenia z faktu bycia studentem odczuwają przyszli pedagodzy, 
a następnie studenci kierunku Zarządzanie Kadrami i Marketing. Nieznacznie 
niższe wyniki uzyskali studiujący na kierunku Administracja oraz Rachunko-
wość i Zarządzanie Finansami. 

StudiaNS2018.indb   179 2019-03-07   19:48:50



180 agnieszka nowicka, Marzena sendyk 

Tabela 9. Samoocena realizacji wymagań związanych z rolą studenta

Kategorie 
odpowie-

dzi

Ogółem Administracja Pedagogika
Zarządzanie 

Kadrami 
i Marketing

Rachun-
kowość 

i Zarządzanie 
Finansami

N=144 % N=32 % N=39 % N=39 % N=34 %
Bardzo 
wysoka 34 23,6 9 28,1 14 35,9 7 17,9 4 11,8

Wysoka 95 66,0 17 53,1 25 64,1 25 64,1 28 82,3
Przeciętna 14 9,7 6 18,8 -- -- 6 15,4 2 5,9
Niska -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Bardzo 
niska 1 0,7 -- -- -- -- 1 2,6 -- --

Ogółem 144 100,0 32 100,0 39 100,0 39 100,0 34 100,0
Źródło: Badania własne.

Uczestniczącym w badaniach osobom towarzyszyło przekonanie, że dobrze 
realizują wymagania związane z rolą studenta. Aż 66% respondentów prezen-
towało w tym zakresie samoocenę wysoką, 23,6% badanych – bardzo wysoką, 
a  9,7% studentów – przeciętną. Tylko jedna osoba wyraziła przekonanie, że 
w bardzo niskim stopniu wywiązuje się z realizacji tych wymagań. 

Najwyższą samoocenę dotyczącą realizacji wymagań związanych z rolą stu-
denta prezentowali studenci Pedagogiki, którzy wyłącznie wysoko (64,1%) bądź 
bardzo wysoko (35,9%) oceniali własne kompetencje w tym zakresie. Natomiast 
największe zróżnicowanie wyników charakteryzowało studentów Administracji 
(28,1% studiujących na tym kierunku oceniło realizację wymagań związanych 
z rolą studenta jako bardzo wysoką, zaś 18,8% badanych – jako przeciętną) oraz 
Zarządzania Kadrami i Marketingu (17,9% respondentów tego kierunku oceniło 
realizację wymagań jako bardzo wysoką, 15,4% – jako przeciętną, a jedna osoba 
– jako bardzo niską). 

Tabela 10. Samoocena umiejętności łącznia roli studenta  
z życiem rodzinnym i pracą zawodową

Kategorie 
odpowie-

dzi

Ogółem Administracja Pedagogika
Zarządzanie 

Kadrami  
i Marketing

Rachun-
kowość 

i Zarządzanie 
Finansami

N=144 % N=32 % N=39 % N=39 % N=34 %
Bardzo 
wysoka 25 17,4 6 18,7 6 15,4 7 17,9 6 17,6

Wysoka 67 46,5 15 46,9 17 43,6 19 48,7 16 47,1
Przeciętna 39 27,1 8 25,0 13 33,3 8 20,5 10 29,4
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Niska 12 8,3 3 9,4 3 7,7 4 10,3 2 5,9
Bardzo 
niska 1 0,7 -- -- -- -- 1 2,6 -- --

Ogółem 144 100,0 32 100,0 39 100,0 39 100,0 34 100,0
Źródło: Badania własne.

W badanej grupie najwięcej było osób, które prezentowały wysoką (46,5%) 
i przeciętną (27,1%) samoocenę umiejętności łączenia roli studenta z pracą za-
wodową i życiem rodzinnym. Kolejne 17,4% respondentów prezentowało bar-
dzo wysoki poziom samooceny w tym zakresie, a jedynie 9% badanych – niski 
i bardzo niski.

Uwzględniając kierunek studiów, zauważamy nieznaczne różnice pomiędzy 
badanymi podgrupami – we wszystkich dominuje wysoka i przeciętna samo-
ocena. Jednocześnie uwagę zwracają studenci Pedagogiki, którzy pomimo uzy-
skiwania najwyższych wyników w zakresie wcześniej analizowanych przejawów 
psychicznego przystosowania, najrzadziej oceniają swoją umiejętność łączenia 
roli studenta z pracą zawodową i życiem rodzinnym jako wysoką i raczej wysoką. 

Respondenci mający trudności z  łączeniem różnych ról życiowych wska-
zywali najczęściej, że studia wymagają dużego zaangażowania, zjazdy są bar-
dzo częste, czasem terminy zjazdów nakładają się z obowiązkami zawodowymi, 
a szczególnie trudno pogodzić rolę studentki z rolą matki małych dzieci. 

Wykres 1. Średnie wyniki w zakresie wskaźników społeczno-osobowego przystosowania 
uzyskane przez całą badaną grupę studentów

Źródło: Badania własne.
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Po dokonaniu analizy przyjętych wskaźników społeczno-osobowego przy-
stosowania uczestniczących w  badaniach studentów w  środowisku akademic-
kim dokonano porównania wyników uzyskanych przez respondentów w ana-
lizowanych zakresach. W  tym celu wprowadzono ocenę punktową za wybór 
poszczególnych odpowiedzi (1 pkt – 5 pkt)i policzono wyniki średnie dla każde-
go przejawu społeczno-osobowego przystosowania. Dane te prezentują wykres 1 
oraz tabela 11. 

Średnie wyniki uzyskane przez badanych studentów w zakresie poszczegól-
nych wskaźników społeczno-osobowego przystosowania świadczą o dość wyso-
kiej akceptacji sytuacji, w jakiej się znaleźli. Nasilenie poszczególnych przejawów 
przystosowania jest jednak zróżnicowane. Porównując średnie wyniki uzyskane 
przez wszystkich badanych studentów, zauważamy, że najwyższą średnią uzyska-
li oni w zakresie samopoczucia w grupie studenckiej (4,53). Za wysokie należy 
także uznać wyniki w zakresie: poczucia zadowolenia z faktu bycia studentem 
(4,28), zadowolenia z wyboru kierunku studiów (4,27), zadowolenia z realiza-
cji wymagań związanych z rolą studenta (4,12) oraz samopoczucia w relacjach 
z wykładowcami (4,04). Najniższe średnie (choć obiektywnie – nie niskie) re-
spondenci uzyskali w  zakresie: samooceny umiejętności łącznia roli studenta 
z  życiem rodzinnym i  pracą zawodową (3,72), poczucia przydatności wiedzy 
zdobywanej na studiach (3,81) oraz poczucia celowości działań podejmowanych 
w trakcie studiów (3,92).

Tabela 11. Średnie wyniki w zakresie wskaźników społeczno-osobowego przystosowania 
z uwzględnieniem kierunku studiów 

Wskaźniki Administra-
cja Pedagogika

Zarządzanie 
Kadrami  

i Marketing

Rachunko-
wość i Za-
rządzanie 
Finansami

Poczucie satysfakcji z wyboru 
kierunku studiów 4,22 4,63 4,15 4,00

Poczucie celowości działań 
podejmowanych w ramach 
studiów

3,84 4,23 3,72 3,82

Poczucie przydatności zdo-
bywanej wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych

3,78 4,20 3,67 3,53

Samopoczucie w grupie stu-
denckiej 4,53 4,58 4,49 4,56

Samopoczucie w relacjach 
z wykładowcami 4,09 4,20 4,03 3,87

Poczucie zadowolenia z faktu 
bycia studentem 4,22 4,40 4,31 4,18
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Samoocena realizacji wymagań 
związanych z rolą studenta 4,09 4,38 3,95 4,06

Samoocena umiejętności 
łączenia roli studenta z życiem 
rodzinnym i pracą zawodową

3,75 3,63 3,69 3,76

Ogólny średni wynik 4,06 4,28 4,00 3,97
Źródło: Badania własne.

Uwzględniając w  ocenie danych kierunek studiów, ustalono, że najwyższy 
ogólny średni wynik uzyskali studenci Pedagogiki (4,28). Nieznacznie niższy – 
studenci Administracji (4,06), następnie studenci Zarządzania Kadrami i Marke-
tingu (4,0), zaś najniższy studenci Rachunkowości i Zarządzania Finansami (3,97). 

Respondenci ze wszystkich badanych podgrup relatywnie niskie wyniki 
uzyskali w zakresie samooceny umiejętności łączenia roli studenta z życiem ro-
dzinnym i pracą zawodową (średnie mieszczące się w przedziale 3,63–3,76) oraz 
w zakresie poczucia przydatności zdobywanej na studiach wiedzy, umiejętno-
ści i kompetencji społecznych (średnie mieszczące się w przedziale 3,53–4,20). 
Z kolei najwyższe średnie odnotowano w trzech podgrupach dla wskaźnika: sa-
mopoczucie w grupie studenckiej (Administracja – 4,53, Zarządzanie Kadrami 
i Marketing – 4,49, Rachunkowość i Zarządzanie Finansami – 4,56). Wyjątkiem 
są tutaj przyszli pedagodzy, którzy co prawda również prezentują bardzo dobre 
samopoczucie w grupie (4,58), jednak najwyższą średnią uzyskali w zakresie po-
czucia zadowolenia z  wyboru kierunku studiów (4,63). Podkreślenia wymaga 
fakt, iż średnie wyniki w zakresie wszystkich wskaźników przystosowania uzy-
skane przez respondentów z czterech podgrup należy uznać co najmniej za za-
dowalające, a niektóre z nich za wysokie czy nawet bardzo wysokie. 

Wnioski wynikające z badań oraz dyskusja

Zaprezentowane dane empiryczne pozwoliły na rozstrzygnięcie postawionych 
problemów badawczych. Dwa początkowe odnosiły się do motywacji podejmo-
wanych działań. Ustalono, że młodzi ludzie decydując się na podjęcie edukacji 
na poziomie wyższym, kierowali się różnymi motywami, jednak najczęściej była 
to chęć uzyskania wyższego wykształcenia. Częstym motywem była także możli-
wość dalszego rozwoju osobistego oraz chęć zdobycia kwalifikacji zawodowych. 
Z kolei o wyborze przez respondentów Uczelni Jana Wyżykowskiego zadecydo-
wała przede wszystkim bliska lokalizacja uczelni od miejsca ich zamieszkania. 
Rzadziej wskazywano na ciekawą ofertę kierunków kształcenia oraz dobrą opi-
nię na temat uczelni w środowisku lokalnym.

Kolejne problemy badawcze odnosiły się do społeczno-osobowego przysto-
sowania studentów w  środowisku akademickim. Analiza wyników w  zakresie 
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poszczególnych wskaźników tego przystosowania upoważnia do sformułowania 
następujących wniosków:

1. Badani studenci prezentują najczęściej wysokie oraz przeciętne poczucie 
satysfakcji z wyboru kierunku studiów. 

2. Więcej niż połowę respondentów charakteryzuje przeciętny poziom po-
czucia celowości działań podejmowanych w ramach studiów. 

3. Optymizmem napawa fakt, iż najliczniejsza grupa osób uczestniczących 
w badaniach wysoko ocenia przydatność zdobywanej w trakcie studiów wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych. 

4. Większość badanych bardzo dobrze czuje się w swojej grupie studenckiej. 
Niewiele niższe samopoczucie (najczęściej „raczej dobre”) prezentują w  rela-
cjach z wykładowcami.

5. Respondenci przejawiają w stopniu wysokim oraz przeciętnym zadowo-
lenie z faktu bycia studentem. 

6. Uczestniczące w badaniach osoby prezentują wysoką oraz bardzo wysoką 
samoocenę dotyczącą realizacji wymagań związanych z rolą studenta. 

7. Nieco niższe wyniki uzyskano w zakresie samooceny umiejętności łącze-
nia roli studenta z pracą zawodową i życiem rodzinnym – dominuje tutaj samo-
ocena wysoka i przeciętna.

8. Analiza średnich wyników w zakresie poszczególnych wskaźników przy-
stosowania społeczno-osobowego dowodzi, że badani studenci akceptują emo-
cjonalnie i poznawczo otoczenie i swoją aktualną sytuację życiową. Najwyższe 
średnie uzyskali oni w  zakresie samopoczucia w  grupie studenckiej, poczucia 
zadowolenia z faktu bycia studentem oraz zadowolenia z wyboru kierunku stu-
diów. Najsłabiej natomiast oceniają własną umiejętność łączenia roli studenta 
z życiem rodzinnym i pracą zawodową, a także przydatność wiedzy zdobywanej 
na studiach i celowość działań podejmowanych w trakcie studiów.

9. Kierunek studiów okazał się zmienną różnicującą społeczno-osobowe 
przystosowanie studentów w  środowisku akademickim. Najwyższe przysto-
sowanie prezentują studenci Pedagogiki, którzy w  zakresie prawie wszystkich 
wskaźników uzyskali najwyższe wyniki. Wyjątek dotyczy umiejętności łączenia 
roli studenta z pracą zawodową i życiem rodzinnym, w zakresie którego podgru-
pa ta uzyskała wyniki nieznacznie niższe niż badani z pozostałych kierunków. 
Ogólny średni wynik dla przyszłych pedagogów wynosi 4,28 (przy maksymal-
nym – 5,0), podczas gdy dla badanych z pozostałych podgrup oscyluje wokół 
średniej 4,0 (Rachunkowość i Zarządzanie Finansami: 3,97; Zarządzanie i Mar-
keting: 4,0; Administracja: 4,06).

Przedstawiony wycinek badań jest częścią szerszego projektu17. Uzyska-
nych wyników badań nie można ekstrapolować na inne próby badawcze i inne 

17 Zob. A. Nowicka, M. Sendyk, Self-assessment of functioning as a student of people studying 
at the University of Jan Wyżykowski, Bhavnagar 2018.
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środowiska akademickie. Są one reprezentatywne wyłącznie dla uczestniczą-
cych w nich studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego. Rezultaty badań napawa-
ją optymizmem, bowiem respondenci za wszystkie poddane ocenie wskaźniki 
ich społeczno-osobowego przystosowania w środowisku akademickim uzyska-
li wyniki co najmniej przeciętne, a  często wręcz wysokie lub bardzo wysokie. 
Świadczy to o tym, że proces ich adaptacji w uczelni przebiegł pomyślnie, cze-
go efektem jest dobre samopoczucie w środowisku akademickim i dobre funk-
cjonowanie w roli studenta. Przyczyn tak korzystnych rezultatów badań można 
upatrywać w specyfice tego środowiska. Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała 
w 2016 r., w wyniku połączenia dwóch szkół wyższych, tj.: Dolnośląskiej Wyż-
szej Szkoły Przedsiębiorczości i  Techniki w  Polkowicach oraz Uczelni Zawo-
dowej Zagłębia Miedziowego w  Lubinie, które swoją działalność rozpoczęły 
w 2002  r. Obie te miejscowości są położone w niewielkiej odległości (14 km) 
i przyciągały studentów zamieszkujących głównie region Legnicko-Głogowskie-
go Okręgu Miedziowego, w tym sensie Uczelnia Jana Wyżykowskiego jest szkołą 
wyższą o charakterze lokalnym. Studiujące tu osoby zamieszkują niezbyt rozle-
głe terytorium Zagłębia Miedziowego, mogą więc utrzymywać częste kontakty 
z kolegami z grupy studenckiej także poza murami uczelni. Poza tym Uczelnia 
Jana Wyżykowskiego jest niezbyt dużym środowiskiem akademickim. Akualnie 
społeczność tej uczelni tworzy ponad 50 pracowników naukowych zatrudnio-
nych na I  etacie oraz kilkudziesięciu innych współpracujących, a  także blisko 
1200 studentów18. Ta stosunkowo niewielka liczba osób zatrudnionych i studiu-
jących w Uczelni Jana Wyżykowskiego sprawia, że niemal wszyscy wchodzą ze 
sobą w bezpośrednią styczność i po stosunkowo krótkim, spędzonym wspólnie 
czasie są rozpoznawalni. Integracji braci akademickiej sprzyja również niewielka 
liczebność grup studenckich, 5 prężnie działających kół naukowych, w których 
studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i bliżej poznawać kolegów z in-
nych kierunków i roczników, a także imprezy studenckie, tj. otrzęsiny, dyskoteki 
tematyczne czy juwenalia. 

Z  badawczego punktu widzenia interesujące mogłoby być dokonanie po-
dobnej diagnozy wśród osób studiujących na Uczelni Jana Wyzykowskiego na 
wszystkich kierunkach i specjalnościach, z uwzględnieniem studentów I roku. 
Ponadto z zarysowanej diagnozy wyłania się rekomendacja dotycząca kierun-
ku Rachunkowość i  Zarządzanie Finansami, dotycząca konieczności przeana-
lizowania programu kształcenia i treści zawartych w kartach przedmiotów pod 
kątem rozwijania praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania za-
wodu przez absolwentów.

18 J. Walczak, Marketingowe aspekty konsolidacji szkół wyższych, „Marketing Instytucji Na-
ukowych i Badawczych” 2017, nr 3, s. 35.
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The social-personal adaptation of Jan Wyżykowski University 
students to academic environment

The elaboration raises the problematic of Jan Wyżykowski University students’ adaptation to 
academic environment. Analysis of the phenomenon of adaptation took into account both its 
social and personal dimensions related to satisfying the human needs in the new environment 
and achieving a certain internal balance by it. The text presents the results of research conducted 
among 144 students of the Jan Wyżykowski University through a self-constructed research tool in 
the form of a questionnaire. The data was analyzed taking into account the independent variable, 
which was the field of study.

Key words: social adjustment, mental/personal adjustment, academic environment, students 
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