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Streszczenie 

W czasach, gdy strategie marketingowe przedsiębiorstw funkcjonujących 
w różnych sektorach gospodarki zwrócone są ku klientowi, niezwykle ważną rolę 
odgrywa wiedza na temat preferencji i zachowań nabywczych konsumentów. Sze-
rokie zainteresowanie klientem obserwuje się m.in. w branży turystycznej, która 
dzięki profilowaniu ofert na podstawie danych behawioralnych konsumentów sku-
teczniej trafia w oczekiwania różnych grup nabywczych. 

Celem artykułu badawczego jest próba przybliżenia wybranych aspektów za-
chowań konsumpcyjnych na rynku usług turystycznych niezwykle specyficznej 
grupy klientów, jaką jest młodzież akademicka. W części teoretycznej opracowa-
nia przedstawiono specyfikę zachowań konsumenckich ze szczególnym uwzględ-
nieniem globalizacji konsumpcji, a także wybrane cechy charakteryzujące badaną 
grupę społeczną. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych przez autorów metodą reprezentacyjną1 na próbie 194 studen-
tów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Koszalińskiej.

Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, konsumpcja globalna, rynek usług 
turystycznych.

Kody JEL: D11, D12, L83

1  Polegała ona na pobraniu próby ze zbiorowości ogólnej w sposób losowy, operatem losowania była lista studentów UG  
oraz PK: 
Poziom ufności (stopień prawdopodobieństwa) 0,95

Wielkość populacji UG i PK 38 601

Szacowana wielkość frakcji 0,5

Błąd maksymalny (margines błędu) 0,09

Wielkość próby (minimalna) 118

Wielkość próby przyjęta w badaniu 194

Odczytując zaprezentowany schemat doboru próby autorzy stwierdzają, że zalecaną wielkością próby badawczej jest liczba 
co najmniej 118 studentów UG oraz PK. Analizując odpowiedzi na pytania ankiety i wyciągając dalsze wnioski, jak również 
formułując hipotezy, autorzy uważają, że są one uprawdopodobnione w 95%, czyli że można z prawdopodobieństwem 
95% przenieść wnioski z próby na całą populację studentów UG i PK, ale jednocześnie tylko i wyłącznie przy założeniu, 
że wyciągane wnioski i formułowane hipotezy mogą zawsze odbiegać od rzeczywistości o +/- 9%, bo tyle właśnie wynosi 
zaakceptowany przez autorów a priori margines błędu statystycznego. Dla potrzeb badania próba badawcza wynosi 194 osoby, 
co przekracza minimalną zalecaną wielkość próby badawczej, a co za tym idzie zwiększa jej prawdopodobieństwo.
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Wstęp

W wyniku przemian społeczno-gospodarczych, które obserwuje się w ostatnich dzie-
sięcioleciach turystyka, angażując miliony ludzi na całym świecie, stała się ważnym zjawi-
skiem kulturowym oraz globalnym motorem napędowym gospodarek niemal wszystkich 
państw. Dynamicznie rozwijający się przemysł turystyczny zmienił obraz podróżowania 
z luksusu dostępnego tylko dla wybranych w ogólnodostępną formę zagospodarowania 
czasu wolnego. Duże zainteresowanie turystyką pociągnęło za sobą potrzebę badania ak-
tywności uczestników w celu zapewnienia jej właściwego rozwoju oraz prognozowania 
dalszych zmian. Zwiększanie aktywności turystycznej, które obserwuje się we wszystkich 
grupach społecznych, spowodowane jest łatwiejszym dostępem do informacji oraz środków 
komunikacji, a także większą otwartością państw świata (czego przykładem jest likwidacja 
kontroli granicznej związana z wejściem krajów Europy Środkowej, w tym Polski do strefy 
Schengen) i poprawą warunków życia społecznego.

Celem artykułu badawczego jest próba identyfikacji postaw i wybranych aspektów za-
chowań konsumpcyjnych młodzieży akademickiej na rynku usług turystycznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zjawiska globalizacji konsumpcji. W pracy postawiona została 
następująca hipoteza: studenci stanowią aktywny segment rynku turystycznego o charak-
terystycznych preferencjach i zachowaniach nabywczych. Z uwagi na wysokie zaintereso-
wanie podróżowaniem, młodzież akademicka może stanowić dla przemysłu turystycznego 
ważną grupę docelową. 

Specyfika zachowań konsumenckich na rynku usług turystycznych

Przygotowanie oferty turystycznej wymaga od przedsiębiorców oraz jednostek samo-
rządu terytorialnego określonej wiedzy na temat potencjalnych klientów, m.in. potrzeb kon-
sumpcyjnych, preferencji i zachowań nabywczych, motywacji społeczeństwa do podróżo-
wania oraz popytu na usługi turystyczne. Wzrost świadomości konsumentów w zakresie 
znajomości zagadnień konsumenckich oraz łatwiejszy dostęp do informacji spowodował, iż 
współczesny klient jest wolny i niezależny w podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych. Tak 
postawiona rola strony popytowej skłoniła stronę podażową do zmiany strategii marketin-
gowych i postawienie klienta w centrum uwagi. 

W świecie wysokiej konkurencji obserwuje się zwiększoną aktywność marketingową 
wśród usługodawców, tj. biur podróży, obiektów hotelarskich, a także włodarzy kurortów 
wypoczynkowych. Wiedza o potrzebach konsumentów i determinantach ich decyzji po-
zwala trafnie kreować ofertę dla poszczególnych grup docelowych dostarczając propozycje 
zgodne z ich oczekiwaniami. Zachowania turystyczne kształtowane są także przez czynniki 
obiektywne. Wśród nich wyróżnia się cechy fizyczne jednostki, a także czynniki otoczenia, 
w którym ona funkcjonuje, tj. czynniki: ekonomiczne, podażowe, demograficzne, społecz-
no-kulturowe, czas wolny oraz czynniki geograficzne (Niemczyk 2010, s. 33).

Ludzie są skłonni podróżować, jeśli sprzyja im sytuacja życiowa, wiek, wykształcenie, 
miejsce zamieszkania, wielkość gospodarstwa domowego, stan zdrowia. Niezbędne są też 
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wolny czas i pieniądze (Panasiuk 2007, s. 46). Jeżeli warunki te zostają spełnione, podejmo-
wana jest aktywność turystyczna, podczas której przedmiotem wymiany na rynku turystycz-
nym są (Niemczyk 2010, s. 9):
 - dobra i usługi, dla których czynnikiem popytotwórczym jest wyłącznie turystyka (np. 

przejazdy, noclegi),
 - dobra i usługi, których zakup wiąże się z uprawianiem turystyki, ale które stanowią jedynie 

pewną substytucję konsumpcji w innych okresach i w innym miejscu (np. obuwie, ubiór),
 - dobra i usługi, które zaspokajają potrzeby występujące zarówno u turystów, jak i osób 

niebędących turystami (np. ochrona zdrowia).
Zaangażowanie innych sektorów gospodarki w turystykę obserwowane jest nie tylko na 

rynku krajowym, ale także na rynkach zagranicznych. Należy mieć świadomość, iż swobod-
ny przepływ informacji oraz ruchu turystycznego między krajami ma bardzo duży wpływ 
na kształtowanie zachowań turystycznych o zasięgu międzynarodowym. W ramach globali-
zacji konsumpcji upowszechnia się oferta produktów lansowanych na rynkach światowych, 
co prowadzi do upodobniania się wzorców spożycia i zachowań konsumenckich. Sprzyja 
temu duża intensywność oddziaływania środków promocji, a zwłaszcza interaktywne meto-
dy komunikowania się z klientem (Mazurek-Łopacińska 2003, s. 33). Najbardziej wrażliwi 
na ofertę globalną są ludzie, którzy przyjmują międzynarodowy punkt odniesienia. Tworzą 
oni dwa segmenty (Mazurek-Łopacińska 2003, s. 38):
 - zamożni konsumenci – obywatele globalni, którzy z racji dużej mobilności przestrzennej 

i kontaktów z mediami mają podobne gusty i wzorce zachowań,
 - młodzi ludzie będący pod silnym wpływem najnowszych trendów międzynarodowej 

kultury, zwłaszcza w dziedzinie muzyki, filmu, mody.
Obie grupy konsumentów dokonując zakupu produktów czy też usług o zasięgu glo-

balnym manifestują swoją nowoczesność, chęć posiadania rzeczy najwyższej jakości oraz 
przynależności do globalnego świata. Dobór ankietowanych jest nieprzypadkowy, gdyż 
zdaniem autorów to właśnie ta grupa wiekowa podąża za światowymi trendami, nie tylko 
w dziedzinie muzyki czy mody, ale również w dziedzinie turystyki. 

Główne cechy charakterystyczne studentów 

Studenci, to młodzi ludzie, będący pod silnym wpływem najnowszych trendów między-
narodowej kultury. Należą do grupy społecznej znajdującej się w pierwszej fazie dorosłości, 
posiadają zatem określone dla swojego wieku cechy charakterystyczne, poglądy i zachowa-
nia. Najważniejsze z punktu widzenia podejmowanych aktywności turystycznych to: 
 - niezależność – silna potrzeba niezależności wiąże się z osiągnięciem wieku dorosłości, 

wyjściem poza obszar kontroli rodzicielskiej – niezależność pozwala na podjęcie aktyw-
ności turystycznej w chwili powstania potrzeby i panujących warunków sprzyjających, 
niezależnie od potrzeb rodziców oraz innych osób;

 - indywidualność – możliwość realizacji własnych założeń, celów zgodnie z reprezento-
wanymi poglądami – podejmowana aktywność turystyczna jest ściśle powiązana z wła-

handel_wew_3-2015.indd   49 2015-07-27   17:02:03



50 SPECYFIKA ZACHOWAŃ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ NA RYNKU USŁUG...

sną tożsamością turysty, m.in. turystyka krajoznawcza będzie podejmowana przez osoby 
lubiące poznawać nowe miejsca, religijna ‒ przez osoby głęboko wierzące lub specjali-
styczna ‒ przez osoby lubiące adrenalinę i sporty ekstremalne;

 - aktywność społeczna – przynależność i działanie w ramach grup towarzyskich, budo-
wanie sieci wzajemnych powiązań dzięki mediom społecznościowym – dla uatrakcyj-
nienia wyjazdów turystycznych podejmuje się wyjazdy zbiorowe, w ramach aktywności 
społecznej następuje również wymiana rekomendacji pomiędzy grupami lub członkami 
wewnątrz grupy społecznej;

 - mobilność przestrzenna – jest cechą charakterystyczną dla młodego pokolenia, oznacza 
zdolność do szybkiego przemieszczania się – dzięki mobilności młodzież akademicka 
może podejmować aktywność turystyczną z wykorzystaniem własnych środków trans-
portu lub środków komunikacji zbiorowej;

 - mobilność telekomunikacyjna – łatwe i szybkie komunikowanie się oraz pozyskiwanie 
informacji dzięki technologiom teleinformatycznym – młodzi ludzie z łatwością przy-
swajają nowinki technologiczne, dzięki dostępowi do Internetu w dowolnym miejscu 
i czasie istnieje możliwość natychmiastowego pozyskania informacji o ofertach tury-
stycznych, atrakcjach, cenach, połączeniach komunikacyjnych oraz rezerwacji miejsc 
noclegowych i biletów; 

 - ograniczenie czasowe – z uwagi na specyfikę grupy istnieją ograniczone możliwości 
do podejmowania aktywności turystycznej – wyjazdy turystyczne studentów najczęściej 
odbywają się w okresie wolnym od zajęć tj. wakacje, ferie, święta i weekendy;

 - ograniczenie finansowe – specyficzna organizacja czasu tworzy ograniczone możliwości 
zarabiania środków finansowych – podejmowana aktywność turystyczna jest ograniczo-
na dostępnymi środkami finansowymi, poziomem zamożności rodziny oraz możliwo-
ściami pozyskania środków na wypoczynek z innych źródeł.
Studenci podejmują aktywność turystyczną ze względu na towarzyszące im motywacje 

społeczne, tj. potrzebę osobistego zobaczenia i dotknięcia tego, co pokazują środki masowe-
go przekazu, potrzebę naśladowania lub próbę zajęcia wyższego miejsca w grupie, potrzebę 
kontaktów z innymi cywilizacjami (Gaworecki 2010, s. 131). Wizerunek oraz charaktery-
styczne cechy studentów jako konsumentów skłoniły autorów do zbadania ich wybranych 
zachowań na rynku usług turystycznych. 

Zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych 

Metodyka badań

Prowadząc niniejsze badanie postawiono za cel uzyskanie wiedzy na temat zachowań 
studentów na rynku usług turystycznych2. Przedmiotem badania była przede wszystkim zdo-

2  Wyniki badania zachowań konsumentów na rynku usług turystycznych zrealizowane zostały przez autorów na potrzeby 
niniejszej pracy. Badanie zrealizowano, w terminie od 1 stycznia do 5 marca 2014 roku na terenie Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz Politechniki Koszalińskiej. Próba badania liczyła 194 osoby, z czego 60 ankiet zostało zrealizowanych za pomocą metody 
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bycie rzetelnej informacji na temat wybranych aspektów zachowań młodzieży akademickiej 
na rynku usług turystycznych3.

Próba obejmowała 194 studentów Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Koszalińskiej 
w wieku powyżej 18 lat, wg ustalonych przedziałów wiekowych, różnych poziomów wy-
kształcenia, sytuacji zawodowej, wielkości miejsca zamieszkania, a także sytuacji mate-
rialnej. W próbie przeważały kobiety (67,01%), osoby w wieku 18-24 lat (85,05%), z wy-
kształceniem wyższym I stopnia (42,49%), uczące się (91,19%), mieszkańcy dużych miast 
(37,63%), z dobrą sytuacją materialną (48,45%). Ze względu na dużą objętość odpowiedzi, 
nie wszystkie wyniki zostały zamieszczone w formie zestawienia lub rysunku. 

Wyniki badań

W przeprowadzonym badaniu przeanalizowano częstotliwość wyjazdów jednodniowych 
oraz wyjazdów trwających 2-4 dni, 5-7 dni, a także wyjazdów ponad 7-dniowych. Badanie 
pokazało, że respondenci w ciągu roku najczęściej (ponad 5 razy w roku) podejmują wy-
jazdy jednodniowe ‒ tak wskazało ponad 57% badanych. Wyjazdy na 2-4 dni najczęściej 
podejmowane są 2-3 razy w roku (31,44% studentów). Kolejno badano częstotliwość wyjaz-
dów trwających 5-7 dni oraz wyjazdów ponad 7-dniowych. Wyjazdy te były podejmowane 
przeciętnie 1 raz w roku, na co wskazało odpowiednio 33,51% oraz 39,69% respondentów. 
Rzadziej niż raz w roku wyjeżdża 4,64% badanych - na wycieczki jednodniowe, następnie 
5,67% na wyjazdy od 2 do 4 dni, 14,95% na wyjazdy od 5 do 7 dni oraz ponad 27% ankie-
towanych na wyjazdy ponad 7-dniowe. Szczegółowe dane dotyczące częstotliwości i rodza-
jów wyjazdów zaprezentowano na wykresie 1. 

Wycieczki krótkoterminowe to najczęściej wyjazdy krajowe (wycieczki jednodniowe 
‒ 94,33% badanych, wyjazdy 2-4 dni ‒ 90,21%, wyjazdy 5-7 dni ‒ 63,92%, wyjazdy po-
nad 7-dniowe ‒ 40,21%). Za wycieczkami zagranicznymi w przypadku wyjazdów jedno-
dniowych opowiedziało się 5,67% ankietowanych, 9,79% przy wyjazdach od 2 do 4 dni, 
ponad 36% w przypadku wyjazdów od 5 do 7 dni oraz prawie 60% badanych wyjeżdża 
zagranicę tylko wtedy, gdy trwa on więcej niż 7 dni. Z przeprowadzonego badania wynika, 
iż polskie ośrodki turystyczne powinny postawić największy nacisk na tworzenie ofert 
turystycznych dotyczących turystyki krótkoterminowej na rynku turystyki dla studentów. 
Warto tworzyć jedno- lub kilkudniowe imprezy i atrakcje turystyczne dla młodych ludzi, 
gdyż chętnie podejmują aktywność turystyczną. Wyjazdy długoterminowe cechują się 
w Polsce dużą sezonowością, a większość z nich przypada na okres letni. Według badań 
Instytutu Turystyki, aż 79,7% uczestników takich wyjazdów realizowało je właśnie w le-
cie (Alejziak 2009, s. 300). 

bezpośrednich wywiadów osobistych (face to face), a 134 za pomocą strony internetowej ankietka.pl. Link do ankiety został 
przesłany do studentów drogą mailową. 
3  Kolejne problemy badawcze dotyczyły zdiagnozowania celu oraz częstotliwości wyjazdów poza miejsce zamieszkania, 
sposobów w jaki respondenci organizują wyjazd turystyczny, jakie miejsca wybierają na wypoczynek, czym kierują się 
wybierając miejsce wyjazdu, jaki rodzaj transportu czy zakwaterowania wybierają, ile wydają pieniędzy na wyjazd, oraz 
z jakich źródeł najczęściej uzyskują informacje o ofertach, usługach i produktach turystycznych.
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Badanie pokazało również, w jaki sposób studenci organizują wyjazdy turystyczne ‒ sa-
modzielnie organizuje: wyjazdy jednodniowe ‒ 98,45% badanych, wyjazdy od 2 do 4 dni 
‒ 98,97%, wyjazdy od 5 do 7 dni ‒ 89,18%, z kolei wyjazdy ponad 7-dniowe ‒ 71,13% re-
spondentów. Z usług biur podróży w przypadku jednodniowych wyjazdów korzysta 1,55% 
badanych, 1,03% ankietowanych korzysta z ich pomocy przy wyjazdach od 2 do 4 dni. 
Wyjazdy od 5 do 7 dni kupuje w biurze podróży prawie 11% badanych, zaś w przypadku 
wycieczek ponad 7-dniowych ‒ 28,87% studentów. 

Dla ponad 72% ankietowanych głównym celem wyjazdu4 jest urlop, ponad 63% opi-
niodawców wyjeżdża w celu odwiedzenia krewnych i znajomych, 27% w celach edukacyj-
nych, w celach sportowych lub rekreacyjnych 25,77%, z kolei dla korzyści ekonomicznych 
podróżuje 21,65% ankietowanych. Respondenci wyjeżdżają również w podróżach służbo-
wych (12,37%), zdrowotnych (6,7%) oraz religijnych (6,7%). Inne cele wskazywało 4,64% 
badanych.

Przy wyborze miejsca doclelowego podróży5 studenci kierują się przede wszystkim 
atrakcjami turystycznymi w miejscu docelowym (58,76%), klimatem i pogodą (54,12%) 
oraz cenami w miejscu docelowym (55,15%). Należy podkreślić, iż dla ponad połowy an-
kietowanych czynnikiem rozstrzygającym jest cena. Świadczy to o niewielkich możliwo-
ściach finansowych tego segmentu konsumentów. Ponadto warto zauważyć, że studenci 
kierują się odczuciami wewnętrznymi (28,35%), reputacją miejsca docelowego (24,23%), 

4  Dane nie sumują się do 100%, ponieważ można było podać więcej niż jedną odpowiedź.
5  Dane nie sumują się do 100%, ponieważ można było podać więcej niż jedną odpowiedź. 

Wykres 1
Częstotliwość wyjazdów turystycznych studentów (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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a także dostępną infrastrukturą (22,16%). Mniej istotne przy wyborze destynacji staje się 
bezpieczeństwo w miejscu docelowym (11,34%) oraz wiedza i dostępność informacji na 
temat destynacji (11,34%).

Jeżeli chodzi o preferowany wybór miejsca na wypoczynek, studenci wyjeżdżają najczę-
ściej: do miast (w przypadku wycieczek jednodniowych ‒ 42,27%, wyjazdy od 2 do 4 dni 
‒ 39,18%), w góry (wyjazdy od 5 do 7 dni ‒ 26,29%) oraz w inne miejsca (wyjazdy ponad 
7-dniowe 26,80%). Szczegółowe dane dotyczące preferowanego wyboru miejsca na wypo-
czynek przez studentów zaprezentowano na wykresie 2. 

Wykres 2
Preferowany wybór miejsca na wypoczynek w 2014 roku (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

Młodzi ludzie najchętniej podejmują aktywność turystyczną w grupie rówieśniczej, 
zazwyczaj ze znajomymi lub z partnerem. Badanie wykazało, że 40,21% ankietowanych 
(zarówno w przypadku wyjazdów trwających 2-4 dni, jak i 5-7 dni) oraz 36,6% respon-
dentów w przypadku wyjazdów ponad 7-dniowych wyjeżdża ze znajomymi. Na wycieczki 
jednodniowe najwięcej (30,93%) badanych wyjeżdża z partnerem (por. wykres 3). Studenci 
realizują w ten sposób nie tylko cel wypoczynkowy, czy też zwiedzania, ale również to-
warzyski. 

Skutki oddziaływania uwarunkowań ekonomicznych widoczne są również przy wyborze 
miejsca noclegu. Dużą rolę odgrywają w tym zakresie tańsze formy zakwaterowania, tj.: 
kwatera prywatna (31,44%), dom wczasowy (29,38%), pensjonat (27,84%), hotel 3-gwiazd-
kowy (25,77%), mieszkanie wakacyjne (22,68%), schronisko lub akademik (20,62%). Mniej 
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niż jedna piąta ankietowanych wybiera apartamenty (15,98%), gospodarstwa agroturystycz-
ne (14,95%), motele (14,43%), hotele 4-5 gwiazdkowe (12,37%), hotele 2-gwiazdkowe 
(10,31%) oraz hotele 1-gwiazdkowe (1,55%). 

Badanie pokazało, że preferowanym środkiem transportu wśród studentów jest samo-
chód: 53,90% wyjeżdża samochodem na wycieczki jednodniowe, 47,98% na wyjazdy 
trwające 2-4 dni oraz 40,08% na wyjazdy 5-7-dniowe. Przy wycieczkach trwających po-
nad 7 dni preferowanym środkiem transportu jest samolot – tak odpowiedziało 37,55% 
respondentów. Z jednej strony widać tutaj niewielkie możliwości finansowe studentów, 
a z drugiej – konsekwencje globalizacji, dzięki którym nastąpił rozwój tanich linii lotni-
czych. Dane dotyczące preferowanych środków transportu prezentuje poniższy wykres 
(por. wykres 4). 

W zależności od czasu trwania wyjazdu, ankietowani przeznaczają różne kwoty na wy-
poczynek. Przy wyjazdach jednodniowych prawie 57% badanych wydaje do 100 zł. Dla 
73,20% ankietowanych wyjazd trwający od 2 do 4 dni to wydatek w granicach 101-500 zł. 
Na wyjazd od 5 do 7 dni najwięcej respondentów (44,33%) przeznacza od 501 do 1000 zł. 
Z kolei 41,24% ankietowanych wyjeżdżając na dłużej niż 7 dni wydaje od 1001 do 2000 zł 
(por. wykres 5). 

W przypadku źródeł poszukiwania informacji przez studentów wyraźnie widoczne jest 
wykorzystanie nowoczesnych technologii. Okazuje się, że 90,72% respondentów poszukuje 
wiadomości w Internecie, dla 67,53% źródłem informacji jest rodzina oraz znajomi, dla 
44,33% opiniodawców wiarygodnym źródłem są własne doświadczenia. Tylko 17,01% ba-

Wykres 3
Z kim studenci najchętniej wyjeżdżają na wypoczynek (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 4
Środki transportu preferowane przy wyjazdach turystycznych studentów  
w 2014 roku

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 5
Średnia ilość pieniędzy (na jedną osobę) przeznaczana na jeden wyjazd turystyczny

Źródło: jak w wykresie 1.
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danych uzyskuje informacje w biurach podróży, 9,79% korzysta z prasy, 7,73% z telewizji, 
zaś 1,55% badanych z radia. Wyniki pokazują, jak duży wpływ mają uwarunkowania społe-
czo-psychologiczne, które skutkują zainteresowaniem bardziej specjalistycznymi źródłami. 
Prasa, radio i telewizja w XXI wieku posiadają marginalną wartość. 

Podsumowanie 

Młodzież akademicka to pokolenie doskonale znające technologie mobilne oraz no-
woczesne metody pozyskiwania informacji. Mimo ograniczonych środków finanso-
wych chętnie podejmują aktywność turystyczną. Przeprowadzone analizy pozytywnie 
zweryfikowały zatem postawioną we wstępie artykułu hipotezę, że studenci stanowią ak-
tywny segment rynku turystycznego o charakterystycznych preferencjach i zachowaniach 
nabywczych. Wybierając tę grupę jako docelową należy zwrócić szczególną uwagę na 
specyficzne cechy charakteryzujące młodych ludzi oraz czas w jakim są gotowi podróżo-
wać.
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Specificity of Academic Youth’s Behaviours in the Market for Tourist 
Services (Based on Own Research Findings)

Summary 

At times when marketing strategies of enterprises operating in various sectors 
of the economy are directed to the customer, of an extremely important role is 
knowledge of consumers’ purchasing preferences and behaviours. The wide interest 
in the customer is observed, inter alia, in the tourist branch which, owing to profil-
ing offers based on consumers’ behavioural data, and more efficiently gets one’s 
way to expectations of various groups of purchasers. 

An aim of the research article is an attempt to bring closer the selected as-
pects of consumer behaviour in the market for tourist services of an extremely 
specific group of customers, i.e. the academic youth. In the theoretical part of the 
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study, the authors presented the specificity of consumer behaviours with a par-
ticular consideration of consumption globalisation as well as the selected traits 
characterising the social group in question. In the empirical part, they presented 
findings of the surveys carried out by them by the representative method on the 
sample of 194 students of the University of Gdańsk and the Koszalin University 
of Technology.

Key words: consumers’ behaviours, global consumption, market for tourist ser-
vices.

JEL codes: D11, D12, L83

Специфика поведения студентов на рынке туристических услуг 
(на основе результатов собственных исследований)

Резюме 

Во время, когда маркетинговые стратегии предприятий, действующих  
в разных секторах экономики, обращены к клиенту, особенно важную роль 
играют знания в отношении покупательских предпочтений и поведения по-
требителей. Широкий интерес к клиенту наблюдается, в частности, в туристи-
ческой отрасли, которая благодаря профилированию предложений на основе 
бихевиоральных данных о потребителях более эффективно попадает в ожида-
ния разных групп покупателей. 

Цель исследовательской статьи – попытка приблизить избранные аспекты 
потребительского поведения на рынке туристических услуг чрезмерно специ-
фической группы клиентов, какой являются студенты. В теоретической части 
разработки представили специфику потребительского поведения с особым 
учетом глобализации потребления, а также избранные черты, характеризу-
ющие обследуемую социальную группу. В эмпирической части представили 
результаты опросов, проведенных авторами по представительному методу на 
выборке 194 студентов Гданьского университета и Кошалинского политехни-
ческого университета.

Ключевые слова: поведение потребителей, глобальное потребление, рынок 
туристических услуг.

Коды JEL: D11, D12, L83
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