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Studenci z Ukrainy w Polsce. Uwarunkowania, oczekiwania 
i opinie w świetle badania ewaluacyjnego w AFiB Vistula 

Streszczenie

Wzrost odsetka studentów-cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów stanowi przede wszystkim 
jeden z kluczy do internacjonalizacji uczelni, jednak dla wielu szkół wyższych w Polsce stanowi 
także szansę na rozwój ilościowy, a nawet przetrwanie. Jest też ogromnym wyzwaniem dla ośrod-
ków akademickich, które na taką ścieżkę rozwoju się zdecydowały. Muszą one bowiem podjąć wiele 
przedsięwzięć w celu zbudowania odpowiednich warunków studiowania dla młodzieży pochodzącej 
spoza kraju. Uczelnie, które stawiają w swoich strategiach na wzrost liczby studentów-cudzoziem-
ców muszą nie tylko dostrzegać i realizować nowe wyzwania, które ogólnie dotyczą procesu umię-
dzynarodowienia, ale także monitorować potrzeby i poznawać opinie studentów odnośnie do stopnia 
ich zaspokojenia. Źródłem informacji i danych w procesach decyzyjnych służących doskonaleniu do-
tychczasowych przedsięwzięć i sposobów ich realizacji są systematycznie prowadzone badania ewa-
luacyjne. Celem opracowania jest pokazanie uwarunkowań umiędzynarodowienia polskich uczelni 
oraz stojących przez nimi nowych zadań , a także identyfikacja potrzeb studentów-cudzoziemców 
i stopnia ich zaspokojenia. W opracowaniu przedstawiono wyniki badania ewaluacyjnego przepro-
wadzonego w Grupie Uczelni Vistula – szkoły wyższej, w której studiuje około 2000 studentów 
pochodzących z Ukrainy. 

Słowa kluczowe: umiędzynarodowienie kształcenia, studenci z Ukrainy w Polsce, badanie ewaluacyjne.

Kody JEL: I2, M3

Studenci-cudzoziemcy w Polsce jako konieczność w obliczu kryzysu 
demograficznego

Ostatnie ćwierćwiecze, to szczególny okres w polskim szkolnictwie wyższym. 
Ogromnym przemianom o charakterze jakościowym (Woźnicki 2013, s. 71-88) towarzy-
szyły przekształcenia ilościowe. W pierwszy, w nowych warunkach ustrojowych, rok aka-
demicki 1990/1991 weszliśmy z niewielką (390 tys.) (Szkolnictwo Wyższe… 2013, s. 5) licz-
bą studentów. Pierwsze piętnastolecie odznaczało się systematycznym wzrostem zarówno 
liczby uczelni, jak i studentów. W roku akademickim 1990/1991 w Polsce istniało jedynie 
112 szkół wyższych, w roku akademickim 2006/2007 liczba ta wzrosła do 448 (Makuła-
Bączek 2015, s. 461), w r.a. 2010/2012 wynosiła 460. W kolejnych latach miał miejsce spa-
dek liczby wyższych uczelni do 438 (Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014, s. 199) w r.a. 
2013/2014 i 434 (Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, s. 202) w r.a. 2014/2015. W tym 
dynamicznym wzroście ogólnej liczby uczelni dominujący udział miały uczelnie niepublicz-

Zeszyty-naukowe-47_2016.indd   127 2016-07-11   14:27:55



128 STUDENCI Z UKRAINY W POLSCE. UWARUNKOWANIA, OCZEKIWANIA I OPINIE...

Co więcej, jak wynika z prognozy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Szkolnictwo 
Wyższe… 2013), niż demograficzny spowoduje dalszy spadek liczby studentów aż do r.a. 
2023/2024 (ok. 1,25 mln). Wprawdzie, zgodnie z prognozą, w kolejnych latach liczba stu-
dentów będzie ponownie wzrastać, jednak nie należy spodziewać osiągnięcia stanu z pierw-
szej dekady XXI wieku. W latach 2030-2035 liczba studiujących będzie zbliżona do tej 
z przełomu wieków i wyniesie w r.a. 2035/2016 ok. 1,49 mln. osób (por. wykres 3).

ne, czemu sprzyjał przede wszystkim nowy stan prawny szkolnictwa wyższego (Ustawa... 
1990). W roku akademickim 1990/1991 działało zaledwie 12 niepublicznych szkół wyż-
szych (Warunki życia… 1992, s. 128), w r.a. 1997/1998 było ich już 146, a w r.a. 2011/2012 
liczba niepublicznych uczelni wynosiła aż 328 (Szkoły wyższe i ich finanse… 2014) (por. 
wykres 1). Jednak kolejne lata przyniosły tendencję spadkową i na konkurencyjnym rynku 
przetrwały 302 (w r.a. 2014/2015) najlepsze niepubliczne szkoły wyższe. 

W pierwszych piętnastu latach przemian ustrojowych liczba studentów wzrosła aż 5-krot-
nie (od 403,8 tys. w r.a. 1990/1991 do 1,95 mln w r.a. 2005/2006). Jednak, w kolejnych 
latach ta wzrostowa tendencja nie tylko została zahamowana, ale nastąpiło jej odwrócenie 
i od r.a. 2006/2007 liczba studentów systematycznie spada. W roku akademickim 2013/2014 
w szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1549,9 tys. studentów, a w kolejnym, 
2014/2015 – mniej o 80,5 tys. (1469,4) (Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, s. 200), co 
oznacza powrót do stanu z przełomu wieków (por. wykres 2).

Wykres 1
Liczba uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce w latach 1990/1991 – 2012/2013
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Źródło: Uczelnie publiczne i niepubliczne (2015).
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Wykres 2
Studenci w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych  
w latach 1990/1991 – 2012/2013
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Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3
Prognozowana liczba studentów w Polsce w latach 2016/2017 – 2035/2036

Źródło: Szkolnictwo Wyższe w Polsce (2013, s. 8).
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Obserwowany spadek liczby studentów i niepokojące prognozy w tym zakresie spo-
wodowane głównie uwarunkowaniami demograficznymi, postrzegane są jako poważne 
zagrożenie dla bytu szkół wyższych, w szczególności uczelni niepublicznych. Ten stan 
rzeczy zmobilizował środowisko akademickie do poszukiwania i uruchamiania nowych 
źródeł dopływu kandydatów na studia oraz podejmowania przedsięwzięć skierowanych na 
osiąganie przewagi konkurencyjnej. Świadomość, iż walkę o studentów wygrają najlepsi 
skłoniła wiele uczelni do podnoszenia jakości kształcenia (m.in. w zakresie prowadzenia 
perspektywicznych z punktu widzenia szans zatrudnieniowych kierunków i specjalności 
studiów, oferowanie atrakcyjnych praktyk i staży we współpracy z pracodawcami, doskona-
lenie programów studiów, metod dydaktycznych i warunków kształcenia, zatrudnianie ka-
dry akademickiej o najwyższych kwalifikacjach, współpracę międzynarodową)1. Szansy na 
przetrwanie zagrożonych w wyniku kryzysu demograficznego szkół wyższych upatruje się 
także w rekrutowaniu studentów w wieku 40+, co jednak wymaga stałego podtrzymywania 
w społeczeństwie aspiracji edukacyjnych, poprzez dostosowywanie form i metod kształ-
cenia do oczekiwań i możliwości osób w starszym wieku (Inglot-Brzęk 2012, s. 225-226) 
i propagowanie idei kształcenia ustawicznego (także poprzez ofertę studiów podyplomo-
wych i doktoranckich oraz umożliwienie potwierdzania przez uczelnie efektów uczenia się).

Jednak, to internacjonalizacja uczelni, głównie przez oferowanie usług studentom-cu-
dzoziemcom jest postrzegana jako podstawowe remedium na problemy związane z rosną-
cym deficytem ilościowym na wyższych uczelniach. 

Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego jako nowe wyzwanie  
dla polskich uczelni

Należy podkreślić wiodącą rolę szkół wyższych w internacjonalizacji kształcenia, zwykle 
szeroko postrzeganej i definiowanej za J. Knight jako „proces integrowania wymiaru mię-
dzynarodowego, międzykulturowego lub globalnego do celów, funkcji i oferty szkolnictwa 
wyższego” (Urbanikowa 2011, s. 94-95). Powszechnie zwraca się uwagę na wiele obszarów 
i wymiarów funkcjonowania uczelni wyższej jako podmiotu procesu umiędzynarodowie-
nia kształcenia i w konsekwencji, zwykle oceniając jej poziom zaangażowania w realizację 
tego procesu, wymienia się następujące wskaźniki: „odsetek studentów wyjeżdżających do 
uczelni partnerskich dla odbycia części studiów, stosunek liczby studentów wyjeżdżających 
do liczby studentów przyjeżdżających do danej uczelni, odsetek studentów zagranicznych 
realizujących cały program studiów w danej uczelni, liczba visiting professors i średni czas 

1  Jakość kształcenia potwierdzają akredytacje krajowe i zagraniczne a także osiągnięta pozycja w prestiżowych rankingach 
wyższych uczelni, do których należy m.in. ranking tygodnika „Perspektywy”. Np. w 2015 roku w kategorii niepublicznych 
uczelni magisterskich zwyciężyły: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (miejsce 1.), Szkoła Wyższa Psychologii 
Społecznej w Warszawie (miejsce 2.), Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie (miejsce 3.), 
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (miejsce 4.), Akademia Finansów i Biznesu w Warszawie (miejsce 5.), por. Ranking szkół 
wyższych (2015).
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ich pobytu, liczba nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w uczelniach zagranicz-
nych, liczba programów kształcenia, które powstały we współpracy z uczelniami zagra-
nicznymi, liczba kierunków studiów (programów kształcenia) prowadzonych w językach 
obcych, liczba pojedynczych zajęć oferowanych w językach obcych, liczba korzystających 
z nich własnych studentów, liczba wspólnie wydawanych dyplomów (joint degrees, double 
degrees) itp.” (Urbanikowa 2011, s. 95). Jak wynika z powyższych stwierdzeń, otwarcie 
uczelni wyższych dla kandydatów-cudzoziemców jest jednym z wielu zadań uczelni wyż-
szej, która w swojej misji i strategii działania uwzględnia proces umiędzynarodowienia. 
Choć więc wzrost odsetka studentów-cudzoziemców stanowi przede wszystkim jeden z klu-
czy do internacjonalizacji uczelni, jednak dla wielu szkół wyższych w Polsce jest także szan-
są na rozwój ilościowy, a nawet przetrwanie. Jest też ogromnym wyzwaniem dla ośrodków 
akademickich, które na taką ścieżkę rozwoju się zdecydowały. Muszą one bowiem podjąć 
działania w celu zbudowania odpowiednich warunków studiowania dla młodzieży pocho-
dzącej spoza kraju. Do najważniejszych w tym zakresie należy zaliczyć:
 - opracowanie programów kształcenia lub/i zajęć prowadzonych w językach obcych, ma-

teriałów dydaktycznych (sylabusów przedmiotowych) oraz skompletowanie kadry aka-
demickiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w językach obcych (również zapraszanie 
wykładowców z krajów pochodzenia studentów);

 - wprowadzenie specjalnego systemu nauki języków obcych dla cudzoziemców (m.in. 
roczne i wakacyjne kursy przygotowawcze, lektoraty języka polskiego, zorganizowanie 
systemu potwierdzania przez uczelnię przyjmującą odpowiedniego przygotowania kan-
dydatów do podjęcia studiów w języku polskim, powołanie komórek pomocy językowej 
dla studentów-cudzoziemców);

 - wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej (zarówno w pionie dydaktycznym, jak i ad-
ministracyjnym) stanowisk związanych z rozwiązywaniem problemów studentów – cu-
dzoziemców (opiekunowie – tutorzy oraz pracownicy ds. kontaktów z instytucjami ze-
wnętrznymi: m.in. Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, 
Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Departamentem Konsularnym MSZ, Głównym 
Urzędem Statystycznym, Strażą Graniczną, placówkami polskiej służby konsularnej, 
policją itp.) (Imigracja studentów… 2013);

 - wprowadzenie programów ułatwiających adaptację studentów-cudzoziemców w no-
wym środowisku we współpracy biur obsługi studentów zagranicznych z samorządem 
studentów (przekazywanie podstawowej wiedzy o historii, geografii, kulturze, systemie 
prawnym Polski, poznawanie kraju, miasta i uczelni, animowanie aktywności naukowej, 
sportowej, społecznej i kulturalnej studentów-cudzoziemców);

 - przygotowanie pracowników uczelni oraz studentów od strony kulturowej (kształtowa-
nie umiejętności w zakresie komunikowania międzykulturowego oraz akceptowania 
odrębności i specyfiki kulturowej cudzoziemców, eliminowanie stereotypów dotyczą-
cych postrzegania i oceny cudzoziemców oraz przejawów jakiejkolwiek dyskryminacji 
z uwagi na narodowość, język, religię itp.); 
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 - udoskonalenie systemu obsługi administracyjnej (rekrutacja, dziekanat, biuro obsługi 
studentów zagranicznych) m.in. w zakresie znajomości języków obcych wśród pracow-
ników administracyjnych oraz przepisów prawa dotyczących podejmowania i odbywa-
nia przez cudzoziemców nauki w polskich szkołach wyższych; 

 - dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb studentów-cudzoziemców (m.in. uzupełnie-
nie zbiorów bibliotecznych w językach obcych, udostępnienie zdygitalizowanych baz 
pełnotekstowych);

 - dostosowanie systemu informacyjnego do potrzeb studentów-cudzoziemców (strona in-
ternetowa w językach obcych, dostępność dokumentów i formularzy w językach obcych, 
informatyczne systemy obsługi studentów w językach obcych);

 - udoskonalenie własnej bazy bytowej (domy studenckie, stołówki, gabinety lekarskie) 
i zorganizowanie dostępności zewnętrznej infrastruktury bytowej (poradnictwo w zakre-
sie wynajmu kwater prywatnych, dostępu do placówek służby zdrowia itp.);

 - udzielanie wsparcia w zakresie organizacji czasu wolnego studentów-cudzoziemców 
(kluby i koła zainteresowań, dodatkowe zajęcia sportowe, wyjazdy krajoznawcze itp.);

 - zorganizowanie przez uczelnię własnego systemu promocji i informacji o warunkach re-
krutacji i studiowania w strategicznych docelowo krajach (wyjazdy pracowników, przy-
jazdy kandydatów i ich rodzin). 
Powyższy rejestr podstawowych zadań wyższych uczelni w związku ze wzrostem 

udziału studentów-cudzoziemców jako jednego z obszarów procesu internacjonalizacji – 
to ogromne wyzwanie zarówno organizacyjne, jak i finansowe. Jednak jego realizacja na 
odpowiednim poziomie powinna być podyktowana nie tylko celami marketingowymi (po-
szukiwanie źródeł konkurencyjności poszczególnych uczelni polskich na rynkach między-
narodowych) i ekonomicznymi (walka o przetrwanie dzięki naborowi studentów – obcokra-
jowców) oraz wynikającymi z konieczności wypełnienia standardów systemu bolońskiego 
(Polska Komisja Akredytacyjna wprowadziła stopień umiędzynarodowienia studiów jako 
jedno z kryteriów oceny jakości kształcenia), ale przede wszystkim wyższymi względami. 
Internacjonalizacja uczelni wyższych jest bowiem sposobnością do ukazania młodemu po-
koleniu, iż akceptacja różnych kultur i tradycji, brak zgody na wszelkie formy dyskryminacji 
i wykluczenia oraz empatia i pozytywne postawy społeczne wobec inności mają wymiar nie 
tylko teoretyczny i optatywny. Bezpośredni kontakt z cudzoziemcami sprzyja otwartości 
i wyzbywaniu się uprzedzeń i stereotypów oraz stymuluje procesy integracji społecznej, 
partycypacji i kohabitacji przedstawicieli różnych nacji.

Studenci z Ukrainy w polskich szkołach wyższych 

Po trwającym około 15 lat okresie systematycznego wzrostu liczby studentów w pol-
skich uczelniach, w połowie pierwszej dekady XXI wieku, rozpoczął się etap, w którym 
zdecydowanie dał o sobie znać czynnik demograficzny (w postaci spadku liczby absolwen-
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Wykres 4
Studenci szkół wyższych (łącznie z cudzoziemcami) w latach 1990/1991 – 2014/2015

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r. (2012, s. 33); Mały Rocznik 
Statystyczny Polski 2015 (s. 200).

Wykres 5
Studenci wyższych uczelni – cudzoziemcy w Polsce w latach 1990/1991 – 2013/2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r. (2012, s. 33); Rocznik Statystyczny 
Rzeczypospolitej Polskiej 2014 (s. 365).

Zeszyty-naukowe-47_2016.indd   133 2016-07-11   14:27:57



134 STUDENCI Z UKRAINY W POLSCE. UWARUNKOWANIA, OCZEKIWANIA I OPINIE...

tów szkół średnich) jako podstawowe uwarunkowanie spadkowej tendencji liczebności stu-
dentów (por. wykres 4). W r.a 1990/91 na polskich uczelniach studiowało 390,4 tys. osób, 
w r.a. 2010/2011 – 1,954 mln, a w r.a. 2014/2015, po systematycznych spadkach, liczba 
studentów osiągnęła stan z początku stulecia i wynosiła 1,47 mln. 

Równocześnie w konsekwencji procesu internacjonalizacji polskich uczelni zanotowano 
systematyczny wzrost liczby studentów cudzoziemców (por. wykres 5). W latach 90. ubie-
głego stulecia ich liczba nie przekraczała 5 tys., w r.a.; na początku XXI wieku wynosiła  
ok. 7,4, a według wstępnych szacunków w r.a. 2015/2016 na polskich uczelniach studiuje 
ich ponad 46 tys., co oznacza realny wzrost o ok. 623% w ostatnim piętnastoleciu. 

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej odnotowuje obecność na polskich uczel-
niach studentów z 53. krajów pochodzenia. Wśród nich najliczniej są reprezentowani stu-
denci z Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Hiszpanii i Szwecji (por. tabela 1). Z krajów pozaeuro-
pejskich najliczniej są reprezentowani studenci z Rosji, Stanów Zjednoczonych i Turcji (po 
ponad 800 osób) (Rocznik Statystyczny… 2014, s. 364-365). 

Tabela 1
Studenci i absolwenci cudzoziemcy w Polsce w okresie 2005/2006 – 2013/2014  
(ogółem i według wybranych krajów pochodzenia)   

Wyszczegól-
nienie

Studenci-cudzoziemcy Absolwenci

2001/2002 2005/06 2010/11 2012/13 2013/14 2005/06 2010/11 2012/13

Ogółem 7 380 10 092 21 474 29 172 35 983 1 306 3 364 4 867
Ukraina 1 693 1 989 4 879 9 747 15 123 293 815 1 641
Białoruś 1 002 1 305 2 605 3 388 3 743 210 423 580
Norwegia 387 739 1 406 1 553 1 580 57 177 236
Szwecja 97 318 1 089 1 160 1 251 17 113 189

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hut, Jaroszewska (2011, s. 9); Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 
Polskiej 2014 (s. 364-365).

Najbardziej spektakularny wzrost liczby studentów-cudzoziemców zanotowano wśród 
osób z Ukrainy. Był on znacznie wyższy niż ogólny wzrost liczby studentów-cudzoziemców 
i w stosunku do stanu z r.a. 2001/2002 wynosił on blisko 900% (por. wykres 6). 

Studenci z Ukrainy stanowili w r.a. 2013/2014 ponad 40% ogółu cudzoziemców stu-
diujących w Polsce. Druga pod względem liczebności grupa studentów-cudzoziemców: 
Białorusini stanowiła ok. 10,5% ogółu reprezentantów innych krajów na uczelniach Polskich. 
Rok akademicki 2014/2015 przyniósł dalszy wzrost udziału studentów z Ukrainy w ogólnej 
liczbie studentów-cudzoziemców oraz na tym tle – spadek udziału studentów z Białorusi  
(do niespełna 9,%). Podobne spadki udziału zanotowano odnośnie do pozostałych przedsta-
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wicieli innych krajów pochodzenia. W przypadku Norwegii nastąpił w r.a. 2014/205 rów-
nież niewielki spadek liczby studentów (por. tabela 2).

Wykres 6
Liczba studentów z Ukrainy na tle ogólnej liczby studentów-cudzoziemców w Polsce 
w latach 2001/2002 – 2014/2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hut, Jaroszewska (2011, s. 9); Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 
Polskiej 2014 (s. 364-365), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (s. 365-366).

Tabela 2
Udział i dynamika wzrostu liczby studentów-cudzoziemców  
w okresie 2001/2002 – 2014/2015 według wybranych krajów pochodzenia   

Wyszczegól-
nienie

2001/2002 2013/2014 2014/2015 2001/2002 – 100

Liczba  
studentów-

-cudzoziem-
ców

%

Liczba 
studentów-

-cudzoziem-
ców

%
Liczba  

studentów-
-cudzoziem-

ców

% 2013/2014 2014/2015

Ogółem 7 380 100 35 983 100 46 101 100 487,57 624,67
Ukraina 1 693 22,94 15 230 42,32 23 392 50,74 899,58 1 381,69
Białoruś 1 002 13,57 3 743 10,40 4 118 8,95 373,55 410,98
Norwegia 383 5,19 1 580 4,39 1 538 3,34 412,53 401,57
Szwecja 97 1,31 1 251 3,48 1 290 2,80 1 289,69 1,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hut, Jaroszewska (2011, s. 9); Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 
Polskiej 2014 (s. 364-365); Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (s. 365-366).
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W drugiej dekadzie XXI. w utrzymuje się tendencja wzrostowa udziału studentów 
z Ukrainy w ogólnej liczbie studentów i wynosi około 10 p.p. rocznie (por. tabela 3). W r.a. 
2014/2015 ich udział w ogólnej liczbie studentów-cudzoziemców w Polsce wzrósł aż do 
50,74%, choć osłabła nieco dynamika wzrostu (ok.7,5 p.p.).

Tabela 3
Tempo wzrostu udziału studentów z Ukrainy wśród ogółu studentów-cudzoziemców 
w Polsce w okresie 2001/2002 – 2014/2015    

Wyszczególnienie
Studenci-cudzoziemcy

2001/2002 2005/06 2010/11 2012/13 2013/14 2014/15

Ogółem 7 380 10 092 21 474 29 172 35 983 46 101
Ukraina 1 693 1 989 4 879 9 747 15 230 23 392
Ukraina (w %) 22,94 19,71 22,72 33,41 42,33 50,74

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014 (s. 364-365); 
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (s. 365-366). 

Studenci z Ukrainy jako przedmiot badania empirycznego  
w wybranej uczelni

Na tle obserwowanego procesu internacjonalizacji polskich uczelni i wysokiego udzia-
łu studentów z Ukrainy w ogólnej liczbie studentów-cudzoziemców w Polsce, szczególne 
miejsce zajmuje Akademia Finansów i Biznesu Vistula z siedzibą w Warszawie. Uczelnia 
ta powstała z połączenia Uczelni Vistula (d. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej) 
i Akademii Finansów i jest kontynuatorką tradycji oraz procesów zapoczątkowanych w mi-
nionych latach w zakresie relacji naukowych i dydaktycznych z wieloma uczelniami i śro-
dowiskami akademickimi w Ukrainie. Kontakty te w połączeniu z systematycznie reali-
zowaną strategią umiędzynarodowienia uczelni zaowocowały znacznym zainteresowaniem 
przez studentów z Ukrainy. Warto zwrócić uwagę, iż na tle całego kraju jest to uczelnia 
o szczególnie wysokim stopniu umiędzynarodowienia. W r.a. 2014/2015 wskaźniki umię-
dzynarodowienia (ogółem oraz udziału studentów z Ukrainy) były w niej znacznie wyższe 
niż analogiczne dla całej Polski (por. tabela 4). 

 W roku akademickim 2015/2016 uczelnia osiągnęła jeszcze wyższe wskaźniki umię-
dzynarodowienia. Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów AFiB Vistula zbliżył 
się do 48% zaś udział studentów z Ukrainy w ogólnej liczbie studentów wyniósł ponad 32% 
a wśród studentów-cudzoziemców – ponad 6,7%. Należy przypuszczać2, iż podobnie jak 
w poprzednim roku wskaźniki umiędzynarodowienia są dla tej uczelni znacznie wyższe niż 
dla całego kraju (por. tabela 5). 

2  Podczas pisania niniejszego artykułu nie opublikowano jeszcze danych odnośnie do liczby studentów cudzoziemców 
w Polsce, w podziale na poszczególne kraje pochodzenia w r.a. 2015/2016.
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Tabela 4
Studenci z Ukrainy w AFiB Vistula w r.a 2014/2015 na tle studentów-cudzoziemców 
w ogólnej liczbie studentów i ogólnej liczbie studentów-cudzoziemców  

Studenci w Polsce 
ogółem

Studenci-
cudzoziemcy 

w Polsce 

Udział 
cudzoziemców 

w ogólnej liczbie 
studentów 

w Polsce (w %)

Studenci z Ukrainy 
w Polsce

Udział studentów 
z Ukrainy 

w ogólnej liczbie 
studentów 

w Polsce (w %)
1 549 877 35 983 2,32 15 230 0,98

Studenci w AFiB 
Vistula ogółem

Studenci-
cudzoziemcy 

w AFiB Vistula

Udział 
cudzoziemców 

w ogólnej liczbie 
studentów w AFiB 

Vistula (w %)

Studenci z Ukrainy 
w AFiB Vistula

Udział studentów 
z Ukrainy 

w ogólnej liczbie 
studentów w AFiB 

Vistula (w %)
3 635 1 672 45,10 1 114 30,64

Źródło: dane AFiB Vistula, opracowanie własne.

Tabela 5
Liczba i struktura studentów w AFiB Vistula w r.a. 2015/2016  

Studenci ogółem Studenci z Polski Studenci-cudzoziemcy Studenci z Ukrainy

4 472 2 335 2 137 1 437
100% 52,21% 47,79% 32,13%

Źródło: jak w tabeli 4.

Tabela 6
Struktura studentów wybranej uczelni według kierunków kształcenia  
(ogółem, studenci z Polski, studenci z Ukrainy) (w %)  

Wyszczególnienie Ogółem Z Polski Z Ukrainy

Ogółem
w tym:

100,0  52,2 32,1

Ekonomia 10,2 7,9 12,8
Finanse i Rachunkowość  18,7 31,1 5,6
Zarządzanie  13,6 14,0 12,1
Stosunki Międzynarodowe  10,0  0,83 18,1
Dziennikarstwo 1,5  0,7 3,1
Informatyka  10,7  9,3  12,0
Turystyka  3,4  1,4  5,8
Turystyka (SGTiR)  15,9  15,4  18,7
Filologia  6,7  8,6  5,2
Pozostałe kierunki 9,6 10,8 6,6

Żródło: jak w tabeli 4.
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W r.a. 2014/2015 cudzoziemcy studiujący w AFiB Vistula stanowili ponad 4,5% ogółu 
studentów-cudzoziemców w Polsce a wśród studentów, dla których krajem pochodzenia jest 
Ukraina, ponad 7% stanowili studenci AFiB Vistula. 

Najczęściej wybieranym kierunkiem przez studentów z Ukrainy jest turystyka i rekreacja 
(w ramach GUV – Grupy Uczelni Vistula, w skład której wchodzą AFiB Vistula i Szkoła 
Główna Turystyki i Rekreacji, w ostatnich latach nabór na TiR przeprowadza SGTiR). 
Znacznie wyższym zainteresowaniem niż wśród studentów z Polski cieszą się wśród stu-
dentów z Ukrainy Stosunki Międzynarodowe. 

Studenci z Ukrainy w AFiB Vistula w świetle podstawowych wyników 
badania ewaluacyjnego

Wyjątkowa pozycja procesu umiędzynarodowienia w misji i strategii AFiB Vistula oraz 
szczególnie duży udział studentów z Ukrainy wśród ogółu studentów-cudzoziemców, stano-
wiły istotną motywację podjęcia badań, których przedmiotem najogólniej była konfrontacja 
oczekiwań i potrzeb młodych osób z szeroko pojętą ofertą kształcenia uczelni. Celem badania 
na temat Studenci z Ukrainy w Grupie Uczelni Vistula. Potrzeby, oceny, oczekiwania było po-
zyskanie informacji, które mogłyby posłużyć Uczelni w procesie doskonalenia jakości kształ-
cenia studentów-cudzoziemców. Postawiono następującą podstawową hipotezę badawczą: 

Wśród wielu uwarunkowań wyboru uczelni przez studentów-cudzoziemców dominuje 
jakość kształcenia. W badaniu przyjęto następujące założenia:
 - typ badania, narzędzie i metoda gromadzenia informacji: ilościowe, ankieta internetowa 

on-line, narzędzie badawcze – kwestionariusz;
 - jednostka badania: student GUV (Grupy Uczelni Vistula, w której podstawowym kom-

ponentem jest AFiB Vistula), kraj pochodzenia – Ukraina;
 - populacja: ok. 2 tys. studentów z Ukrainy; 
 - metoda doboru próby: dobór jednostek typowych;
 - wielkość próby: liczba respondentów nie mniej niż 10% populacji;
 - okres gromadzenia danych: maj – sierpień 2015.

Pytania zamieszczone w kwestionariuszu odnosiły się do następujących problemów ba-
dawczych:
 - motywacja podjęcia studiów w Polsce i w wybranej uczelni;
 - bariery utrudniające studiowanie w Polsce i w wybranej uczelni;
 - ocena jakości kształcenia w wybranej uczelni;
 - propozycje przedsięwzięć doskonalących jakość studiowania cudzoziemców w wybra-

nej uczelni;
 - ocena trafności podjętej decyzji o studiach w Polsce i wybranej uczelni.

W metryczce zostały umieszczone pytania o najważniejsze cechy respondentów (po-
ziom studiów, wiek, płeć). W badaniu wzięło udział 203 studentów, tj. ponad 10% popu-
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lacji generalnej. Kobiety stanowiły 66,5%, mężczyźni 33,5% ogółu respondentów. Żaden 
z respondentów nie przekroczył 30. roku życia. Wśród respondentów 90% stanowili studen-
ci studiów I stopnia, a 97% respondentów reprezentowało studia stacjonarne. 

Tabela 7
Powody wyboru Polski jako kraju studiów   

Lp. Powody

Odsetek 
respondentów, 

którzy wskazali 
te powody

1. Uznawalność polskiego dyplomu w krajach UE 93,0
2. Wysoka jakość kształcenia w Polsce 71,0
3. Koszty studiów i utrzymania w Polsce są niższe niż w innych krajach 69,0
4. Dogodne położenie Polski (łatwy i stosunkowo tani dojazd do Ukrainy) 66,5
5. Łatwość załatwienia spraw wizowych 49,8
6. Wysoka ranga polskiego dyplomu wśród pracodawców w Ukrainie 48,8
7. Gościnność, serdeczność i otwartość Polaków 44,3
8. Można porozumieć się bez znajomości języka polskiego 36,9
9. Mam rodzinę/przyjaciół w Polsce 18,7

10. Mam polskie pochodzenie 9,9

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Podstawowym, najczęściej wskazywanym powodem (przez 93% respondentów) wybra-
nia Polski jako miejsca studiów (por. tabela 7) jest uznawalność polskiego dyplomu w kra-
jach UE, co jak należy przypuszczać wiąże się z zamiarem pozostania po studiach w Polsce 
lub poszukiwania zatrudnienia w innych krajach UE. Ponadto studenci wybierają Polskę 
(69% respondentów), a nie inny kraj UE jako miejsce studiów ze względu na niższe koszty 
studiów. Drugim w kolejności wymienianym motywem studiowania w Polsce (71% respon-
dentów) jest przekonanie o wysokiej jakości kształcenia w Polsce, co potwierdza słuszność 
podstawowej hipotezy badawczej. Jednak jak się okazało, mniej niż 50% respondentów do-
strzega wysoką rangę polskiego dyplomu wśród pracodawców w Ukrainie. Również gościn-
ność, serdeczność i otwartość Polaków nie stanowi wiodącej motywacji do podjęcia studiów 
w Polsce (mniej niż 45% respondentów kieruje się tym powodem).

Do największych trudności i barier (por. tabela 8) do pokonania przez studentów z Ukrainy 
należą problemy finansowe (73,3% respondentów). Szczególnie odczuwalne są one w kontek-
ście obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie (61% respondentów odczuwa ją jako poważny 
problem, z którym muszą się zmierzyć). Z tego względu wielu studentów, którzy dotychczas 
korzystali ze wsparcia finansowego rodziców podjęło pracę zarobkową, co pozwala im konty-
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nuować studia. Szczególne trudności finansowe pojawiły się, jak wynika z wyjaśnień przed-
stawionych w odpowiedziach na pytanie otwarte, w związku z drastycznym spadkiem wartości 
hrywny ukraińskiej. Coraz częściej studenci studiów stacjonarnych z Ukrainy zmieniają tryb 
studiów na niestacjonarny, w celu pogodzenia nauki z pracą zarobkową. Jednak równocześnie, 
jak wynika z odpowiedzi na pytanie o najpoważniejsze bariery dotyczące studiowania, praca 
zarobkowa stanowi poważne utrudnienie dla blisko 40% respondentów. 

Tabela 8
Identyfikacja barier i utrudnień związanych ze studiowaniem w Polsce  

Lp. Wybrane utrudnienia i bariery

Odsetek respon-
dentów, którzy 
wskazali poniż-
sze utrudnienia 

i bariery

1. Problemy finansowe 73,3
2. Obecna sytuacja polityczna 61,0
3. Łączenie studiów z pracą zarobkową 39,9
4. Trudności nawiązania kontaktów koleżeńskich ze studentami – Polakami 38,4

5. Brak podręczników i innych pomocy naukowych w języku ukraińskim  
(także angielskim lub rosyjskim) 36,0

6. Rozłąka z przyjaciółmi, którzy pozostali w kraju 32,0
7. Rozłąka z rodziną 30,0

8. Brak zrozumienia i wsparcia ze strony uczelni, odczucie dyskryminacji 
w środowisku uczelni 28,1

9. Problemy językowe/nieznajomość języka angielskiego 26,1

10. Brak zrozumienia i wsparcia ogólnie ze strony Polaków /odczucie marginalizacji 
społecznej 25,6

11. Brak bezpośredniego dostępu do kultury w języku ukraińskim (teatr, kino, 
literatura) 25,0

12. Problemy wizowe 22,2
13. Brak wiary we własne siły/niski poziom samooceny 17,0
14. Problemy językowe/nieznajomość języka polskiego 16,7

15. Brak odpowiedniego wyposażenia uczelni w sprzęty ułatwiające studiowanie 
cudzoziemcom 15,0

16. Złe warunki mieszkaniowe 11,8
17. Brak własnego niezbędnego sprzętu (np. komputer, laptop) 11,0

18. Wielokulturowość uczelni (obyczaje, tradycje, system wartości, religia, 
kuchnia, itp.) 11,0

19. Braki w edukacji w szkole średniej i zbyt wysokie wymagania stawiane 
studentom przez uczelnię 7,4

20. Trudności związane z dojazdem, dotarciem do uczelni (bariery komunikacyjne) 6,9
21. Problemy zdrowotne 6,4

Źródło: jak w tabeli 7.
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Tabela 9
Powody wyboru przez respondentów studiów w badanej uczelni      

Lp. Powody wyboru badanej uczelni Odsetek

1. Dostępność informacji o Grupie Uczelni Vistula – bezpośrednio i w Internecie 76,0
2. Spodziewana wysoka jakość kształcenia w Grupie Uczelni Vistula 72,0
3. Wielokulturowość (spodziewana otwartość Uczelni na potrzeby i problemy cudzoziemców) 61,0
4. Możliwa do zaakceptowania wysokość czesnego w Grupie Uczelni Vistula 57,0
5. Spodziewana łatwość studiowania i ukończenia studiów w Grupie Uczelni Vistula 50,0
6. Znajomi/członkowie mojej rodziny są wśród studentów/absolwentów Grupy Uczelni 

Vistula 22,0
7. Marka Grupy Uczelni Vistula jest wysoko oceniana wśród pracodawców w Ukrainie 11,0

Źródło: jak w tabeli 7.

Wśród czynników, które w największym stopniu wpłynęły na decyzję o studiowaniu 
w tej uczelni (por. tabela 9) był czynnik typowo marketingowy (promocyjny) – dla 76% re-
spondentów dostępność informacji bezpośredniej i w Internecie zaważyła o wyborze uczel-
ni. Należy podkreślić, iż dla wielu studentów (72% respondentów) ważny okazał się również 
czynnik merytoryczny w postaci spodziewanej wysokiej jakości kształcenia w wybieranej 
uczelni. Spodziewana otwartość Uczelni na potrzeby i problemy cudzoziemców (61% re-
spondentów) także stanowiła istotne uwarunkowanie dokonanego wyboru. Najrzadziej były 
brane pod uwagę rekomendacje ze strony znajomych i członków rodziny (22%) oraz praco-
dawców (11%). Zgodnie z przypuszczeniami znaczna część respondentów (50%) bierze pod 
uwagę czynnik finansowy (wysokość czesnego). 

Tabela 10
Przejawy niewłaściwego traktowania studentów z Ukrainy w badanej uczelni     

Lp. Przejawy niewłaściwego traktowania ze strony Odsetek

1. Wykładowców 14
2. Innych studentów 11
3. Pracowników dziekanatu 9
4. Pracowników International Office 7
5. Pracowników biblioteki 6
6. Władz uczelni (rektora, prorektora, kanclerza, dziekana, prodziekana) 5
7. Pracowników biura karier 5
8. Personelu pomocniczego (recepcja, portiernia, szatnia, bufet, parking, garaż i in.) 3
9. Przedstawicieli samorządu studentów 3

10. Pracowników działu rekrutacji 2

Źródło: jak w tabeli 7.
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Z odpowiedzi na pytanie o najsilniej odczuwane bariery i utrudnienia związane z studia-
mi w Polsce ponad 28% respondentów wskazuje na brak zrozumienia i wsparcia ze strony 
uczelni, oraz odczucie dyskryminacji w środowisku uczelni (por. tabela 8). Analiza przeja-
wów niewłaściwego traktowania studentów z Ukrainy w badanej uczelni (por. tabela 10) 
wskazuje, iż najczęściej takie sytuacje mają miejsce w kontaktach z wykładowcami (co 
siódmy respondent) i innymi studentami (co dziesiąty respondent). Należy jednak zwrócić 
uwagę na fakt, iż powyższe opinie w dużym stopniu wiążą się z częstotliwością relacji oraz 
ich znaczeniem dla respondentów. Przejawem niewłaściwego traktowania ze strony wykła-
dowców może być dla respondentów zarówno brak zrozumienia ich trudności adaptacyjnych 
oraz osobistych problemów pomocy w ich pokonaniu, jak i zbyt niska ocena osiągniętych 
efektów kształcenia. Takie odczucia wyraża jednak większość studentów (a więc nie tylko 
studenci-cudzoziemcy), którym nie powiodło się podczas egzaminów. Warto także dodać, iż 
z odpowiedzi respondentów na pytanie otwarte wynika, że wiele sytuacji, które odczuwane 
są jako przejaw niewłaściwego traktowania lub wręcz dyskryminacji studentów z Ukrainy 
jest konsekwencją nieporozumień związanych ze słabą znajomością języka polskiego. 

Tabela 11
Ocena jakości kształcenia w wybranej uczelni (w skali pięciostopniowej,  
od 1 – najniższa ocena, do 5 – najwyższa ocena) 

Lp. Kryteria oceny
Oceny w %

1 2 3 4 5

1. Poziom wiedzy i umiejętności wykładowców 2 8 19 33 37
2. Osiągnięte efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji podczas dotychczasowych studiów (nauczyłem/am 
się bardzo dużo – ocena 5; nauczyłem/am się niewiele – 1) 7 10 30 35 18

3. Program studiów 4 12 31 36 17
4. Sposoby prowadzenia zajęć/ metody dydaktyczne/jasność przekazu 4 14 32 34 16
5. Stopień trudności zajęć i poziom wymagań stawianych studentom 

(bardzo wysoki poziom trudności i wymagań – ocena 5; bar-
dzo niski – ocena 1) 8 13 32 31 14

6. Sposoby sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji studen-
tów przez wykładowców (jasność pytań, zadań, dostosowanie do 
wcześniejszych zajęć i wymagań, sprawiedliwość oceniania) 8 12 32 28 21

Źródło: jak w tabeli 7.

Respondenci bardzo wysoko ocenili jakość kształcenia (por. tabela 11). Zdecydowana 
większość respondentów wystawiła oceny bardzo dobre i dobre (suma ocen 5,0 i 4,0) po-
ziomowi wiedzy i umiejętności wykładowców (70%), programom studiów (53%), osiągnię-
tym efektom kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (53%) 

Zeszyty-naukowe-47_2016.indd   142 2016-07-11   14:27:59



MARIA GASIŃSKA 143

i metodom dydaktycznym (50%). Najmniej bardzo dobrych i dobrych ocen wystawiono 
poziomowi wymagań (45%) oraz sposobom weryfikowania efektów kształcenia (49%).

Większość respondentów – studentów z Ukrainy bardzo wysoko ocenia warunki studio-
wania w macierzystej uczelni. Przede wszystkim zwracają uwagę na nowoczesną infrastruk-
turę (ok. 75% ocen dobrych i bardzo dobrych), dużą dostępność sprzętu komputerowego 
(77% ocen dobrych i bardzo dobrych). Nieco niżej (42% ocen wysokich i bardzo wysokich) 
respondenci oceniają wsparcie ze strony samorządu studenckiego (imprezy, spotkania, re-
prezentacja wobec organów Uczelni). Ten wynik badania wydaje się o tyle zaskakujący, 
iż od kilku lat studenci z Ukrainy są wysoko reprezentowani w samorządzie studentów, 
a nawet stanowią większość w jego strukturach. Najwięcej negatywnych ocen (39% ocen 
bardzo niskich i niskich) studenci wystawili oferowanym przez uczelnię usługom z zakre-
su ochrony zdrowia i pomocy medycznej. Studenci z Ukrainy podkreślają w odpowiedzi 
na pytania otwarte, iż oczekują większego zaangażowania uczelni w zaspokojenie potrzeb 
zdrowotnych. Odczucie deprywacji tej szczególnie ważnej potrzeby (co wynika zarówno 
z konfrontacji oczekiwań z stanem faktycznym jak braku pełnej informacji o możliwościach 
jakie wynikają z posiadanego ubezpieczenia kosztów leczenia) skutkuje poddawaniu się 
nawet prostym procedurom medycznym w ojczyźnie, co wiąże się zarówno z wysokimi 
kosztami podróży jak i absencją na zajęciach. 

Interesujące okazały się odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej oceny podjętej przez 
respondentów decyzji o studiach w Polsce w ogóle i o studiach w uczelni z marką Vistula 
w Warszawie. 

Tabela 12
Ocena decyzji dotyczącej miejsca studiowania (w %)  

Lp. Przedmiot decyzji Tak Nie

1. Decyzję o studiowaniu w Polsce oceniam jako trafną, gdybym ją obecnie 
podejmował/a, nie wybrał/a bym innego kraju 78 22

2. Decyzję o studiowaniu w uczelni pod marką VISTULA oceniam jako trafną, 
gdybym ją obecnie podejmował/a, nie wybrał/a bym innego kraju 52 48

Źródło: jak w tabeli 7. 

Zdecydowanie wyższy poziom zadowolenia dotyczy decyzji dotyczącej Polski jako kra-
ju studiów niż wyboru uczelni. Mimo ogólnie wysokich ocen formułowanych pod adresem 
badanej uczelni, jedynie niewiele ponad połowa respondentów zdecydowałaby się ponow-
nie na ten sam wybór. 

Zdecydowana większość respondentów deklaruje ewentualne promowanie Polski jako 
kraju studiów. Nieco mniejsza część respondentów (blisko 60%) polecałaby znajomym i ro-
dzinie studia w uczelni z marką Vistula. 
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Tabela 13
Deklaracja dotycząca ewentualnego promowania miejsca odbywania studiów  
wśród znajomych/rodziny (w %) 

Lp. Przedmiot deklaracji Tak Nie

1. Polecał/a bym studia w Polsce znajomym/rodzinie 81 19
2. Polecał/a bym znajomym/rodzinie studia w uczeni z marką VISTULA 58 42

Źródło: jak w tabeli 7.
 

W kontekście wyników zawartych w tabelach 12 i 13 warto podjąć pogłębione badanie 
o charakterze jakościowym, w celu dotarcia do powodów przedstawionych ocen i dekla-
racji oraz planów odnośnie dalszych etapów i wyboru miejsca studiów przez studentów 
z Ukrainy. 

Podsumowanie

Wśród podstawowych uwarunkowań obserwowanej w ostatnim dziesięcioleciu intensy-
fikacji procesu umiędzynarodowienia polskich należy wymienić:
 - członkostwo Polski w UE i w konsekwencji implementacja systemu bolońskiego, które-

go główną przesłankę stanowi podniesienie prestiżu uczelni europejskich w porównaniu 
z uczelniami amerykańskimi, przyjęcie systemu porównywalnych stopni i tytułów aka-
demickich, harmonizacja systemów w ramach UE jako podstawy uznawalności efektów 
kształcenia i dyplomów. W tym znaczeniu umiędzynarodowienie uczelni postrzegane 
jest jako czynnik postępu i wyznacznik jakości kształcenia; 

 - dynamiczny wzrost liczby uczelni w Polsce (w tym uczelni niepublicznych) i w konse-
kwencji konieczność poddania się weryfikacji w ramach walki konkurencyjnej opartej 
na kryterium jakości kształcenia (systematycznie prowadzony proces akredytacji przez 
Polską Komisję Akredytacyjną i zdobywanie akredytacji międzynarodowych);

 - kryzys demograficzny w Polsce i poważny spadek liczby studentów (w latach 2005/2006 
– 2014/2015 o ok. 0,5 mln). W tej sytuacji rekrutacja studentów-cudzoziemców trakto-
wana jest jako szansa na przetrwanie przez większość uczelni, głownie niepublicznych;

 - zwiększenie udziału studentów cudzoziemców jako poważne wyzwanie dla każdej szko-
ły wyższej. Internacjonalizacja wymaga dostosowania m.in. następujących obszarów 
funkcjonowania uczelni: programy studiów, kadra akademicka, nauczanie języków ob-
cych (w tym języka polskiego), obsługa administracyjna studentów, adaptacja i asymi-
lacja studentów-cudzoziemców, przygotowanie „kulturowe” pracowników i studentów, 
baza dydaktyczna (m.in. zbiory biblioteczne), zaspokajanie potrzeb bytowych studen-
tów, promocja i system informacyjny.
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Wśród cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach od wielu lat dominują stu-
denci, których krajem pochodzenia jest Ukraina. Szczególnie wysoki w AFiB Vistula udział 
studentów-cudzoziemców, a wśród nich studentów pochodzących z Ukrainy, stanowił mo-
tywację podjęcia badań na temat Studenci z Ukrainy w Grupie Uczelni Vistula. Potrzeby, 
oceny, oczekiwania: 
 - wyniki badania ankietowego, w którym wzięło udział 203 studentów (ponad 10% popu-

lacji generalnej) potwierdziły wiodącą hipotezę badawczą, iż wśród wielu uwarunkowań 
decyzji o studiowaniu w Polsce i w uczelni z marką Vistula przez studentów z Ukrainy 
bardzo wysoką pozycję zajmuje oczekiwana jakość kształcenia; 

 - jednak dominującą motywacją wyboru Polski jako kraju studiowania była uznawalność 
polskiego dyplomu w krajach UE a na decyzję o wyborze uczelni wiodący wpływ miała 
dostępność informacji o Grupie Uczelni Vistula – bezpośrednio i w Internecie;

 - studenci z Ukrainy – respondenci badania ogólnie wysoko oceniają jakość kształcenia 
i osiągnięte dotychczas efekty z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznej 
w uczelni z marką Vistula, a najwyższe oceny odnoszą się do poziomu wiedzy i umie-
jętności wykładowców oraz warunków studiowania. Najniżej respondenci oceniają stan 
w zakresie zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w uczelni;

 - respondenci badania pokonują wiele trudności i barier, wśród których dominują pro-
blemy związane z obecną sytuacją polityczną i w konsekwencji kłopoty finansowe oraz 
konieczność pogodzenia pracy zarobkowej ze studiami.
Uczelnie, które stawiają w swoich strategiach na wzrost liczby studentów-cudzoziem-

ców muszą nie tylko dostrzegać i realizować nowe wyzwania, które ogólnie dotyczą pro-
cesu umiędzynarodowienia, ale także monitorować potrzeby i poznawać opinie studentów 
odnośnie stopnia ich zaspokojenia. Źródłem informacji i danych w procesach decyzyjnych 
służących doskonaleniu dotychczasowych przedsięwzięć i sposobów ich realizacji są 
systematycznie prowadzone badania ewaluacyjne. 
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Students from Ukraine in Poland. Determinants, Expectations,  
and Opinions in the Light of Evaluation Study at the Vistula University 

Summary

The growth of the percentage of foreign students in the total number of students is primarily one 
of the keys to internationalisation of universities; however, for many schools of the academic rank 
in Poland, this is also an opportunity for a quantitative growth and even survival. This is also a great 
challenge for academic centres which have decided on such a path of development as they have to 
undertake many endeavours in order to set forth adequate study conditions for youth of foreign origin. 
The schools, which in their strategies count on the growth of the number of foreign students, must not 
only perceive and cope with new challenges, which generally concern the process of internationali-
sation, but also monitor the needs and learn students’ opinions as to the degree of their satisfaction. 
A source of information and data in the decision making processes serving improvement of the hith-
erto projects and ways of their implementation is a systematically carried out evaluation studies. An 
aim of the work is to show the determinants of internationalisation of Polish universities and the new 
tasks they face as well as to identify the needs of foreign students and the degree of their satisfaction. 
In her article, the author presented findings of the evaluation study carried out in the Vistula Univer-
sity Group – the university where there are studying about 2000 students from Ukraine. 

Key words: internationalisation of education, students from Ukraine in Poland, evaluation study.
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Студенты из Украины в Польше. Обусловленности, ожидания  
и мнения в свете исследования по оценке в Академии Финансов  
и Бизнеса «Вистула» (AFiB Vistula) 

Резюме

Рост доли студентов-иностранцев в общем числе студентов представляет прежде всего 
одну из основ для интернационализации вуза, но для многих вузов в Польше он представляет 
собой также шанс для количественного развития, а даже выживания. Это тоже огромный вызов 
для академических центров, которые решились на такой путь развития, ибо они должны взять 
на себя многие мероприятия для создания соответствующих условий учебы для молодежи из-
за рубежа. Вузы, которые в своих стратегиях делают ставку на рост числа студентов-иностран-
цев, должны не только замечать и справляться с новыми вызовами, которые в общем касаются 
процесса интернационализации, но и вести мониторинг потребностей и изучать мнения сту-
дентов о степени их удовлетворения. Источником информации и данных в процессах принятия 
решений, которые служат совершенствованию прежних мероприятий и способов их осущест-
вления, являются систематически проводимые исследования по оценке. Цель разработки – по-
казать обусловленности интернационализации польских вузов и стоящие перед ними новые 
задачи, а также выявить потребности студентов-иностранцев и степень их удовлетоврения.  
В разработке представлены результаты оценки, проведенной в группе вузов Vistula – вуза,  
в котором обучается около 2000 студентов из Украины. 

Ключевые слова: интернационализация обучения, студенты из Украины в Польше, исследо-
вания по оценке.
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