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Wstęp 

W związku z Zarządzeniem nr 38/2020 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia 
w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w Uczelni wdrożono Politykę wsparcia studentów  
w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym, wejścia na rynek pracy oraz 
rozwoju i doskonalenia form wsparcia, formalizującej formy wsparcia oferowane przez Uczelnię. 
Mając na celu doskonalenie systemu wsparcia studentów na koniec roku akademickiego 
2020/2021 przeprowadzono ankietyzację wśród studentów studiów I i II stopnia.  

Do metod wsparcia oferowanych przez Uczelnię należy zaliczyć:  

− możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów; 
− możliwość skorzystania z innych form kształcenia i aktywności studenckiej w postaci 

warsztatów, seminariów, targów skierowanych do studentów; 
− dni adaptacyjne; 
− koła naukowe oraz kluby praktycznego przygotowania zawodowego; 
− mobilność międzynarodową; 
− dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych i publikacji artykułów naukowych; 
− indywidualne konsultacje w zakresie działań rozwojowych studentów; 
− wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz studentów ze szczególnymi potrzebami; 
− bezpłatne porady prawne; 
− bezpłatne indywidualne konsultacje psychologiczne; 
− stypendia: stypendium rektora za wybitne osiągnięcia, stypendium socjalne, stypendium 

socjalne o zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych; 
− nagroda rektora oraz nagrody ufundowane przez interesariuszy zewnętrznych czy też inne 

wyróżnienia; 
− strefy studenta itd. 

Realizacja ankiety miała na celu ocenę poziomu wiedzy studentów na temat form wsparcia 
oferowanych przez Uczelnię, zakresu korzystania przez studentów z różnych form wsparcia oraz 
propozycji studentów dotyczących nowych form wsparcia, jakie Uczelnia mogłaby wdrożyć.  

Organizacja badania 

Formularz ankiety został opracowany przez Komisję ds. Jakości Kształcenia i udostępniony  
w elektronicznym systemie obsługi studiów ProAkademiaNET w okresie od 1 do 15 września  
2021 r. Ankieta obejmowała okres wsparcia od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 

Udział w ankiecie był dobrowolny. Student logując się do systemu ProAkademiaNET, mógł 
anonimowo wypełnić ankietę. Po wyznaczonym terminie ankieta wygasła, a wyniki zebrane za 
pośrednictwem programu ProAkademiaNET zostały przekazane do analizy Komisji ds. Jakości 
kształcenia. Dostęp do ankiety mieli wszyscy studenci WSIiZ zarówno studiów stacjonarnych, jak 
i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach studiów licencjackich i magisterskich, którzy w r/a 
2020/2021 rozpoczęli lub kontynuowali kształcenie w Uczelni. 

Formularz ankiety składał się z: metryczki oraz 8 pytań (zamkniętych i otwartych). 
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Wyniki ankiety 

W ankiecie wzięło udział łącznie 656 respondentów, wśród których zdecydowanie dominowali 
studenci kosmetologii I stopnia, których było 442, z kierunku chemia kosmetyczna wzięło udział 
w ankiecie 64 osoby, natomiast z dietetyki 76. Z kosmetologii II stopnia udział w ankiecie wzięło 
74 osoby.  

Zebrano 226 odpowiedzi od studentów studiów stacjonarnych i 430 od studentów studiów 
niestacjonarnych. 

Wśród badanych, aż 94% stanowiły kobiety, pozostałych 6% stanowili mężczyźni studiujący  
w uczelni na studiach I stopnia.   

W odpowiedzi na pytanie: Czy Pan/i zna formy wsparcia oferowane przez Uczelnię? respondenci 
najczęściej odpowiadali Tak – 370, w dalszej kolejności Nie - 194, a najrzadziej Nie interesuje 
mnie to – 92.  

Osoby, które na pytanie 1 odpowiedziały twierdząco tj. 370, wskazały następujące rodzaje 
wsparcia, które są im znane: 

a) wsparcie osób niepełnosprawnych - 45 
b) wsparcie finansowe w postaci przyznanych stypendiów i zapomóg – 150  
c) indywidualna organizacja studiów - 5 
d) dostęp do aktualnych ofert pracy i praktyk publikowanych przez Biuro Karier -55 
e) wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej - 25 
f) możliwość udziału w różnych organizacjach studenckich - 60 
g) możliwość udziału w targach/ konferencjach/ panelach eksperckich i innych - 30 

Powyższe odpowiedzi potwierdzają, że mimo prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej, 
związanej z przyjęciem przedmiotowej Polityki, nie wszyscy studenci zapoznali się z jej treścią,  
a przede wszystkim nie wszyscy są zainteresowani jakimkolwiek wsparciem ze strony Uczelni.  

W tym kontekście zaskakujące są również odpowiedzi na pytanie: Czy Pan/i korzysta z form 
wsparcia oferowanych przez Uczelnię?, ponieważ z 656 respondentów zaledwie 105 wskazało 
odpowiedź Tak. Analizując dostępne dane tylko z zakresu liczby przyznanych świadczeń w ramach 
stypendiów, czy uczestnictwa studentów w działaniach poszczególnych organizacji studenckich, 
można stwierdzić, że studenci nie oceniają tych możliwości jako wsparcie ze strony Uczelni.    

W odpowiedzi na pytanie: Z jakiej formy wsparcia Pan/i korzystał/a? respondenci ponownie 
wskazywali głównie na formy wsparcia finansowego (aż 65%), uczestnictwa w funkcjonujących  
w uczelni organizacjach studenckich (30%), pozostałe (5%).  

Porównać by należało tutaj przygotowywane okresowo sprawozdania, stanowiących załączniki  
A-G do Polityki wsparcia studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 
zawodowym, wejścia na rynek pracy oraz rozwoju i doskonalenia form wsparcia, w podziale  
na władze/ działy odpowiedzialne za poszczególne formy wsparcia na dzień 30 września  
2021 r. (wybrane dane): 

− Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki – wsparcie dotyczyło 146 osób; 
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− Prorektor ds. organizacyjnych i studenckich – liczba studentów zaangażowanych w koła 
naukowe – 231, liczba studentów zaangażowanych w kluby praktycznego przygotowania 
zawodowego – 155; 

− Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych i BON – liczba przyznanych świadczeń 
22, liczba przeprowadzonych konsultacji z OzN – 15; 

− Dział Płatności i Dział Stypendiów – łączna liczba wniosków o świadczenia 22, łączna 
liczba o rozłożenie czesnego na raty 114, łączna liczba wniosków o indywidualne terminy 
płatności – 35, łączna liczba wniosków o przesunięcie terminu płatności – 79; 

− Dział Promocji i Rekrutacji – liczba wydarzeń branżowych, warsztatów, szkoleń i kursów – 
18, liczba konkursów – 13. 

Ponownie potwierdza to, że studenci nie są świadomi, że uczestnicząc w życiu społeczności 
akademickiej, niejednokrotnie korzystają z różnych form oferowanego przez Uczelnię wsparcia.   

Odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pan/i wsparcie oferowane przez Uczelnię? udzielili tylko  
i wyłącznie studenci, którzy potwierdzili, że korzystają ze wsparcia oferowanego przez uczelnię. 
Łącznie było to 105 respondentów. Odpowiedzi na to pytanie rozkładały się następująco: 80% 
osób udzieliło odpowiedzi bardzo dobrze, a 20% dobrze. Potwierdza to fakt, że organizacja 
wsparcia dla studentów odbywa się na zadowalającym ich poziomie. Żadna z osób nie 
wypowiedziała się na temat działań uczelni negatywnie.  

Odpowiedzi na pytanie: Czy skorzysta Pan/i ponownie ze wsparcia oferowanego przez Uczelnię? 
udzieliło ponownie 105 respondentów, przy czym: 95% potwierdziło, że skorzysta ze wsparcia 
oferowanego przez uczelnię w przyszłości, natomiast 5% na moment przeprowadzenia badania nie 
ma jeszcze sprecyzowanego zdania.  

Pytanie: Czy Pan/i chciałby/aby skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Uczelnię? było 
adresowane do studentów, którzy w tym roku akademickim nie skorzystali ze wsparcia oferowanego 
przez Uczelnię. Łącznie 286 respondentów udzieliło następujących odpowiedzi: Tak (8%), Nie 
(86%), Nie wiem (6%). Przy czym odpowiedzi NIE udzieliły również wszystkie osoby, które  
nie wykazały zainteresowania jakimikolwiek formami wsparcia.   

Odpowiedzi na pytanie: Czy Pan/i zdaniem Uczelnia powinna oferować jeszcze jakieś formy 
wsparcia? udzieliło jedynie 5% respondentów. Do najczęściej pojawiających się odpowiedzi należy 
zaliczyć: dofinansowanie czesnego, odpłatność za uczestnictwo w studenckich praktykach 
zawodowych, utworzenie strefy chillout m.in. z grami multimedialnymi.  

Rekomendacje 

Analizując powyższe wyniki należy stwierdzić, że niezbędne jest zintensyfikowanie działań 
informacyjnych w zakresie możliwości wsparcia studentów oferowanych w Wyższej Szkole Inżynierii 
i Zdrowia w Warszawie, również przy współpracy z Samorządem Studentów.  
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Załącznik nr 1 Wzór Ankiety 
 

Ankieta dotycząca form wsparcia realizowanych  
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

Płeć: K/M 

Wiek: 

Kierunek studiów: 

Forma studiów: 

1. Czy Pan/i zna formy wsparcia oferowane przez Uczelnię? 
− Tak 
− Nie 
− Nie interesuje mnie to 

2. Proszę podać formy wsparcia oferowane przez Uczelnię 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Czy Pan/i korzysta z form wsparcia oferowanych przez Uczelnię? 
− Tak  
− Nie  

4. Z jakiej formy wsparcia Pan/i korzystał/a? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

5. Jak ocenia Pan/i wsparcie oferowane przez Uczelnię? 
− bardzo dobrze (5) 
− dobrze (4) 
− średnio (3) 
− źle (2) 
− bardzo źle (1) 

6. Czy skorzysta Pan/i ponownie ze wsparcia oferowanego przez Uczelnię? 
− Tak 
− Nie  
− Jeszcze nie wiem 

7. Czy Pan/i chciałby/aby skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Uczelnię? 
− Tak  
− Nie  
− Jeszcze nie wiem 



Warszawa, 21 października 2021 r. 

7 
 

8. Czy Pan/i zdaniem Uczelnia powinna oferować jeszcze jakieś formy wsparcia? 
− Tak 
− Nie 

Jeżeli tak to jakie: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 


