
Raport dotyczący opinii studentów na temat funkcjonowania Uczelni
podczas pandemii COVID-19

1. Wstęp

Poniższy raport stanowi zestawienie i analizę odpowiedzi otrzymanych w ramach

badania opinii studentów dotyczącej funkcjonowania Uczelni podczas pandemii COVID-19.

Ankieta stworzona została przy użyciu programu Microsoft Forms i udostępniona na

fanpage'u Samorządu Studentów SGH na Facebook’u. Odpowiedzi udzielać mogli jedynie

studenci Szkoły Głównej Handlowej po zalogowaniu się przy użyciu domeny

student.sgh.waw.pl. Ankieta była w pełni anonimowa i trwała w dniach 7 stycznia - 10

stycznia 2022 roku. W formularzu znalazły się pytania zamknięte jednokrotnego wyboru oraz

nieobligatoryjne pytanie otwarte. Wszystkie pytania dostępne były w dwóch wersjach

językowych: polskiej i angielskiej.

2. Analiza odpowiedzi

Spośród 2819 odpowiedzi 1465 należało do studentów studiów magisterskich (51,97%),

gdzie 761 (27%) z nich to studenci pierwszego roku, natomiast 704 (24,97%) to studenci

drugiego roku studiów. Łączna liczba odpowiedzi od studentów studiów licencjackich

wyniosła 1354 (48,03%), gdzie 589 (20,89%) to studenci pierwszego roku, 510 (18,09%)

drugiego roku, a 255 (9,05%) trzeciego roku. Poniżej zestawienie na diagramie kołowym.



Biorąc pod uwagę tryb studiów, w badaniu wzięło udział 1450 (51%) studentów studiów

stacjonarnych, 222 (8%) studentów studiów niestacjonarnych popołudniowych, 1062 (38%)

osób uczęszczających na studia sobotnio-niedzielne oraz 85 (3%) studentów studiujących w

języku angielskim. Poniżej przedstawione dane na diagramie.

Na pytanie “Czy podczas semestru zimowego roku akademickiego 2021/22 uczestniczyłeś/aś

w zajęciach stacjonarnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie?” 2250 (80%)

studentów zadeklarowało się, że uczęszcza na wszystkie lub zdecydowaną większość zajęć

zgodnie z planem, 490 (17%) respondentów pojawia się na zajęciach nieregularnie; czasem

są obecni, czasem nie. Odpowiedzi, że nie uczęszcza na zajęcia lub pojawia się jedynie na

pojedynczych, udzieliło 79 (3%) studentów.

Kolejne pytanie dotyczyło oceny czy środki i działania w celu zapewnienia studentom

bezpieczeństwa na Uczelni były wystarczające. Oceny pozytywnej dokonało 538 (19%)



respondentów, natomiast negatywnie wypowiedziało się 1496 (53%) studentów. Od

jednoznacznej oceny wstrzymało się 785 (28%) osób.

W przypadku stwierdzenia, że środki i działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas

zajęć stacjonarnych były niewystarczające, w kolejnym pytaniu należało uzasadnić swoją

opinię. Uzasadnienia dokonało 1407 osób. Najczęściej w odpowiedzi poruszano kwestie takie

jak niepoprawne noszenie maseczek przez studentów i wykładowców, fakt, że zajęcia często

prowadzone w salach, w których zachowanie odpowiedniego dystansu nie było możliwe, a

wietrzenie pomieszczeń przy niskich temperaturach było bardzo uciążliwe. Ponadto pojawiły

się wypowiedzi twierdzące, że na zajęcia stacjonarne przychodzili studenci z objawami

chorób między innymi z powodu problemów z usprawiedliwieniem nieobecności na

obowiązkowych zajęciach. Wiele osób poruszyło w swoim uzasadnieniu temat zatłoczonych

korytarzy i Auli Spadochronowej oraz niedostatecznych środków do dezynfekcji.

Pytanie szóste dotyczyło poprawnego noszenia maseczek przez studentów podczas zajęć

stacjonarnych semestru zimowego. Odpowiedzi, że wszyscy lub większość studentów nosiła

prawidłowo założone maseczki, dokonało 398 (14%) osób, natomiast 774 (27%) osób

stwierdziło, że zdecydowana większość studentów nie nosiła prawidłowo maseczek

ochronnych. Najwięcej osób - 1481 (53%) - zaznaczyło, że studenci częściowo stosowali się

do obowiązku noszenia poprawnie założonych maseczek ochronnym.



Studenci zapytani, czy podczas zajęć stacjonarnych w semestrze zimowych prowadzący

zwracali uwagę na posiadanie prawidłowo założonej maseczki ochronnej, odpowiedzieli

następująco: 603 (21%) respondentów stwierdziło, że wszyscy lub większość prowadzących

zwracała na to uwagę, 1490 (53%) osób zaznaczyło, że połowa lub część prowadzących tego

pilnowała, a 726 (26%) przyznało, że ta kwestia nie była wcale pilnowana.

W pytaniu numer 8 zapytano o możliwość zachowania bezpiecznych odstępów w salach

podczas zajęć stacjonarnych w semestrze zimowym. Wśród udzielonych odpowiedzi 140

(5%) stanowiło stwierdzenie, że na wszystkich zajęciach była taka możliwość, 1121 (40%) z

kolei stanowiła odpowiedź, że zachowanie bezpiecznego dystansu w salach zajęciowych nie

było możliwe. Natomiast 1558 (55%) respondentów odpowiedziało, że w mniejszym lub



większym stopniu (na większości lub części zajęć) była możliwość zachowania bezpiecznych

odstępów podczas zajęć.

W kolejnym pytaniu o to, czy podczas zajęć stacjonarnych w salach faktycznie zachowywane

były odstępy przez studentów, 2028 (72%) osób przyznało, że dystans nie był utrzymywany,

162 (6%) odpowiedzi było twierdzących, a 624 (22%) studentów nie było w stanie udzielić

jednoznacznej odpowiedzi.

Na pytanie o preferowaną formę nauczania w okresie 15.01.2022-23.01.2022 r. za formą

zdalna opowiedziało się 2426 (86%) studentów, za formą stacjonarną 228 (8%) studentów, a



formę hybrydową wybrało 165 (6%) osób. Dodatkowo 95% studentów studiów

sobotnio-niedzielnych preferuje formę zdalną.

Jedno z ostatnich pytań skupiało się na zebraniu opinii studentów na temat odpowiedniego

poinformowania ich o sposobie i trybie zaliczenia semestru zimowego. Ponad połowa tj. 60%

studentów zaprzeczyło, jakby czuło się odpowiednio zapoznani z możliwościami

dotyczącymi sposobu i trybu zaliczenia semestru. Mniej niż jedna czwarta (24%) studentów

uważa, że otrzymali oni odpowiednie informacje na temat zaliczenia. 16% osób wstrzymało

się od wyrażenia jednoznacznej opinii.



Na ostatnie pytanie, gdzie możliwe było dodanie własnego komentarza, odpowiedziało 845

respondentów. Wiele wypowiedzi opierało się na podkreśleniu potrzeby utrzymania zajęć

zdalnych w obecnej sytuacji. Studenci wyrazili swoje obawy związane z powrotem w formie

stacjonarnej na Uczelnię, ponieważ zachowanie bezpieczeństwa podczas i między zajęciami

jest bardzo trudne, a każdy martwi się teraz nie tylko o swoje zdrowie, ale także osób z

bliskiego otoczenia. Liczne wypowiedzi uwzględniały również rozważania i propozycję

rozwiązań hybrydowej formy nauczania. Studenci zwrócili też uwagę, że decyzję dotyczące

między innymi trybu sesji powinny zostać podjęte wcześniej, a wykładowcy podczas zajęć

organizacyjnych powinni uwzględnić informację o formie zaliczenia przedmiotu w

przypadku zmiany trybu na zdalny.


