POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI NR 10, 2011

Miros³aw Malec1, Renata Lis1, Marcin Barszcz1

RÓD£A INFORMACJI O STUDIACH NA WYDZIALE
PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
I MOTYWY ICH PODJÊCIA W PERCEPCJI STUDENTÓW
Streszczenie. Badania wykaza³y, ¿e najwa¿niejszymi ród³ami informacji o studiach na
Wydziale Podstaw Techniki w Politechnice Lubelskiej dla kandydatów s¹: Internet, koledzy
i znajomi ze studiów oraz materia³y reklamowe Politechniki Lubelskiej. Najwa¿niejsze motywy
studiowania stanowi¹: zgodnoæ kierunku studiów z zainteresowaniami studentów, du¿e perspektywy po ukoñczeniu studiów, mo¿liwoæ uzyskania tytu³u in¿yniera.
S³owa kluczowe: promocja studiów, ród³a informacji o studiach, motywy podejmowania
studiów

WSTÊP
W czasach ni¿u demograficznego i wzrastaj¹cej liczby prywatnych szkó³ wy¿szych,
jednym z wa¿niejszych zadañ pañstwowej uczelni staje siê jej promocja w celu utrzymania i zwiêkszenia poziomu rekrutacji studentów. Z roku na rok dzia³ania uczelni
w tym kierunku podlegaj¹ intensyfikacji. Przegl¹daj¹c prasê czy Internet mo¿na zauwa¿yæ zwiêkszenie iloci komunikatów reklamowych zapraszaj¹cych do wst¹pienia
w szeregi konkretnych Alma Mater. Szko³y wy¿sze przecigaj¹ siê w kreowaniu oryginalnych pomys³ów, zak³adaj¹c profile na portalach spo³ecznociowych czy umieszczaj¹c filmy promocyjne w serwisie YouTube. Od niedawna równie¿ Wydzia³ Podstaw
Techniki, Politechniki Lubelskiej przy³¹czy³ siê do tego wycigu, podejmuj¹c aktywne dzia³ania na rzecz pozyskiwania kandydatów na studia.
Wydzia³ Podstaw Techniki rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ od stycznia 2008 roku. Na
wydziale prowadzone s¹ dwa kierunki studiów: edukacja techniczno-informatyczna i
matematyka a do padziernika 2010 roku funkcjonowa³ równie¿ kierunek fizyka techniczna. Ze wzglêdu na specyfikê tych kierunku studiów oraz fakt, i¿ jest to najm³odszy
wydzia³ uczelni jego sytuacja na rynku graczy o potencjalnych kandydatów na studia
jest trudniejsza ni¿ innych jednostek. Do tych czynników nale¿y jeszcze dodaæ zjawiska, które nie s¹ statyczne i mog¹ byæ istotne w nadchodz¹cych latach, a mianowicie
wkraczaj¹cy do szkolnictwa wy¿szego ni¿ demograficzny [1], przemiany strukturalne
szkó³ rednich  w tym zmniejszanie siê liczby techników bêd¹cych naturalnym ród³em
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kandydatów o wyranym profilu zainteresowañ technicznych, s³absze przygotowanie
m³odzie¿y w zakresie matematyki i fizyki, powstanie szeregu szkó³ prywatnych i wprowadzenie w przysz³oci odp³atnoci za studia.
Pomimo tych trudnoci, wydzia³ od pocz¹tku istnienia prowadzi aktywn¹ akcjê
promocyjn¹ przy pomocy Internetu, materia³ów reklamowych, plakatów rozwieszanych w szko³ach rednich oraz spotkañ pracowników z kandydatami na studia. Raz w
roku organizowane s¹ dni otwarte Politechniki Lubelskiej oraz wyk³ady i pokazy dla
uczniów w ramach Festiwalu Nauki. Dziêki tym dzia³aniom liczba studentów wydzia³u
zwiêksza siê z roku na rok. Jednak wprowadzenie systemu studiów dwustopniowych,
a zw³aszcza naboru na studia II stopnia w lutym, spowodowa³o rozpoczêcie poszukiwania tych dzia³añ promocyjnych, które s¹ najbardziej skuteczne i trafiaj¹ do najwiêkszej rzeszy studentów. Identyfikacja tych dzia³añ pozwoli³aby na skuteczne dotarcie do
potencjalnych kandydatów, oraz produktywne zagospodarowanie pieniêdzy przeznaczonych na dzia³ania promocyjne. Efekty tych promocyjnych dzia³añ bez w¹tpienia
wp³ynê³y na zdecydowanie zwiêkszon¹ liczbê przyjêtych studentów na studia w ostatnich dwu latach. Zachêcaj¹ one do ich rozwijania i doskonalenia. Za³o¿ono, i¿ do dalszego usprawniania dzia³alnoci promocyjnej potrzebne s¹ badania sonda¿owe studentów o ich ród³ach informacji o studiach oraz o ich motywach podejmowania studiów.
Badania te sta³y siê przedmiotem niniejszego artyku³u.

INFORMACJA O BADANIACH I BADANYCH STUDENTACH
Badania zosta³y przeprowadzone podczas procesu rekrutacyjnego w 2010 roku.
Jednym z etapów tego procesu by³o wype³nienie ankiety dotycz¹cej róde³ informacji
o wydziale i wybranych kierunkach studiów, a tak¿e motywów tego wyboru.
Ten za³o¿ony moment badañ to czas w którym potencjalny kandydat staje siê pe³noprawnym kandydatem na studenta przez co zgromadzone dane dotycz¹ w zdecydowanej wiêkszoci, tych sporód zapisanych kandydatów (studentów), którzy realnie
rozpoczêli studia na Wydziale Podstaw Techniki.
W badaniu wziê³o udzia³ 206 przyjêtych studentów z czego 29 studentów fizyki
technicznej, 88 studentów edukacji techniczno-informatycznej i 89 matematyki (rys. 1).
Wród przebadanych studentów przewa¿aj¹ mê¿czyni. Sytuacja ta zmienia siê
gdy przyjrzymy siê wynikom w podziale na kierunki studiów. Na rysunku 2 przedstawiono rozk³ad procentowy iloci kobiet i mê¿czyzn bior¹cych udzia³ w badaniu w
zale¿noci od wybranego kierunku studiów. Z przedstawionego zestawienia wynika, ¿e
na kierunek edukacja techniczno-informatyczna zosta³o przyjêtych 95,5% mê¿czyzn
i 4,5% kobiet, a na kierunek fizyka 75,9% mê¿czyzn i 24,1% kobiet. Natomiast na
kierunku matematyka 32,6% mê¿czyzn i 67,4% kobiet. Z danych tych wynika, i¿ to
mê¿czyni stanowi¹ najliczniejsz¹ grupê studentów zarówno w skali ca³ego Wydzia³u
Podstaw Techniki jak i kierunku: edukacja techniczno informatyczna oraz dotychczasowego kierunku fizyka techniczna.
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Rys. 1. Badani studenci według kierunku studiów (liczba, %)

Rys. 2. Badani studenci według płci i kierunku studiów

Rys. 3. Badani studenci według ukończonej szkoły średniej
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Na pytanie o rodzaj ukoñczonej szko³y œredniej ankietowani odpowiedzieli nastêpuj¹co: a¿ 72% studentów to absolwenci liceum ogólnokszta³c¹cego, 23% to studenci po
technikach i 5% to absolwenci po liceach profilowanych (rys. 3).
Zatem, jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 3, studenci podejmuj¹cy
studia na Wydziale Podstaw Techniki w zdecydowanej wiêkszoœci maj¹ ukoñczone
liceum ogólnokszta³c¹ce, w dalszej kolejnoœci technikum, a najmniej osób ma ukoñczone liceum profilowane.
Natomiast analiza rodzaju ukoñczonej szko³y œredniej studentów w podziale na kierunki studiów wskazuje, i¿ kierunki matematyka i fizyka techniczna ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem wœród absolwentów liceów ogólnokszta³c¹cych, natomiast
kierunek edukacja techniczno-informatyczna jest wybierany przez podobn¹ iloœæ absolwentów techników (45%) i liceów ogólnokszta³c¹cych (51%). Na rysunku 4 ukazano
zestawienie rodzaju ukoñczonej szko³y œredniej w zale¿noœci od wybranego kierunku
studiów.

Rys. 4. Badani studenci wed³ug ukoñczonej szko³y œredniej
i wybranego kierunku studiów

WYNIKI BADAÑ
Du¿¹ wartoœæ poznawcz¹ dla dzia³añ promocyjnych wydzia³u niesie pytanie ankietowe: „Sk¹d Pan(i) dowiedzia³(a) siê o wybranym kierunku studiów prowadzonym w
Wydziale Podstaw Techniki”. Badani mieli mo¿liwoœæ wyboru odpowiedzi spoœród nastêpuj¹cych kategorii:
a. Z plakatów reklamowych;
b. Z Internetu;
c. Od kolegów, znajomych;

172

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI NR 10, 2011

d.
e.
f.
g.

Od rodziny;
Z materia³ów reklamowych Politechniki Lubelskiej;
Na dniach otwartych uczelni;
Z bezpoœredniego kontaktu z pracownikami wydzia³u.

Wyniki dotycz¹ce uzyskanych odpowiedzi w sposób graficzny przedstawia rys. 5.
Z analizy uzyskanych odpowiedzi (rys. 5) wynika, i¿ wiêkszoœæ badanych (48%) o
wybranym kierunku studiów dowiedzia³a siê z Internetu, 28% od kolegów i znajomych
a 13% czerpa³o informacjê z materia³ów reklamowych Politechniki Lubelskiej. Tutaj
trzeba zaznaczyæ, i¿ materia³y te s¹ dostêpne równie¿ w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Politechniki Lubelskiej, zatem przypuszczaæ mo¿na, i¿ pewien procent
osób zaznaczaj¹cy kategoriê odpowiedzi „Z Internetu” zapewne czerpa³ wiedzê o wybranym kierunku studiów z materia³ów reklamowych w tej wersji.

Rys. 5. • ród³a informacji o wybranym kierunku studiów wg wszystkich badanych

Najmniej osób o wybranym kierunku dowiedzia³o siê z bezpoœredniego kontaktu z
pracownikami wydzia³u (5%), na dniach otwartych uczelni (3%), z plakatów reklamowych (2%) i od rodziny (1%).
Analiza przedstawionych danych wskazuje, i¿ najskuteczniejsz¹ form¹ dotarcia do
potencjalnych kandydatów jest Internet i zamieszczane w nim materia³y reklamowe.
Uwzglêdniaj¹c podzia³ na kierunek studiów badanych odpowiedzi na pytanie o Ÿród³o informacji o wybranym kierunku studiów zosta³y przedstawione na rys. 6.
Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 6, wed³ug studentów wszystkich kierunków najlepszym Ÿród³em informacji o wybranych przez nich studiach
jest Internet. Kolejnym - koledzy i znajomi, którzy mieli stycznoœæ z prowadzonymi
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Rys. 6. •ród³a informacji o studiach wg studentów poszczególnych kierunków studiów

w wydziale kierunkami studiów, b¹dŸ jako studenci tych kierunków lub posiadaj¹cy na
nich swoich znajomych. Najmniej efektywnym Ÿród³em okazuj¹ siê plakaty, co mo¿e
byæ spowodowane ich stosunkowo ma³¹ iloœci¹, niew³aœciwym miejscem i czasem ich
eksponowania jak te¿ i tym, ¿e obecnie Ÿród³a pisane coraz mniej docieraj¹ do m³odzie¿y.
Niewielka czêœæ przebadanych dowiedzia³a siê te¿ o poszczególnych kierunkach studiów i wydziale podczas corocznych dni otwartych organizowanych przez
uczelniê.
Z uzyskanych wyników badañ mo¿na sformu³owaæ równie¿ wniosek o skutecznoœci w pozyskiwaniu kandydatów poprzez odbierany czasami jako tradycyjny i tym
samym przestarza³y, bezpoœredni kontakt uczniów (kandydatów) z nauczycielami akademickimi.
Kolejne pytanie ankietowe dotyczy³o przes³anek, które sk³oni³y kandydata do podjêcia studiów w Wydziale Podstaw Techniki („Co wp³ynê³o na Pan/Pani decyzjê o pod-
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jêciu studiów w Wydziale Podstaw Techniki”). Ankietowani mieli mo¿liwoœæ dokonania
wyboru odpowiedzi spoœród nastêpuj¹cych kategorii:
a. Koledzy tutaj studiuj¹;
b. S³ysza³em, ¿e bêdzie ³atwo;
c. Wysoki poziom nauczania;
d. Nauczyciel/rodzic mi doradzi³;
e. Moje zainteresowania pokrywaj¹ siê z kierunkiem studiów;
f. Du¿e perspektywy po ukoñczeniu studiów;
g. Nie dosta³em siê na inny kierunek a tu by³y wolne miejsca;
h. Mo¿liwoœæ uzyskania tytu³u in¿yniera.
Procentowe zestawienie uzyskanych odpowiedzi zosta³o przedstawione na rysunku 7. Z analizy danych przedstawionych na rys. 7 wynika, i¿ g³ównym motywem
podjêcia studiów na Wydziale Podstaw Techniki by³a zgodnoœæ zainteresowañ badanych z treœciami kszta³cenia na wybranym kierunku studiów (38%). Natomiast dla
25% studentów spore znaczenie przy wyborze kierunku mia³y du¿e perspektywy po
ukoñczeniu studiów, a dla 15% mo¿liwoœæ uzyskania tytu³u in¿yniera. Jedynie dla 8%
badanych znaczenie mia³ wysoki poziom nauczania. Najmniej studentów wybra³o studia na WPT pod wp³ywem znajomych/rodziców (5%) czy ¿eby do³¹czyæ do swoich
kolegów studiuj¹cych ju¿ na tym wydziale (4%). Tylko 3% badanych wybra³a WPT, z
powodu nie przyjêcia na inny kierunek studiów, a 2% z nadziej¹, ¿e bêdzie ³atwo.

Rys. 7. Motywy podejmowania studiów wg wszystkich badanych
Odpowiedzi badanych na pytanie o motywy wyboru studiów na WPT z podzia³em
na kierunek studiów zosta³y przedstawione na rysunku 8. Na podstawie danych przedstawionych na rysunku 8 mo¿na s¹dziæ, i¿ prowadzone w Wydziale Podstaw Techniki
kierunki studiów s¹ powi¹zane z zainteresowaniami przysz³ych studentów i ten fakt
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Rys. 8. Motywy podejmowania studiów wg studentów poszczególnych kierunków studiów

badani wskazuj¹ jako przes³ankê maj¹c¹ decyduj¹cy wp³yw na dokonany wybór kierunku studiów. Uwa¿a tak po 40% studentów edukacji techniczno-informatycznej, 41%
studentów fizyki i 32% matematyki.
Jako kolejny, wa¿ny argument brany pod uwagê przy wyborze to fakt, i¿ prowadzone w wydziale kierunki studiów zapewniaj¹ równie¿ zdaniem przysz³ych studentów
du¿e perspektywy zarówno w uzyskaniu pracy jak i w³asnego rozwoju. OdpowiedŸ t¹
zaznaczy³o 19% studentów edukacji techniczno-informatycznej, 28% studentów matematyki oraz 32% studentów fizyki.
Bardzo wa¿nym atutem w doborze kierunku studiów ma wed³ug respondentów
równie¿ to, ¿e podjête tu studia daj¹ mo¿liwoœæ otrzymania tytu³u zawodowego in¿yniera.
Kolejne pytanie ankiety dotyczy³o perspektywy kontynuacji studiów drugiego stopnia magisterskich w dotychczasowym wydziale po ukoñczeniu na nim studiów pierwszego stopnia. Pytanie to choæ z punktu widzenia naszych kandydatów jest byæ mo¿e
przedwczesne, to z punktu widzenia perspektywy funkcjonowania wydzia³u jest jak
najbardziej zasadne. Uzyskane odpowiedzi przedstawione zosta³y na rys. 9. i rys. 10
z uwzglêdnieniem wybranego przez badanych kierunku studiów.
Jak wynika z zaprezentowanych danych (rys. 9), a¿ 73% studentów zamierza
kontynuowaæ studia magisterskie na obranym kierunku, 25% jest jeszcze niezdecy-
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Rys. 9. Odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy zamierza Pan(i) kontynuować studia
magisterskie na obranym kierunku?”

Rys. 10. Odpowiedzi respondentów z poszczególnych kierunków studiów na pytanie:
„Czy zamierza Pan(i) kontynuować studia magisterskie na obranym kierunku?”

dowanych, a 2% nie ma takiego zamiaru. Jeżeli chodzi o poszczególne kierunki studiów (rys. 10) to na kierunku edukacja techniczno informatyczna zamierza kontynuować studia magisterskie na II stopniu studiów 65% badanych studentów, na kierunku
matematyka – 80% i na kierunku ﬁzyka – 69%. Jest to bardzo duży kapitał zaufania
jakim obdarzają Wydział Podstaw Techniki studenci rozpoczynający studia, pozwala
to również właściwie planować zarówno jego rozwój jak i rozwój kadry naukowej,
która go tworzy.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
System promocji uczelni tworz¹ nastêpuj¹ce instrumenty: reklama, promocja osobista, marketing bezporedni, public relations. Uszczegó³awiaj¹c dzia³alnoæ ta powinna polegaæ na:
l dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic i zachêt sk³aniaj¹cych do skorzystania z oferty edukacyjnej;
l tworzeniu i utrzymywaniu przychylnej opinii o uczelni i jej ofercie;
l przezwyciê¿aniu oporów, uprzedzeñ i przyzwyczajeñ hamuj¹cych popyt na okrelone kierunki kszta³cenia (z regu³y mniejsze zainteresowanie studiami technicznymi
ni¿ uniwersyteckimi);
l kreowaniu popytu na now¹ ofertê edukacyjn¹;
l zmniejszaniu elastycznoci cenowej popytu na ofertê edukacyjn¹ uczelni, tzn. minimalizowaniu wra¿liwoci potencjalnych nabywców na cenê us³ug edukacyjnych
(studia zaoczne, wieczorowe, uzupe³niaj¹ce, podyplomowe) [2].
Wydaje siê, i¿ dzia³ania prowadzone przez Wydzia³ Podstaw Techniki spe³niaj¹ te
wymogi. Potwierdzaj¹ to równie¿ wyniki zaprezentowanych badañ. Analiza tych wyników wykaza³a, i¿ najbardziej efektywnym kana³em informacji o wydziale okaza³ siê
Internet. Na kolejnym miejscu znalaz³y siê bezporednie kontakty z kolegami i znajomymi ze studiów co uznaæ mo¿na za du¿y sukces organizowanych spotkañ z m³odzie¿¹ w szko³ach rednich w³adz, pracowników i studentów wydzia³u.
Ostatecznym kryterium oceny skutecznoci podjêtych dzia³añ w opisywanym zakresie s¹ wyniki rekrutacji. I choæ perspektywa dwóch lat realizacji projektów maj¹cych na celu poprawienie wyjciowej pozycji wydzia³u i jego zaistnienie w powszechnej wiadomoci spo³ecznej stanowi zbyt krótki okres na pe³n¹ ocenê to jednak ju¿
teraz mo¿na stwierdziæ, ¿e za³o¿ony na pocz¹tku cel zosta³ osi¹gniêty. Zwiêkszy³a siê
bowiem znacz¹co liczba kandydatów przyjêtych na studia.
Przyjêta metoda poprawy atrakcyjnoci wydzia³u poprzez wykorzystanie promocji
internetowej i zastosowanie nowych form przekazu: filmy o kierunkach edukacja techniczno-informatyczna i fizyka techniczna, nowa strona internetowa, korzystanie z ulotek i ró¿norodnych plakatów informacyjnych, zamieszczanie aktualnych i wyczerpuj¹cych informacji dla kandydatów nie tylko w okresie rekrutacji, kompetentna i ¿yczliwa
opieka nad kandydatem komisji rekrutacyjnej podczas postêpowania kwalifikacyjnego,
aktywna promocja naszych kierunków podczas dni otwartych a tak¿e na terenie szkó³
rednich województwa okaza³a siê metod¹ skuteczn¹ i efektywn¹. Rezultaty tych dzia³añ stanowi¹ równie¿ znacz¹cy dorobek wydzia³u w jego historii.
W konkluzji przedstawionych wniosków mo¿na ponadto pokusiæ siê o zaproponowanie nowych dzia³añ promocyjnych zgodnych z uzyskanymi wynikami przeprowadzonych badañ, takich na przyk³ad jak:
l Reklama i za³o¿enie profili na popularnych portalach internetowych np. facebook,
nasza-klasa.
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l

l

l

Kreowanie pozytywnego wizerunku o wydziale i kierunkach studiów w Internecie
poprzez stworzenie i utrzymywanie portalu dla obecnych i przysz³ych studentów
WPT.
Materia³y reklamowe powinny zawieraæ informacje i has³a reklamowe odwo³uj¹ce
siê do zainteresowañ potencjalnych studentów np. Interesujesz siê Internetem i
chcesz wiedzieæ jak dzia³a silnia przyjd na WPT czy Interesujesz siê informatyk¹? Masz zainteresowania techniczne? A mo¿e przydadz¹ ci siê uprawnienia pedagogiczne? Wybierz ETI.
Uczelnia, przyjmuj¹c w swoje mury nowych studentów, powinna od samego pocz¹tku d¹¿yæ do pobudzenia wród studentów poczucia przynale¿noci do spo³ecznoci danego wydzia³u i kierunku studiów. Stan taki mo¿na uzyskaæ poprzez wspólne atrybuty materialne typu koszulki, plakietki, notesy z god³em wydzia³u i has³em
konkretnego kierunku oraz atrybuty niematerialne takie jak wspólna organizacja dzia³añ
wydzia³u: seminaria naukowe, kluby dyskusyjne, ko³a naukowe, konferencje czy
wycieczki. Dzia³anie d³ugofalowe spowoduje, i¿ studenci bêd¹ mieli poczucie wspó³tworzenia wydzia³u i bêd¹ dzia³ali na jego korzyæ w swoim ¿yciu prywatnym i
zawodowym. Poczucie spo³ecznoci (sense of community) niesie równie¿ szereg
korzyci dla uczelni i studentów tak¿e po ukoñczeniu przez nich studiów.
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SOURCE OF INFORMATION ABOUT STUDYING AT THE FACULTY
OF FUNDAMENTALS OF TECHNOLOGY IN LUBLIN UNIVERSITY
OF TECHNOLOG AND THEIR MOTIVES IN PERCEPTION OF STUDENTS
Summary
Studies have shown that the most important sources of information on studying at the
Faculty of Fundamentals of Technology in Lublin University of Technolog for candidates
are: internet, colleagues and friends from college and advertising materials of the Lublin
University of Technolog. The main themes of study are: compliance with the faculty students interests, big prospects after graduation, to obtain the title of engineer.
Keywords: promotion of studies, sources of information about studies, motives of study.
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