Badanie studentów zagranicznych 2018.
Ankieta dla studentów i doktorantów [wersja w języku polskim]
Drogi Studencie!
Niniejsze badanie ankietowe zostało przygotowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
(NAWA). NAWA została powołana przez polski rząd w październiku 2017 r, aby wzmocnić potencjał
polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wspieranie wymiany i współpracy międzynarodowej.
Poprzez tę ankietę chcemy zapytać Cię o Twoje doświadczenia i opinie na temat studiowania w
Polsce, ponieważ zależy nam, aby oferta studiów dla studentów zagranicznych w Polsce była coraz
wyższej jakości. Wypełnienie tej ankiety zajmie Ci max. 10 minut. Badanie jest anonimowe.
1. W jaki sposób studiujesz w Polsce?
A.
B.
C.
D.

W ramach programu wymiany (np. Erasmus +, programy międzyuczelniane)
Na studiach prowadzonych przez polską uczelnię
Na studiach prowadzonych przez polską i zagraniczną uczelnię (np. double degree program)
Inny, jaki? (pytanie otwarte)

2. Na jakim poziomie studiujesz w Polsce?
A. Studia licencjackie (I stopnia)
B. Studia inżynierskie (I stopnia)
C. Studia magisterskie (II stopnia)
D. Jednolite studia magisterskie
E. Studia doktoranckie (III stopnia)
F. Studia podyplomowe, MBA
G. Inna forma kształcenia (np. szkoła letnia, MOOC, kurs przygotowawczy)
3. W jakim trybie studiujesz w Polsce?
A. Studia stacjonarne

B. Studia niestacjonarne

C. Inne

4. Kiedy rozpoczęły się Twoje studia w Polsce?
Semestr I

Semestr II

2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
wcześniej
5. [Pytanie warunkowe: jeżeli 1 = A lub 2 = F lub G]: Ile miesięcy łącznie (od rozpoczęcia do
zakończenia) będą trwały Twoje studia w Polsce?
Liczba miesięcy: …..
6. Na jakiej uczelni studiujesz? (do wyboru z zamkniętej listy uczelni akademickich, pobranej z bazy
danych POL-on; wyszukiwanie po wpisaniu początku nazwy)
7. Na jakim kierunku studiujesz? (lista kierunków do wyboru)
8. Jakie jest twoje obywatelstwo? (lista krajów do wyboru)

9. Przypomnij sobie czas podejmowania decyzji o wyjeździe na studia do Polski. Co było wtedy dla
Ciebie ważne? Wskaż nie więcej niż 3 najważniejsze czynniki: (odpowiedzi wyświetlane w losowej
kolejności; możliwość wyboru 1-3 odpowiedzi)
A. wysoki poziom nauczania lub renoma uczelni lub wydziału
B. chęć lepszego opanowania języka obcego (angielski/polski/inny)
C. międzynarodowa uznawalność polskiego dyplomu
D. niskie koszty utrzymania w Polsce
E. niskie czesne za studia / brak czesnego
F. powody osobiste lub rodzinne
G. chęć poznania nowego kraju/ nowej kultury
H. dobre perspektywy zawodowe po studiach
I. brak możliwości studiowania wybranego kierunku w moim kraju
J. szansa na studiowanie w kraju Unii Europejskiej
10. Gdzie poszukiwałeś informacji o możliwościach studiowania w Polsce?
A. na stronie internetowej go-poland
B. na stronach internetowych uczelni, którymi byłeś/byłaś zainteresowana
C. przez inne strony internetowe
D. u znajomych, którzy studiowali już w Polsce
E. na targach dotyczących studiowania za granicą
F. inne (jakie)?
11. W jakim języku prowadzone są Twoje studia?
A. W języku polskim
B. W języku angielskim

C. Innym (jakim?)

12. [Jeżeli 11 = A, to]: Dlaczego studiujesz w języku polskim, a nie w języku angielskim?
A. Wolę studiować w języku polskim, niż w języku angielskim
B. Wolałbym studiować w języku angielskim, jednak nie miałem możliwości studiowania w języku
angielskim
13. [Jeżeli 12 = B, to]: Z czego wynikała niemożność studiowania w języku angielskim?
A. nie znalazłem takich studiów w ofercie polskich uczelni
B. takie studia były dla mnie zbyt drogie
C. warunkiem przyjęcia na takie studia było posiadanie certyfikatu językowego, którego nie mam
D. inna przyczyna
14. [Jeżeli 11 = A, to]: Czy przed rozpoczęciem studiów odbyłeś roczny kurs przygotowawczy do
studiowania w języku polskim, prowadzony przez uczelnię w Polsce?
A. Tak

B. Nie

15 [Dla wszystkich]: Niezależnie od tego w jakim języku studiujesz, oceń swoją znajomość języka
polskiego:
Znam tylko pojedyncze słowa
A1 (z opisem)
(…)
C2
16. W oparciu o swoje doświadczenie, jak oceniasz poniższe aspekty studiowania w Polsce? [każdy z
poniższych aspektów oceniany jest na pięciostopniowej skali:

A. Bardzo źle

B. Źle

C. Ani źle, ani dobrze

D. Dobrze

E. Bardzo dobrze

A. jakość prowadzonych zajęć
B przyjazne nastawienie kadry akademickiej
[jeżeli 11 ≠ A] C. znajomość języka angielskiego wśród kadry akademickiej
D. sprawność obsługi administracyjnej na uczelni
E. Przyjazne nastawienie pracowników administracyjnych uczelni
[jeżeli 11 ≠ A] F. znajomość języka angielskiego wśród pracowników administracyjnych uczelni
G. infrastruktura uczelni (wyposażenie sal, dostęp do potrzebnych programów komputerowych itd.)
H. atmosfera na uczelni
I. sprawność obsługi administracyjnej poza uczelnią (np. w urzędzie miasta, przy staraniu się o wizę)
J. przyjazne otoczenie i poczucie bezpieczeństwa w mieście studiowania
K. życie kulturalne i rozrywkowe w mieście studiowania
17. [Pytanie warunkowe: jeżeli 1 = B lub C] A jak oceniasz oferowaną przez uczelnię możliwość
uczestnictwa w programach wymiany studenckiej z zagranicznymi uczelniami (np. Erasmus+)?
A. Bardzo źle

B. Źle

C. Ani źle, ani dobrze

D. Dobrze

E. Bardzo dobrze

18. Czy polecił(a)byś studia w Polsce przyjaciołom z Twojego kraju?
A. Zdecydowanie tak
B. Raczej tak
C. Trudno powiedzieć
D. Raczej nie
E. Zdecydowanie nie
19. Jakie są Twoje plany po ukończeniu studiów, które odbywasz w Polsce?
A. kontynuacja nauki w Polsce
B. kontynuacja nauki w moim kraju pochodzenia
C. kontynuacja nauki w innym kraju
D. poszukiwanie pracy / kontynuacja pracy w Polsce
E. poszukiwanie pracy w moim kraju pochodzenia
F. poszukiwanie pracy w innym kraju
G. jeszcze nie wiem / nie mam planów
20. Czy opłacasz czesne za studia?
A. Tak, w całości

B. Nie

C. Częściowo

21. Określ jakim budżetem miesięcznym:
[Jeśli 4 ≠ 2018/19]: dysponowałeś/aś średnio w II semestrze w roku akademickim 2017/18 (wliczając
wszystkie ponoszone koszty, w tym ewentualne czesne za studia):
[Jeśli 4 = 2018/19]: dysponujesz (wliczając wszystkie ponoszone koszty, w tym ewentualne czesne za
studia):
A. 1000 zł lub mniej
B. 1001 - 1500 zł
C. 1501 - 2000 zł
D. 2001 - 2500 zł

E. 2501 - 3000 zł
F. 3001 – 3500 zł
G. 3501 – 4000 zł.
H. 4001 zł. i więcej

22. Zaznacz, skąd pochodzą środki finansowe, którymi dysponujesz w trakcie studiów w Polsce
(zaznacz wszystkie źródła, które odnoszą się do Twojej sytuacji)
A. wsparcie rodziny
B. stypendium (socjalne, naukowe, inne)
C. dochody z własnej pracy lub działalności gospodarczej
D. inne (np. własny majątek lub oszczędności, renta rodzinna)
23. [jeśli 22 = B.]: Jakie stypendium otrzymywałeś/aś w czasie studiów w Polsce?
A. Stypendium przyznane przez UE
B. Stypendium przyznane przez instytucję w Twoim kraju pochodzenia
C. Stypendium naukowe przyznane przez uczelnię, na której studiowałeś/aś
D. Stypendium socjalne przyznane przez uczelnię, na której studiowałeś/aś
E. Inne stypendium przyznawane przez polskie instytucje publiczne (np. urząd miasta, urząd
marszałkowski itp.)
F. Stypendium przyznane przez polską instytucję niepubliczną (np. fundację, stowarzyszenie)
G. Stypendium w ramach programów im. Banacha lub im. Łukasiewicza
H. Inne stypendium
24. [Pytanie warunkowe: jeśli w pytaniu 22. wybrano B.]: Jak oceniasz wysokość tego stypendium?
A. Było wysokie, pozwalało na utrzymanie się i zaoszczędzenie pewnej kwoty
B. Było odpowiedniej wysokości w stosunku do potrzeb, pozwalało na utrzymanie się
C. Było zbyt niskie w stosunku do potrzeb, nie pozwalało na pokrycie kosztów utrzymania
D. Było stanowczo zbyt niskie w stosunku do potrzeb, nie pozwalało na pokrycie nawet
podstawowych wydatków
25. NAWA chciałaby w przyszłości utrzymywać kontakt z zagranicznymi alumnami polskich uczelni,
m.in. po to, aby móc przekazywać im informacje o aktualnych stypendiach w zakresie studiowania
czy prowadzenia badań naukowych w Polsce. Czy po zakończeniu studiów chciałbyś/chciałabyś
pozostać w kontakcie z NAWA oraz grupą absolwentów polskich uczelni?
Pytamy jedynie o Twoją deklarację, celem tej ankiety nie nawiązanie kontaktu z przyszłymi
absolwentami
A. Tak
B. Nie
C. Nie wiem
26. [jeżeli 25 = A]: W jaki sposób chciałbyś/chciałabyś kontaktować się z NAWA po zakończeniu
okresu studiów?
A. Za pomocą poczty elektronicznej
B. Za pomocą mediów społecznościowych, w tym dedykowanych grup na Facebooku
C. Za pomocą portalu adresowanego do absolwentów polskich uczelni
D. Inne (pole tekstowe na wpisanie innego, preferowanego sposobu komunikacji)
27. Podaj swoją płeć
A. Mężczyzna
B. Kobieta
28. Podaj swój rok urodzenia (miejsce na liczbę czterocyfrową)
Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza!

