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WSTĘP 
 

 

 

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w gwałtowny sposób 

zmieniła codzienne funkcjonowanie w firmach i instytucjach. Nie ominęło to funkcjonowania 

uczelni wyższych w Polsce. Podmioty publiczne i decydenci wprowadzili regulacje mające na 

celu ograniczenie rozwoju skali, którą epidemia osiąga w naszym kraju. Wprowadzone 

regulacje mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa spowodowały, że 

środowisko akademickie, jak wiele innych, z dnia na dzień zmieniło metody realizacji swoich 

celów. 

Relacje bezpośrednie zostały z konieczności zastąpione relacjami przez Internet. Mimo 

wszechobecnej cyfryzacji i rozwiniętym użytkowaniu elektroniki w życiu codziennym, okazało 

się, że zarówno dla kadry akademickiej, administracji uczelni, jak i społeczności studenckiej 

nowa sytuacja nierzadko prowadzi do niepożądanych efektów. Niedopasowanie oferty 
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edukacyjnej, sposobu nauczania, ale i sposobu pracy studentów nauki w licznych 

przypadkach skutkuje niską jakością lub nawet nieodbywaniem się zajęć. 

Sytuację w sposób szczególny odczuli mieszkańcy domów studenckich, którzy 

niejednokrotnie zostali zmuszeni do opuszczenia użytkowanych lokali lub nie zdążyli zabrać 

wszystkich niezbędnych rzeczy przed powszechną kwarantanną. Pod rozwagę należy tu wziąć 

skuteczność takich działań, ich wpływ na system nauczania, ale i wiarygodność instytucji 

publicznych. Jako Niezależne Zrzeszenie Studentów podjęliśmy się przeprowadzenia badania, 

w którym sprawdzamy jakość linii komunikacyjnej instytucje państwowe – uczelnie wyższe – 

studenci. 

Niepokój przykuwa fakt, że niedoinformowanie w zakresie uzyskania pomocy 

w czasach kryzysu może mieć daleko idące skutki w obszarze, który nie jest obecnie na 

pierwszym planie medialnej dyskusji – w obszarze zdrowia psychicznego.  

Stan epidemii powiązany ze społeczną izolacją może wywołać niepokój lub lęk. 

Zjawisko może być nasilane przez trudną sytuację materialną, utratę pracy czy obawę 

o zdrowie swoje i bliskich. W związku z tym nie należy bagatelizować sytuacji zdrowia 

psychicznego. Wręcz przeciwnie – właśnie teraz warto skrupulatnie pochylić się nad tym 

tematem i przeanalizować, czy studenci mają potrzebę konsultacji ze specjalistami z zakresu 

psychologii lub psychiatrii. 

Powyższe kwestie zostały poruszone w analizach badania na temat sytuacji studentów 

w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2. Podjęliśmy próbę identyfikacji problemów, z którymi 

teraz stykają się studenci, zebraliśmy dobre i złe praktyki uczelni oraz rekomendacje, by 

w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami – władzami uczelni, Ministerstwem Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego – wspólnie podjąć działania mające na celu zachowanie jak 

najwyższych standardów edukacyjnych z równolegle idącą dbałością o zdrowie i sytuację 

materialną studentów. 
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METODOLOGIA BADANIA 
  

Badanie zostało przeprowadzone metodą ilościową za pomocą techniki 

CAWI. Odpowiedzi na pytania udzieliło 3426 respondentów z całej Polski. W okresie 

31 marca – 2 kwietnia zebrano wyniki z ponad 100 uczelni – w tym uniwersytetów, 

politechnik, państwowych wyższych szkół zawodowych, jak i prywatnych 

podmiotów. 
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Grupę respondentów stanowią w 100% studenci. Na wykresie 1 przedstawiono 

rozkład uczelni, na których realizują swoje naukowe aspiracje. Pytanie miało na celu 

ustalenie reprezentatywności grupy względem środowiska studentów.  

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

Najliczniejszą grupę stanowili studenci Uniwersytetu Warszawskiego (12%). Kolejnymi 

najliczniejszymi reprezentacjami są respondenci z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie (8%), Uniwersytetu Rzeszowskiego (8%) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu (7%). W badaniu licznie wzięli udział studenci z uczelni specjalistycznych, 

Wykres 1: Na jakiej uczelni studiujesz? [N=3426] 
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politechnik, jak i uniwersytetów, co pozwala kontynuować wnioskowanie z uznaniem 

odpowiednio dobranej próby. 

Za możliwy czynnik wpływający na specyfikę problemów studentów, stanowić może 

kategoria studiów. Warto zaznaczyć, że inne problemy będą mieć studenci kierunków 

powiązanych z zastosowaniem praktycznych eksperymentów czy prowadzący ścisłe 

rozumowanie, a inne osoby wyspecjalizowane w naukach w dużej mierze bazujących na 

analizie tekstu i źródeł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

 Informacje o szczegółach przynosi wykres 2. Studenci biorący udział w badaniu 

odpowiedzieli na pytanie, która kategoria najlepiej opisuje ich kierunek studiów. Zebrano 

ankiety w największej liczbie, bo aż 603 osób, od zajmujących się naukami ekonomicznymi, 

Wykres 2: Wybierz kategorię, która najlepiej opisuje Twój kierunek studiów - jeśli studiujesz więcej niż 

jeden, wybierz ten, który jest wiodący. [N=3426] 
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od 522 reprezentujących nauki techniczne, i 468 – szeroko pojęte – humanistyczne. 

Przypuszczamy, że będą mogły być wyciągnięte wnioski związane z trybem edukacji zdalnej 

a kierunkiem kształcenia. 

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi incydentów w domach 

studenckich, w badaniu wyselekcjonowaliśmy ankiety, na które odpowiedzieli mieszkańcy 

akademików. Rozkład studentów pod względem tego kryterium widzimy na wykresie 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

Spośród studentów, którzy wypełnili ankietę 15% zamieszkuje akademik. Na 

szczególną uwagę będzie zasługiwać jakość ich kontaktów z uczelnią, gdyż korzystają z jej 

zasobów w znacznie większym stopniu, niż pozostali. 

Przypuszczenia opisane w poprzedniej części badania skłoniły do szczególnej analizy 

problemów osób mieszkających w domach studenckich. Na wykresie 4 obserwujemy, jakie 

problemy najczęściej wskazywała ta grupa respondentów. 

 

 
Wykres 3: Czy jesteś mieszkańcem domu studenckiego? [N=3426] 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

Na podstawie otrzymanych odpowiedzi można stwierdzić, że najwięcej, bo aż blisko 

1/4 osób, miała problemy związane z zabraniem wszystkich potrzebnych rzeczy ze sobą lub 

z powrotem do akademika w celu ich odebrania. Kolejnym nieudogodnieniem, którego 

doświadczyło blisko 18% studentów, było nagłe poproszenie ich o opuszczenie domu 

akademickiego, co w wielu przypadkach mogło wpłynąć na trudności ze znalezieniem 

nowego miejsca zakwaterowania. Często wskazywanym problemem (17%) był brak 

informacji o bieżącej sytuacji ze strony władz akademika czy też uczelni. Spowodowało to 

u mieszkańców wysokie poczucie dezinformacji i zagubienia. Kolejnym istotnym problemem 

wskazanym w ankiecie były kwestie finansowe i związane z umowami najmu wskazane przez 

prawie 15% studentów. Dla nieco ponad 13% respondentów utrudnienie stanowiło 
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Wykres 4: Problemy studentów w czasie epidemii mieszkających w domach studenckich. [N=252] 
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otrzymanie nakazu opuszczenie domu akademickiego, jednak z odpowiednim 

wyprzedzeniem czasowym pozwalającym na spokojne opuszczenie lokum. Prawie 

9% ankietowanych wskazało, że docierały do nich błędne czy też mylące informacje ze strony 

uczelni czy władz akademików. Ponad 5% studentów wskazało, że po opuszczeniu akademika 

ma problem ze znalezieniem sobie nowego mieszkania, a 4% respondentów wskazywało 

inne indywidualne problemy, takie jak na przykład nieobecność kierownika akademika na 

miejscu. Mniej liczne odpowiedzi, które podali studenci to problemy takie jak: nakaz 

powrotu do akademika w celu odbioru wcześniej zostawionych rzeczy, brak możliwości 

odwiedzin, czy utrata pracy przez wyprowadzkę. 

Analizując otrzymane odpowiedzi można stwierdzić, że znaczna część występujących 

problemów wśród studentów, którzy mieszkają w akademikach to brak czasu na spakowanie 

wszystkich rzeczy związany ze stosunkowo szybkim opuszczenia lokum. Bardzo dużym 

problemem jest też fakt, że studenci otrzymywali mało informacji ze strony uczelni lub władz 

akademika. Skutkowało to poczuciem niepewności i frustracją. Brak potwierdzonych 

informacji utrudniał im podejmowanie decyzji o pozostaniu w mieście akademickim lub 

powrocie do rodzinnego domu oraz zaplanowanie budżetu.  

Studenci wskazują, że napływały do nich niespójne informacje. Były przypadki, 

w których studenci udali się do swoich domów rodzinnych zostawiając rzeczy np. w portierni, 

a następnie otrzymali nakaz powrotu po nie, co często stanowiło dużą niedogodność. Jeszcze 

częściej, przez błędne informacje, studenci zabierali ze sobą tylko rzeczy pierwszej potrzeby 

z myślą, że wrócą po resztę, jednak potem okazywało się to niemożliwe. Zabrakło informacji, 

co się stało z ich dobytkiem.  

Inną bardzo ważną kwestią poruszoną przez ankietowanych są sprawy finansowe. 

Studenci są zmuszeni do płacenia całego czynszu, mimo, że nie korzystają 

z akademika. Warto przytoczyć jedną spośród wielu wypowiedzi o charakterystyce tego 

problemu: “Uczelnia dała dwa dni na wyprowadzkę. W dodatku nie są planowane zwroty 

pieniędzy za połowę marca, kiedy już tam nie mieszkaliśmy. Wciąż brak decyzji o zniesieniu 

opłat za kolejne miesiące. Akademik nawet nie zanotował, kto wziął wszystkie rzeczy i się 

wyprowadził, a kto został. Inne uczelnie już dawno rozwiązały te sprawy na korzyść 

studentów.” Często też dochodziło do sytuacji, w których studenci zostawiali swoje rzeczy 

w akademiku, ponieważ władze poinformowały o takiej możliwości. Jak się później okazało 
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34%

42%

24%

Tak Nie Nie wiem

pozostawienie rzeczy w wielu przypadkach obliguje do opłacenia całej kwoty czynszu – bez 

możliwości odebrania ich z domu studenckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

Analizie został poddany przebieg informacji na linii uczelnia - student. Wyniki 

z wykresu 5. wskazują, że największa część respondentów, bo ponad 40%, nie została 

poinformowana o potencjalnym finansowym wsparciu. Otrzymanie wiadomości potwierdza 

34% ankietowanych studentów, czyli około jednej trzeciej badanych. Pozostali nie wiedzą, 

czy owa informacja do nich dotarła. W tej grupie prawdopodobnie znalazły się osoby, które 

nie śledzą komunikatów wydawanych przez uczelnię lub nie korzystają ze studenckiej poczty. 

Część z respondentów opowiadających się za odpowiedzią „Nie wiem” mogła 

przeoczyć komunikat z uwagi na znacząco odbiegającą od codzienności sytuację – natłok 

niepokojących informacji i bodźców, stres związany z zagrożeniem epidemicznym, czy 

poczucie izolacji wywołane kwarantanną. 

Wykres 5: Czy Twoja uczelnia poinformowała Cię o możliwości ubiegania się o jednorazową 

zapomogę dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej? [N=3426]  
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 Kolejne pytanie zadano wyłącznie respondentom, którzy w powyższym zaznaczyli 

odpowiedź „Tak”. Celem było sprawdzenie, czy oprócz udzielenia informacji o możliwości 

przyznania zapomogi finansowej studentom przekazano, jak o tę pomoc należy się ubiegać. 

Wyniki zaprezentowano na wykresie 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

Spośród studentów, którzy zostali potwierdzili otrzymanie informacji o zapomodze, 

10% nie otrzymało instrukcji ubiegania się o pomoc. Odpowiedzi „Tak” udzieliło 65% osób. 

Stąd wnioskujemy, że informację zarówno o zapomodze, jak i o procedurze ubiegania się 

o zapomogę otrzymało 22% studentów biorących udział w ankiecie (wyliczając 65% 

odpowiedzi „Tak” z 34% z całej próby, którzy otrzymali informację o istnieniu zapomogi). 

Jedna czwarta z tych, którzy odpowiadali na to pytanie zaznaczyła odpowiedź „Nie 

wiem”. Może to być umotywowane w ten sam sposób, jak w poprzednim pytaniu. Brana jest 

także pod uwagę możliwość niezrozumienia pytania, co mogłoby skutkować tym, 

że część osób odpowiedziała „Nie wiem”, ponieważ nie znają procedur otrzymania 

Wykres 6: Czy Twoja uczelnia przekazała do informacji w jaki sposób należy się ubiegać o przyznanie 

zapomogi? [N=1182] 
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zapomogi. Implikowałoby to, że instrukcji od uczelni nie otrzymało do 35% studentów, czyli 

wliczając osoby, które nie dowiedziały się nawet o takiej możliwości lub tego nie wiedzą – 

w pesymistycznym przypadku mówimy o grupie stanowiącej nawet 78% respondentów. 

Wnioski z wyników postawionego pytania pozwalają przypuszczać, że grupą 

szczególnie narażoną na niedogodności są osoby mieszkające w domach studenckich. Wobec 

tego postanowiono sprawdzić, jak kształtuje się stan wiedzy o zapomodze finansowej 

wyłącznie w tym gronie osób. Odpowiedzi na pytanie, czy uczelnia poinformowała 

studentów mieszkających w akademikach o możliwości ubiegania się o jednorazową 

zapomogę są widoczne na poniższym wykresie. Analizie poddano dane dotyczące 512 osób, 

które wskazały w ankiecie, że ich miejscem zamieszkania jest dom studencki. 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

Dane wskazują, że odsetek studentów mieszkających w akademikach, 

poinformowanych przez uczelnię o możliwości otrzymania zapomogi, jest bardzo zbliżony do 

wyników uzyskanych w pełnej próbie. Nieznaczne różnice występują także w przypadku 

35%

42%

23%

Tak Nie Nie wiem

Wykres 5.1: Czy Twoja uczelnia poinformowała Cię o możliwości ubiegania się o jednorazową 

zapomogę dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej?  

[N= 512, studenci mieszkający w akademikach] 
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62%13%

25%

Tak Nie Nie wiem

odpowiedzi „Nie” oraz „Nie wiem”, co pozwala przyjąć, że informacje o zapomodze nie były 

w specjalny sposób przekazywane poprzez kanały dostępne tylko w domach studenckich.  

 Możemy sprawdzić, czy badana klasa studentów oprócz uzyskania wiadomości 

z informacją o zapomodze, dowiedziała się także, jak ją pozyskać. W szczególności warto 

będzie zwrócić uwagę na odpowiedź „Nie wiem”, by poznać stopień zainteresowania tą 

tematyką. Odpowiedzi znajdziemy na poniższym wykresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

  Obserwujemy, że w odpowiedzi „Tak” są jedynie trzy punkty procentowe różnicy 

względem ogółu studentów, w odpowiedzi „Nie” również trzy, natomiast odpowiedzi „Nie 

wiem” udzielił taki sam odsetek studentów. Studenci mieszkający w akademikach stanowili 

15% ogółu, który wziął udział w badaniu. Możemy przypuszczać, że w przypadku polityki 

informacyjnej uczelni i odbioru komunikatów, miejsce zamieszkania nie jest czynnikiem 

decydującym o stopniu poinformowania o zapomodze.  

Wykres 6.1: Czy Twoja uczelnia przekazała do informacji, w jaki sposób należy ubiegać się o 

przyznanie zapomogi? [N= 512, studenci mieszkający w akademikach] 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

Studentów zapytano o to, w jaki sposób odbywają się zajęcia zdalne przedmiotów na 

ich uczelni. Rezultaty zaprezentowano na wykresie 7. Ponad 68% wskazań odnosiło się do 

korzystania z poczty elektronicznej, jako narzędzia prowadzenia zdalnych zajęć. Blisko 63% 

wskazań to deklaracja korzystania z platform typu MS Teams, Skype, Discord. Niespełna 

połowa wskazań, bo dokładnie 43%, odnosiła się do wirtualnego systemu uczelni. Prawie 7% 

wskazań dotyczyło innych źródeł komunikacji.  

Warto wziąć pod uwagę, że znaczna część studentów zaznaczała więcej niż jedną 

odpowiedź, świadczy o tym, że większość z nich nie ma jednego, standardowego narzędzia 

do komunikacji z prowadzącymi zajęcia. Może to być spowodowane tym, że nauczyciele 

akademiccy mają różne komunikatory z których korzystają, ponieważ uczelnie nie są w stanie 

zapewnić jednego, stałego narzędzia pracy. To z kolei może w pewnym stopniu utrudniać 

sprawne zarządzanie dostępem do materiałów a także powodować ograniczenia  korzystania 

z niektórych komunikatorów dla studentów.  

Wykres 7: W jaki sposób odbywają się zajęcia zdalne przedmiotów na Twojej uczelni? [N=3426, 

wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%] 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

Następnie, co widzimy na wykresie 8., zapytano studentów, czy spotkali się z sytuacją, 

w której prowadzący zajęcia nie przeprowadzają w żaden sposób zajęć w formie zdalnej. 

Blisko połowa (47%) ankietowanych studentów zadeklarowała, że w ich przypadku takie 

incydenty nie mają miejsca. Jednakże aż 29% respondentów potwierdziło, że spotkało się raz 

z taką sytuacją. Ten stosunkowo wysoki odsetek respondentów deklarujący występowanie 

takiego problemu jest niepokojący. W tej sytuacji tracą studenci niemogący nabyć 

niezbędnej wiedzy z przedmiotu, który jest konieczny do prawidłowego ukończenia cyklu 

kształcenia na uczelni wyższej. Prawie co czwarty student (24%), spotkał się z więcej niż 

jednym przypadkiem, gdy prowadzący nie prowadzi zgodnie z przyjętymi standardami zajęć 

w formie zdalnej.  

To oznacza, że ponad 50% badanych studentów spotyka się sytuacją, w której niektóre 

zajęcia nie odbywają się. Rodzi to szereg pytań, co jest powodem zaistniałych sytuacji. Może 

to wynikać z niedostosowania systemów online uczelni, które miałyby potencjalnie służyć do 

47%

29%

24%

Nie Tak, sytuacja dotyczy jednego przypadku Tak, sytuacja dotyczy więcej niż jednego przypadku

Wykres 8: Czy spotykasz się z sytuacją, gdzie prowadzący nie przeprowadza w żaden sposób zajęć 

w formie zdalnej? [N=3426] 
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nauczania na odległość lub braku umiejętności posługiwania się nimi przez część nauczycieli 

akademickich. Powstają pytania odnośnie weryfikacji przez uczelnie przeprowadzanych zajęć 

i ewentualnych wyciąganych konsekwencji z powodu braku prowadzenia zajęć, a także ich 

jakości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

Kolejne pytanie odnosiło się komunikatów uczelni. Studentów zapytano, czy został 

wydany komunikat o tym, że istnieje możliwość obrony pracy dyplomowej online. Większość 

ankietowanych (61%) zadeklarowało brak wiedzy w tym temacie. Może to wynikać zarówno 

z braku zainteresowania tematem, ale także z nieskutecznej polityki informacyjnej uczelni. 

Prawie co trzeci badany (30%) stwierdził, że jego uczelnia nie wydała takiego komunikatu, 

a tylko 9% wyraziło przekonanie o tym, że dotarł do nich taki komunikat. Warto w tym 

aspekcie zwrócić szczególną uwagę na bieżący kontakt uczelni wyższych ze studentami, 

ponieważ obrony online zostały zarekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, a to rodzi naturalną myśl studentów o tym, że ich uczelnia zdecyduje się na takie 

Wykres 9: Czy Twoja uczelnie wydała komunikat, że istnieje możliwość obrony pracy dyplomowej 

online? [N=3426] 
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30%

61%

Tak Nie Nie wiem
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działania, co zwiększa potrzebę wysłania ze strony uczelni jasnego komunikatu w tym 

zakresie. 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

Następnie zapytano studentów o to, czy spotykają w tym czasie na swojej uczelni 

z utrudnionym kontaktem z organami administracyjnymi. Ponad połowa ankietowanych 

(55%) nie potrafiła jednoznacznie określić, czy spotkali się z problemami. Może wynikać to 

z faktu, że ta grupa respondentów w tym czasie nie miała żadnych spraw wymagających 

kontaktu z administracją uczelni. Blisko 30% badanych nie spotkało się żadnymi problemami, 

natomiast ponad 15% ankietowanych miała do czynienia z utrudnieniami podczas kontaktu 

z administracją w czasie epidemii koronawirusa. Na wykresie 11 zestawiono kategorie 

odpowiedzi, które najczęściej pojawiały się podczas podania konkretnych przyczyn lub 

powodów utrudnień w kontakcie z administracją uczelni. 

 

15%

30%
55%

Tak Nie Nie wiem

Wykres 10: Czy z powodu koronawirusa na Twojej uczelni kontakt z organami administracyjnymi 

jest utrudniony? [N= 3426] 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

Studenci w czasach pandemii koronawirusa chwilowo opuścili mury swoich uczelni.  

Uczelnie przeszły w większości w tryb pracy zdalnej lub wyjątkowo ograniczonej pracy 

w podstawowym miejscu wykonywania obowiązków przez pracowników administracyjnych.  

W największej skali utrudnieniem, na które wskazują studenci jest brak kontaktu 

z dziekanatem lub zdecydowanie utrudniony kontakt. Studenci uczelni, którzy wskazują 

następujący problem muszą czekać na odpowiedź mailową nawet do 11 dni roboczych. 

W obecnej sytuacji jest to bardzo problematyczne, ponieważ utrudnia zdobycie informacji 

dotyczącej ich funkcjonowania na uczelni w tym wyjątkowym czasie.  

Zaznacza się w ponad 50% przypadków, że telefony biur administracyjnych uczelni 

zarówno działów spraw studenckich, domów studenckich, sekretariatów czy dziekanatów są 

nieczynne lub nie da się z nimi połączyć zarówno przez zbyt dużą liczbę intereseriuszy lub 

zbyt małą liczbę osób obsługujących konkretne biura. 
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Wykres 11: Z jakimi utrudnieniami się spotykasz ze strony organów administracyjnych? [N= 450 ] 
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Warto zaznaczyć, że 286 respondentów wśród 450 zgłaszających utrudnienia ze strony 

organów administracyjnych wskazuje na problem komunikacyjny na linii student-dziekanat, 

co daje 62% odpowiedzi.  

Kolejną kategorią, w której respondenci zgłaszają utrudnienie funkcjonowania na uczelni 

jest brak bieżącego informowania o sytuacji oraz sprawach bezpośrednio ich dotyczących. 

Zaznaczają, że komunikaty pojawiające się na stronach internetowych i profilach 

facebookowych były podawane z opóźnieniem lub nie były podparte odpowiednimi aktami 

prawnymi uczelni, co wprowadzało i wprowadza w błąd wielu studentów w rożnych 

zakresach funkcjonowania środowiska akademickiego w obecnym czasie. 18% studentów 

odpowiadających na ankietę spośród osób, które zauważają utrudnienia ze strony organów 

administracyjnych, zwraca uwagę na prowadzenie polityki informacyjnej przez władze 

uczelni oraz jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie domami studenckimi.  

Trzecią kategorią, na którą wskazują studenci, jest bezpośrednie zamknięcie biur 

funkcjonujących na uczelniach lub znaczne ograniczenie godzin ich pracy. Takie utrudnienie 

zgłasza 47 respondentów, zauważających utrudnienia ze strony organów administracyjnych 

badania, co daje 10% zgłaszanych utrudnień.  

Ponad 7% respondentów zgłaszających utrudnienia po stronie organów 

administracyjnych uczelni zwraca uwagę na zdecydowanie utrudniony kontakt mailowy 

z wykładowcami. Takie praktyki, w zestawieniu z tym, że ponad 50% respondentów nie 

odbywa niektórych zajęć, mogą doprowadzić do rażącego spadku jakości kształcenia. 

Studenci zaznaczają, że część starszej kadry akademickiej nie ma dostępu lub nie korzysta 

z możliwości technicznych komunikacji internetowej poprzez takie platformy jak Skype, 

MS Teams, Hangout. Jedna z wypowiedzi studentów wskazuje na proponowane rozwiązanie 

w postaci szkoleń dla kadry dydaktycznej „W obecnej sytuacji uczelnie powinny zostać 

doposażone przez swoje władze w szkolenia online i webinary, umożliwiające przeszkolenie 

kadry dydaktycznej.” 

Część studentów, tj. 1,5 % respondentów badania, którzy zauważają utrudnienia po 

stronie organów administracyjnych zauważa problemy techniczne, z którymi musi zmierzyć 

się zarówno uczelnia, jak i wszyscy pracownicy i studenci. Zgłaszane są problemy 

z przesyłaniem danych, niedziałającymi skrzynkami mailowymi funkcjonującymi w domenie 
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uczelnianej oraz serwerów, które nie są w stanie obsłużyć bieżącego transferu wszystkich 

informacji.  

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

 Kolejne pytanie dotyczyło stypendium socjalnego i jego wypłaty w terminie dla 

studentów. Blisko 80% studentów nie ma wiedzy w tym temacie. Może wynikać to z faktu, że 

ta grupa ankietowanych nie korzysta ze świadczeń socjalnych na uczelni. Ponad 18% 

badanych potwierdziło fakt, że stypendia są wypłacalne w przyjętym przez uczelnie terminie. 

4% zadeklarowało, że uczelnia nie wywiązuje się z przyjętych terminów wypłat. Powstaje 

zatem pytanie, co dzieje się w takich okolicznościach i czy studenci nie pozostają w złej 

sytuacji materialnej w związku z opóźnieniami wypłat stypendium. 4% badanych to liczba 

osób daleka od większości. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli poddamy analizie jedynie 

odpowiedzi osób, które dysponują wiedzą o terminowości wypłacania świadczenia 

(przyjmując założenie, że są to osoby pobierające świadczenie), to wyliczymy, że niemal 

20 na każde 100 osób nie otrzymuje należnej pomocy finansowej wcale lub nie dostaje jej 

18%

4%

78%

Tak Nie Nie wiem

Wykres 12: Czy na Twojej uczelni w przerwie spowodowanej koronawirusem, stypendia socjalne 

są wypłacane w terminie? [N=3426] 
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w terminie, co w konsekwencji może być przyczyną daleko idących konsekwencji w sytuacji 

materialnej. 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

Wykres 13. przedstawia analogiczne pytanie dotyczące stypendium rektora. 80% 

badanych wskazało, że nie wie, czy stypendium rektora jest wypłacane w terminie 

w przerwie spowodowanej koronawirusem. 17% badanych wskazało na terminową 

wypłacalność świadczeń, natomiast 3% respondentów odpowiedziało, że terminowość nie 

jest dotrzymywana. 

Przewaga odpowiedzi „Nie wiem” wynika najprawdopodobniej z faktu, że większość 

ankietowanych nie pobiera tego świadczenia. Podobnie jak w przypadku stypendium 

socjalnego – 15% spośród tych, którzy mają wiedzę o sytuacji dotyczącej stypendium rektora 

nie otrzymuje go wcale lub nie dzieje się to w odpowiednim terminem. 

 

17% 3%

80%

Tak Nie Nie wiem

Wykres 13: Czy na Twojej uczelni w przerwie spowodowanej koronawirusem stypendium rektora 

jest wypłacane w terminie? [N=3426] 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania NZS 

 

Przedostanie pytanie w badaniu dotyczyło kwestii zdrowia psychicznego. Zapytano 

studentów, czy gdyby w obecnej sytuacji mieli taką możliwość, to skorzystaliby z bezpłatnego 

wsparcia psychologicznego. Ponad co czwarty ankietowany zadeklarował zdecydowaną lub 

umiarkowaną chęć skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Jest to ponad 800 

osób spośród biorących udział w badaniu.  

Nie dysponujemy wiedzą, w jaki sposób uczelnie są dostosowane do udzielania porad 

psychologicznych dla studentów online. Bez dokładnego badanie można jedynie stawiać 

hipotezy oparte o analogie z odbywanych (lub nie) zajęć zdalnych.  Wysoki odsetek 

odpowiedzi deklarujących zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc może wynikać ze 

wzmożonego stresu studentów odczuwających dyskomfort spowodowany obecną sytuacją 

w kraju i na świecie. Obecnie studenci zmagają się nie tylko z utrudnieniami na uczelni, ale 

także z obawami o utrzymanie swojego miejsca pracy, co jest nierzadko jedynym źródłem 

dochodu. Trudność w określeniu się miał blisko co czwarty respondent (23%). Taki wynik, 

może oznaczać również niepewność ankietowanych co to tego, czy taka usługa będzie dla 
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Wykres 14: Czy na Twojej uczelni w przerwie spowodowanej koronawirusem stypendium rektora 

jest wypłacane w terminie? [N=3426] 
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nich w najbliższej przyszłości konieczna czy też nie. Może też wskazywać, że byłyby to osoby 

zainteresowane takim wsparciem, jednak niechcące jednoznacznie się określać.  

Blisko 53% badanych studentów stwierdza, że „zdecydowanie” lub „raczej nie” chcieliby 

skorzystać z darmowego wsparcia psychologicznego. Ta grupa ankietowanych 

prawdopodobnie nie odczuwa obecnie wzmożonego stresu, nie odczuwa potrzeby dzielenia 

się swoimi zmartwieniami z psychologiem lub nie zastanawiała się wcześniej nad tą kwestią. 

Mimo tego rosnąca skala zapotrzebowania na tego rodzaju usługi nie może 

przejść niezauważona i bez reakcji. 

W ostatnim segmencie badania została pozostawiona przestrzeń do swobodnej 

wypowiedzi dla studentów, którzy chcieliby dodać kwestie, które nie zostały zawarte 

w powyższych pytaniach. Ich odpowiedzi zostały przeanalizowane i podzielone pod 

względem najczęściej pojawiających się aspektów na cztery kategorie:  

A) stypendia, zapomogi i sprawy socjalne; 

B) dostęp do materiałów dydaktycznych;  

C) zajęcia na uczelni; 

D) inne. 

Ad. A Stypendia, zapomogi i sprawy socjalne 

Zapytani w pytaniu otwartym studenci często wskazywali na problemy związane ze 

sferą finansową. Przez pewien czas sytuacja zarówno ze stypendiami rektora, jak 

i socjalnymi była niejasna. Studenci narzekali na sytuację utrudniającą codzienne 

procedury – w marcu nie było możliwości złożenia wniosku o przyznanie stypendium 

socjalnego, które w tym miesiącu okazało się najbardziej potrzebne (np. na zakup laptopa 

niezbędnego do uczestniczenia w zajęciach online). Zdarzył się też przypadek 

zmniejszenia stypendium o 1/3 w związku z obecną sytuacją. Powraca też temat polityki 

informacyjnej – studenci sygnalizują, że brakuje im rzetelnej informacji, gdzie znajdą 

decyzję o przyznaniu zapomogi. Wyjątkowo trudna jest też sytuacja studentów 

niestacjonarnych na uczelniach, które mają problemy z realizowaniem programu 

nauczania zdalnie lub miały je na początku epidemii, co skutkowało przerwą w nauce. 

W wielu placówkach opłaty nie zostały obniżone w związku z powstałymi 
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nieudogodnieniami, co studenci silnie odczuli materialnie, nie mając możliwości 

korzystania z zasobów uczelni. Studenci mieszkający w domach studenckich i na 

stancjach zauważają też, że mimo przerwania nauczania dalej muszą opłacać 

wynajmowane przez nich lokale.  

 

Ad. B. Dostęp do materiałów dydaktycznych 

 Poważnym problemem są trudności w dostępie do materiałów dydaktycznych, nawet 

przy wzorowo prowadzonych zajęciach online. Wraz z zamknięciem uczelni z użytku 

wyłączone zostały również biblioteki i inne placówki naukowe. Część ośrodków wyszła 

naprzeciw potrzebom uczących się i ich pracownicy skanują potrzebne strony 

z dostępnych książek zgodnie z zamówieniami studentów. Niestety brak swobodnego 

dostępu do materiałów naukowych oraz trudności ze znalezieniem wymaganych lektur 

w Internecie nie ułatwiają studiowania, a także nie sprzyjają korzystaniu z legalnych 

i autoryzowanych źródeł, co może efektować w niebezpieczne precedensy. Część 

wymaganych przez sylabusy tekstów nie jest osiągalna w bibliotekach online. Zdarzają się 

przypadki osób, które zostawiły notatki i książki w miastach, gdzie studiują i przez 

nałożoną następnie kwarantannę mają utrudnione możliwości powrotu. Co więcej, 

zamknięcie placówek badawczych zmusza nierzadko studentów do zmiany tematu prac 

dyplomowych na tematy możliwe do przeprowadzenia w formie zdalnej. Tylko takie 

rozwiązanie pozwala im na dalsze pisanie pracy i obronę w terminie. Dotyczy to przede 

wszystkim studentów nauk technicznych tworzących własne konstrukcje lub poddające 

pewne substancje eksperymentom. Część studentów zmaga się z brakami sprzętu lub 

słabym łączem internetowym, które nie pozwalają na swobodne i efektywne 

uczestniczenie w zajęciach. 

 

Ad. C. Zajęcia na uczelni  

  Pomijając techniczny aspekt, studenci mają sporo zastrzeżeń do zajęć prowadzonych 

w wirtualnej formie. Część wykładowców ma problemy z dostosowaniem się do nowej 

formy prowadzenia zajęć. Zdarza się, że prowadzący są niezaangażowani w realizowany 

program, częstym problemem jest też wysyłanie dużych partii materiału do 
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samodzielnego opracowania. Szczególnie kłopotliwe jest to dla osób uczących się na 

kierunkach ścisłych. Studenci zauważają, że mimo kwarantanny i braku możliwości 

wychodzenia z domu, mają teraz więcej pracy i mniej czasu wolnego niż dotychczas. 

Samodzielne opracowanie materiału oraz wykonywanie większej liczby zadań domowych 

pochłania więcej czasu, niż dotychczas. Uciążliwy jest również brak jednolitego systemu 

komunikacji dla całej uczelni – nie istnieje w większości przypadków jedna platforma, na 

której prowadzone są zajęcia oraz pojawiają się materiały. Problemem jest również brak 

kontaktu z niektórymi wykładowcami – część z nich nie odpisuje na maile, które są 

podstawowym kanałem komunikacji. W pojedynczych sytuacjach zajęcia w formie 

zdalnej nakładają się na inne przedmioty lub wcześniejsze zobowiązania. Wciąż niepewna 

(mimo rekomendacji MNiSW) jest kwestia terminu i formy sesji oraz odrabiania zajęć 

niemożliwych do przeprowadzenia w trybie zdalnym (np. laboratoriów). Z drugiej strony 

pewna część studentów zauważa, że w przypadku niektórych zajęć nauka na uczelni była 

dotychczas nieefektywna i znacznie więcej korzyści wyciągają z pracy własnej w domu. 

 

Ad. D. Inne  

  Studenci zaznaczali, że dalej część rektorów nie wydała rozporządzeń dotyczących 

odbywania obowiązkowych praktyk w czasie pandemii. Sytuacja jest szczególnie trudna dla 

studentów kierunków związanych z hotelarstwem, gastronomią, pedagogiką, i innymi, którzy 

doświadczenie zawodowe powinni zdobywać w obecnie zamkniętych placówkach. Studenci 

wskazują też na przemilczanie przez uczelnie tematu tych, którzy uczestniczyli w wymianach 

międzynarodowych i w tym momencie nie mają możliwości powrotu do Polski. W całym 

chaosie informacyjnym nie ma wiedzy, do kogo zgłaszać się z problemami. Cała sytuacja 

wzmaga poczucie dezinformacji i dyskomfortu psychicznego. W części przypadków 

samorządy przestały informować i reprezentować studentów przed władzami uczelni 
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WNIOSKI 

Raport Niezależnego Zrzeszenia Studentów 

 

Sytuacja studentów w czasie epidemii koronawirusa 
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ZAKOŃCZENIE 

Wniosek 1: 24% spośród badanych studentów mieszkających w domu studenckim miało 

problemy związane z dostępem do pozostawionych w nim rzeczy. Wystąpił problem 

dotyczący powszechnej dezinformacji. Wyniki wskazują też, że największa część 

respondentów, bo ponad 40%, nie została poinformowana o potencjalnym finansowym 

wsparciu dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Obnaża to słabość linii 

komunikacyjnej student-uczelnia, co może mieć przyczyny zarówno w doborze środka 

przekazywania wiadomości, jak i z podejścia stron. 

Wniosek 2: ponad 68% wskazań odnosiło się do korzystania z poczty elektronicznej, jako 

narzędzia prowadzenia zdalnych zajęć. Uczelnie nie dysponują systemami zdolnymi do pracy 

zdalnej. Co więcej zauważamy także problem związany z dostępem do szkoleń i sprzętu, 

które w dużej mierze zarówno studenci, jak i kadra akademicka muszą zapewnić sobie 

samodzielnie. 

Wniosek 3: prawie co czwarty student (24%) spotkał się z więcej niż jednym przypadkiem, 

gdzie prowadzący nie prowadzi zgodnie z przyjętymi standardami zajęć w formie zdalnej, 

a ponad połowa badanych spotyka się z sytuacją, w której część jego zajęć nie odbywa się. 

Pozwala to przypuszczać, że władze uczelni nie dysponują wiedzą, w jaki sposób odbywają 

się obecnie na poszczególnych zajęciach i jak realizowany jest program, co w perspektywie 

semestralnej może negatywnie wpłynąć na jakość dyplomu. 

Wniosek 4: 4% ankietowanych studentów zadeklarowało, że stypendium socjalne nie jest 

wypłacane terminowo. Sytuacja materialna studentów, którzy w pewnej części utracili lub 

musieli porzucić pracę, jest nadwyrężona, na co negatywnie wpływa również dezinformacja 

w temacie pomocy socjalnej. 

Wniosek 5: ponad co czwarty ankietowany student (26%) zdecydowanie lub raczej, 

zadeklarował chęć skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Świadczy to  

o wysokim zapotrzebowaniu na reakcję w tej dziedzinie i naglącej potrzebie pochylenia się 

nad tematem. 
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TEMATY WYMAGAJĄCE DYSKUSJI INSTYTUCJONALNEJ – REKOMENDACJE NZS 

1. Wysłanie przez władze uczelni zaleceń do domów studenckich dotyczących ustalenia 

informacji na temat stanu rzeczy osobistych pozostawionych przez studentów – gdzie 

się znajdują, kto ma do nich dostęp i w jaki sposób można je odzyskać.   

 

2. Audyt przepływu informacji na linii ministerstwo-uczelnia-student – sprawdzenie, czy 

wykorzystywane są ogólnodostępne i uniwersalne środki komunikacji, takie jak 

np. uniwersytecki mail, oraz ustalenie, czy podejmowane są działania wyróżniające 

najważniejsze komunikaty i zapewniające im dotarcie do jak najszerszego grona 

odbiorców. 

 

3. Wewnętrzne weryfikacje dotyczące sposobu przeprowadzania zajęć przez 

poszczególnych pracowników w celu dokładnego zapoznania się z sytuacją oraz 

równoległe wspólne opracowanie ogólnopolskiej KARTY DOBRYCH I ZŁYCH PRAKTYK.  

Zebranie dobrych i złych przykładów z perspektywy: studentów, prowadzących, władz 

uczelni. Działania i rozmowy należy rozpocząć możliwie szybko, by mieć szansę na 

weryfikację i ewentualne poprawienie jakości kształcenia przez zakończeniem roku 

akademickiego – niezbędna współpraca studentów, władz uczelni i instytucji 

państwowych. Dotyczy to nie tylko trybu i sposobu odbywania zajęć, ale także 

sytuacji związanej dostępem do źródeł, sprzętu, oprogramowania, odpowiedniego 

przeszkolenia i metod weryfikacji wiedzy.  

 

4. Podkreślenie delikatnego, lecz nadzwyczaj istotnego problemu dotyczącego wsparcia 

zdrowia psychicznego, w tym prewencji występowania zaburzeń afektywnych. 

Natychmiastowe działania związane z instytucjonalnym wsparciem ze strony uczelni. 
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