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Ankieta została przeprowadzona w terminie 19-28 maja za pomocą narzędzia Google Forms i 
udostępniona studentom za pomocą: 

• wiadomości e-mail 
• ogłoszenia w zespole dedykowanym starostom grup (MS Teams) 
• system Extranet 
• system Verbis 

 

Ankieta została przeprowadzona w trybie anonimowym. Ankieta składała się z 4 pytań 
zamkniętych jednokrotnego wyboru: 

1. Kierunek studiów 
2. Tryb studiów 
3. Na którym roku studiów jesteś aktualnie? 
4. Jeśli sytuacja epidemiologiczna i decyzje władz państwowych pozwolą na 

prowadzenie zajęć w siedzibie uczelni, jaki tryb studiowania byłby najdogodniejszy 
dla Ciebie w roku akademickim 2021/2022? 

Pytania do ankiety zostały opracowane przez mgr Aleksandrę Krowicką. Ankieta została 
przygotowana i przeprowadzona na polecenie Rektora Akademii Ekonomiczno-
Humanistycznej w Warszawie dr. Konrada Janowskiego. 

Celem przeprowadzonej ankiety było zbadania wśród osób studentów Akademii 
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie preferencji dotyczącej formy i metody zajęć w 
roku akademickim 2021/2022.  

W ankiecie udział wzięło 3203 studentów ze ścieżki studiów prowadzonej w języku polskim 
oraz 1245 studentów ze ścieżki studiów prowadzonej w języku angielskim.  

Wyniki przeprowadzonego badania prezentują poniższe wykresy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYNIKI BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD STUDENTÓW STUDIUJĄCYCH NA 
ŚCIEŻCE POLSKOJĘZYCZNEJ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
Aż 59,1% ankietowanych zadeklarowało, że chciałoby uczestniczyć we wszystkich zajęciach w trybie 
zdalnym 
18,5% ankietowanych studentów zadeklarowało, że chciałoby mieć możliwość wyboru, w których 
zajęciach będą uczestniczyć w siedzibie uczelni, a w których w trybie zdalnym. 

11,3% ankietowanych studentów zaznaczyło, że chciałoby uczestniczyć we wszystkich zajęciach w 
siedzibie uczelni.  

11,1% ankietowanych zadeklarowało, że chciałoby, aby wykłady prowadzone były w trybie zdalnym, 
a ćwiczenia w siedzibie uczelni. 

 



WYNIKI BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD STUDENTÓW STUDIUJĄCYCH NA 
ŚCIEŻCE ANGLOJĘZYCZNEJ  

 

 

 
 



 
 
 
Aż 48,5% studentów, którzy wzięli udział w ankiecie, zadeklarowało, że chciałoby, aby zajęcia 
prowadzone były w trybie zdalnym. 

30,9% studentów zadeklarowało, że chciałoby, aby wszystkie zajęcia prowadzone były w siedzibie 
uczelni. 

15,2% studentów zadeklarowałoby, że chciałoby mieć możliwość wyboru, w których zajęciach będą 
uczestniczyć w siedzibie uczelni, a w których w trybie zdalnym. 

5,4% ankietowanych studentów zadeklarowało, że chciałoby, aby wykłady prowadzone były w trybie 
zdalnym, a ćwiczenia w siedzibie uczelni. 
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