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Otrzymaliśmy odpowiedzi głównie z Białegostoku, 

ale również z Kuźnicy, Łomży, Siemiatycz, a także

Wysokiego Mazowieckiego.

MIASTA

Białystok
97%

Pozostałe miasta
3%

437
wszystkich formularzy,

w tym

Młodzieżowa Rada Miasta Białystok, w ankiecie dot. stanu

białostockich uczelni,  dostała odpowiedzi od uczniów

oraz studentów także spoza Naszego regionu. Pojawiały

się tam odpowiedzi z Warszawy, Czerwińska, a nawet

Wrocławia!

DALEJ  NIŻ  PODLAS IE

INFORMACJE
OGÓLNE

357
formularzy od licealistów.

.. .
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6,2%
Uczelnia artystyczna

18,2%
Uczelnia techniczna

13,9%
Nie wiem

12,2%
Uczelnia medyczna

6,2%
Uczelnia ekonomiczna

2,6%
Uczelnia pedagogiczna

1%
Akademia wychowania

fizycznego

2,15%
Uczelnia resortu obrony

narodowej i resortu spraw

wewnętrznych

0,4%
Uczelnia teologiczna

(w tym seminaria duchowne)

37,1%
Uniwersytet

STRONA 3 PYTANIE 1: 
JAKI WYBRAŁBYŚ/WYBRAŁABYŚ 

TYP UCZELNI WYŻSZEJ?



77,51%
Uczelnie publiczne

19,13%
Niezdecydowano

3,34%
Uczelnie prywatne

STRONA 4 PYTANIE 2: 
JAKI RODZAJ UCZELNI

PREFERUJESZ?



PYTANIE 3: 
W JAKIM MIEŚCIE ZAMIERZASZ
PODJĄĆ STUDIA?

Wśród osób młodych przeważa chęć

wyjazdu z Białegostoku na studia. Nie ma

jednak jednego ośrodka studenckiego,

który w pojedynkę przewyższył wynik

Naszego miasta. W sumie, z Białegostoku

deklaruje wyjazd niemal połowa z

respondentów.

31,1%
Taki procent ankietowanych

chce zostać w Białymstoku

REKOMENDACJA

Proponujemy, aby miasto we współpracy z uczelniami zorganizowało projekty

społeczne (np. promowanie uczelni przez władze samorządowe) w celu

zachęcenia większej ilości absolwentów  do pozostania w naszym mieście.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

WYNIKI
Wyniki pochodzą od 

418 ankietowanych. 

Znaczącą przewagę ma wyjazd z

Białegostoku, czyli 48,3%
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Białystok

31.1%Za granicą

3.3%

Wrocław

6%

Inne miasto w Polsce

16.3%

Niezdecydowany

20.6%

Warszawa

22.7%



PYTANIE 4: 
CZY KIERUNEK PREFEROWANYCH PRZEZ
CIEBIE STUDIÓW JEST DOSTĘPNY 

WŚRÓD PROGRAMÓW BIAŁOSTOCKICH
UCZELNI WYŻSZYCH?

Co piąta osoba, która ma zamiar wyjechać

z Białegostoku, nawet nie wie, czy jej

kierunek studiów dostępny jest wśród

oferty edukacyjnej uczelni z Naszego

miasta. Najprawdopodobniej w tym

przypadku zawodzi promocja kierunków

przez władze uczelni.

Niecałe 30% kierunków, które respondenci

mają zamiar studiować, nie znajduje się 

w ofercie szkół wyższych z Białegostoku.

50,4%
Taki procent ankietowanych

chce wyjechać z Białegostoku,

mimo że ich kierunek jest

w ofercie Naszych

uczelni

REKOMENDACJA

OMÓWIENIE WYNIKÓW

WYNIKI
Wyniki pochodzą od 

284 ankietowanych, którzy

wybrali jako ośrodek studencki

inne miasto niż Białystok.
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Tak

50.4%

Nie

29.2%

Nie wiem

20.4%

Sugerujemy władzom uczelni, aby

zwiększyły promocję swoich ofert

edukacyjnych, co ułatwi podjęcie

decyzji o wybraniu Państwa szkoły.



PYTANIE 5: 
TWOIM ZDANIEM, JAKI POZIOM
MAJĄ UCZELNIE WYŻSZE W
BIAŁYMSTOKU?

Wyniki dotyczące owego pytania są

przychylne białostockim uczelniom.

Uczniowie i studenci w większości

oceniają je na ocenę 4 z wynikiem 

54,3% głosów. Zauważamy również

niewielką ilość oceny 5 wynoszącej 

7,9% głosów. Ocena 1 znalazła się najniżej,

zdobywając tylko 1,6% głosów

respondentów. Wyniki te wskazują, 

iż mimo wszystko białostoccy uczniowie 

w pozytywny sposób odbierają poziom

uczelni w mieście.

62,20%
Taki procent ankietowanych

przyznał białostockim

uczelniom 4 lub 5 punktów

OMÓWIENIE WYNIKÓW

WYNIKI
Wyniki pochodzą od 

418 ankietowanych. 

Znaczącą przewagę ma opcja 4,

która uzyskała  54,3% głosów
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DLACZEGO ODPOWIEDZI 1-3?

56,94%

Słaby poziom

Niskie rankingi

Wyniki pochodzą od 

418 ankietowanych. 

Znaczącą przewagę ma opcja 4,

która uzyskała  54,3% głosów

25,00%

Brak kierunków

8,33%
Kadra

System edukacji

Brak miejsc

11,11%

Brak możliwości
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PYTANIE 6: 
SKĄD BIERZESZ INFORMACJE 

O POZIOMIE BIAŁOSTOCKICH
UCZELNI WYŻSZYCH?

0 100 200 300

Rodzina/Rówieśnicy 

Studenci 

Nauczyciele/Szkoła 

Media 

Opinie w internecie 

Rankingi 

Uzyskane wyniki wskazują, iż nadal wiedzę i opinię w

większym stopniu czerpiemy z wiedzy naszych

kolegów lub członków rodziny. To właśnie ta grupa

uzyskała najwięcej głosów, czyli 67,7% wszystkich.

Niemniej popularne również stało się wypytywanie o

uczelnię jej studentów. Robi tak 57,2% respondentów.

Odrobiną większą rolę odgrywają jednak różne media,

które kształtują opinię uczniów w 60,3% przypadków.

Innym sposobem jest zasięgnięcie rady wśród

internautów, a robi tak 1,43%. Bardzo mało osób

korzysta z różnych rankinków uczelni wyższych,

zaledwie  0,71%.

67,70%
Taki procent ankietowanych

bierze informacje od rodziny 

lub rówieśników nt. poziomu

białostockich uczelni

REKOMENDACJA
Sugerujemy władzom uczelni,

aby zwiększyły promocję wśród

szkół średnich, która pozwoli

uczniom porównać oferty

różnych placówek.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

WYNIKI
Wyniki pochodzą od 

418 ankietowanych. 

Znaczącą przewagę ma opcja

Rodzina/Rówieśnicy, która

uzyskała  67,7% głosów
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PYTANIE 7: 
CZY KIEDYKOLWIEK MIAŁEŚ/AŚ OKAZJĘ
POZNAĆ PROGRAM UCZELNI WYŻSZEJ
PODCZAS DNI OTWARTYCH 

LUB NA STOISKU PROMOCYJNYM?

Nie

65.6%

Tak

34.4%

Wyniki w wyraźny sposób punktują małe

zaangażowanie białostockich uczelni w promocję

swoich programów lub jego brak. Jedynie co trzeci

uczeń mógł poznać ofertę uczelni wyższej podczas dni

otwartych, bądź na stoisku promocyjnym podczas

targów edukacyjnych.

Niewychodzenie do potencjalnych studentów 

z jakąkolwiek inicjatywą skutkuje małym, bądź

zerowym zainteresowaniem niektórymi kierunkami

studiów. 

65,60%
Taki procent ankietowanych

nie miało okazji zapoznać się z

programem uczelni wyższych

Naszego miasta.

REKOMENDACJA
Sugerujemy władzom uczelni, aby same

wychodziły z inicjatywami, które będą

promować oferty Państwa placówek

(targi edukacyjne, salony maturzystów,

spotkania w szkołach).

OMÓWIENIE WYNIKÓW

WYNIKI

Wyniki pochodzą od 418 ankietowanych. 

Znacząca przewaga uczniów

nie poznała programu uczelni podczas dni

otwartych lub na stoisku promocyjnym
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PYTANIE 8: 
JAK OCENISZ POZIOM
PROMOCJI BIAŁOSTOCKICH
UCZELNI WYŻSZYCH?
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Niemalże równe odpowiedzi, z niewielką przewagą

pozytywnej oceny, nie pozwalają nam wysnuć

konkretnych wniosków. Jednakże wszyscy pragniemy,

aby białostockie uczelnie zdobywały to coraz lepsze

miejsca w rankingach, a co za tym idzie studiowanie na

ich kierunkach wiązało się z prestiżem i satysfakcją.

42,58%
Taki procent ankietowanych

przyznał białostockim

uczelniom 3 punkty

REKOMENDACJA
Sugerujemy władzom uczelni, aby same wychodziły z inicjatywami, które będą

promować oferty Państwa placówek (targi edukacyjne, salony maturzystów, spotkania

w szkołach). Dodatkowo zachęcamy do umieszczania plakatów w szkołach,

zainwestowanie w reklamy w internecie (nie tylko na Facebooku) i innych mediach.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

WYNIKI
Wyniki pochodzą od 418 ankietowanych. 

Znacząca przewaga uczniów

nie poznała programu uczelni podczas dni

otwartych lub na stoisku promocyjnym

STRONA 11



PYTANIE 9: 
CZY W TWOJEJ SZKOLE BYLI
PRZEDSTAWICIELE BIAŁOSTOCKICH
UCZELNI WYŻSZYCH W CELACH
PROMOCYJNYCH?

Nie
70.8%

Tak
29.2%

Dwóch na trzech uczniów nie miało okazji, aby w swojej

szkole móc porozmawiać o białostockich uczelniach.

Jest to niepokojące, ponieważ właśnie podczas

rozmów pomiędzy studentami, a potencjalnymi

studentami rozwiewane są największe wątpliwości.

Samorządy Studentów poszczególnych uczelni, razem

z wykładowcami lub pracownikami, powinny wesprzeć

działania promocyjne swoich Alma Mater.

2/3
Tylu uczniów nie mogło

poznać oferty białostockich

uczelni w swojej szkole

REKOMENDACJA
Sugerujemy władzom uczelni, aby wzięły pod uwagę spotkania z potencjalnymi

studentami w szkołach średnich, ponieważ takie spotkania bardzo często przekonują

ostatecznie niezdecydowanych absolwentów.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

WYNIKI

Wyniki pochodzą od 418 ankietowanych. 

Znacząca przewaga uczniów

nie poznała programu uczelni w swojej szkole
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PYTANIE 10:
CO ODPYCHA CIĘ
OD STUDIOWANIA 
W BIAŁYMSTOKU?

STRONA 13

"Brak wyboru w typach uczelni, które mnie interesują"

"Miasto, perspektywy, brak pracy po studiach, niskie

zarobki w stosunku do wykonywanej pracy, brak tolerancji"

"Brak kontaktu bezpośredniego z językiem angielskim,

który chcę studiować."

"Niski poziom danego kierunku i słabe perspektywy na

przyszłość do rozwijania się w Białymstoku"

"Bliskość rodziców, poziom uczelni w Białymstoku, no i

kocham Białystok, ale chce spróbować czegoś nowego, a

wyjazd z rodzinnego miasta jest z pewnością przygodą"

"Mentalność ludzi, wygląd miasta, brak większej ilości

interesujących mnie wydarzeń"

"Chciałabym poznać życie studenckie takie z dala od

rodziny, mieszkać w akademiku, zawrzeć nowe przyjaźnie i

zobaczyć nowe miasto z perspektywy mieszkańca."

"Homofobiczne podejście mieszkańców miasta,

zaściankowość poglądowa, brak otwartości na nowe

doświadczenia osób mieszkających w tym mieście

(oczywiscie nie można generalizować, ale odsetek takiego

podejścia jest coraz większy, co jest zatrważające)."

"Słabe notowania w rankingach  i mało perspektyw po

skończeniu studii"

"Koszty nauki. Nie każdy po wejściu w dorosłość ma na tyle

dobre kontakty z rodziną by ktoś opłacał im naukę i wiele

osób na bardziej lub mniej płatnych kierunkach musi radzić

sobie samemu. Niektórzy muszą pracować i uczyć się 

w tym samym czasie."

18,84%
Taki procent ankietowanych

odpycha niski poziom



"Białostockie uczelnie musiałyby zacząć być miejscem

przyjaznym dla ambitniejszych studentów, którzy nie chcą

się jedynie "prześlizgnąc" przez studia aby dostać papierek,

ale chcą mieć gwarantowaną szansę rozwoju wspartego

własną ciężką pracą"

"Białystok musiałby być większym miastem który przyciąga

więcej ludzi zza granicy i innych miast Polski aby

środowisko nie było tak zamknięte i dobrze znane mi

od zawsze"

"Profil związany z grafiką komputerową. Ilustracja/animacja

2D oraz 3D/design postaci. Ewentualnie utworzenie ASP"

"Wydaje mi się, ze kompletnie nic by nie mogło wpłynąć na

mój wybór ze względu na to, ze problem leży w

mieszkańcach. Wydaje mi się, ze można zorganizować

sesje warsztatów o tolerancji dla mieszkańców

Białegostoku."

"więcej miejsc pracy dla ludzi po studiach, więcej firm IT,

więcej zdolnych uczniów zostających w Białymstoku"

"rynek pracy powinien zacząć chłonąć absolwentów.

Należy podnieść progi na uczelnię i rozszerzyć materiał."

"poziom uczelni, więcej programów międzynarodowych i

zmniejszenie nastrojów nacjonalistycznych w mieście"

"podniesienie poziomu kształcenia na białostockich

uczelniach, uatrakcyjnienie miasta, zwiększenia możliwości

komunikacji i infrastruktury miasta, wybudowanie hali

sportowo-widowiskowej, lotniska"

"Respekt pracodawcy do szkół wyższych w Białymstoku"

"Niższa  cena biletów i odpowiedni kierunek"

PYTANIE 11:
CO MUSIAŁOBY SIĘ
ZMIENIĆ, ABYŚ WYBRAŁ
BIAŁYSTOK?
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PODSUMOWANIE
Ankieta ta ukazała przed jakimi realiami

stoją szkoły wyższe

w Naszym mieście.  Co roku, kolejni

absolwenci stoją przed trudnym

wyborem - Studiujemy, czy

wyjedziemy? 

To właśnie od nich zależy, czy i w jaki

sposób będą funkcjonować

białostockie uczelnie. Miejmy nadzieję, 

że zebrane przez nas dane pomogą w

poprawieniu sytuacji edukacji na

uczelniach wyższych. Skłoni to przede

wszystkim młode osoby do pozostania

w Białymstoku.

Jako Młodzieżowa Rada Miasta

Białystok chcielibyśmy podziękować

Wam, drodzy Uczniowie i Studenci, za

czas poświęcony na wypełnianie

ankiety.  To tylko dzięki Wam mógł

powstać ten raport. 

Młodzieżowa Rada Miasta Białystok,

wrzesień 2020



Dane zawarte na dzień 28.09.2020 r. 

Obrazy: Canva.com


