
Informacja o wynikach przeprowadzonej ankiety 

 

W roku akademickim 2021/2022 (grudzień 2021 - styczeń 2022) za pomocą 

systemu Ankieter została przeprowadzona wśród doktorantów i studentów UJD 

anonimowa ankieta nt. relacji między członkami społeczności akademickiej 

naszej Uczelni, przede wszystkim relacji student/doktorant – prowadzący oraz 

student/doktorant – student/ doktorant. 

 

Ankieta zawierała cztery pytania: 

1. Czy doświadczyła Pani/ doświadczył Pan od prowadzących zajęcia 

któregoś z następujących zachowań (tu katalog zachowań); 

2. Czy w sposób długotrwały i uporczywy doświadczała Pani/ doświadczał 

Pan od innych studentów, doktorantów któregoś z następujących 

zachowań (tu katalog zachowań);  

3. Czy była Pani/ był Pan świadkiem następujących zachowań (tu katalog 

zachowań);  

4. Jeśli doświadczyła Pani lub doświadczył Pan wyżej opisanych sytuacji albo 

była Pani/ był Pan ich świadkiem prosimy o podanie bliższych informacji 

(np. Wydział, Szkoła Doktorska, kierunek studiów, dyscyplina, rok 

studiów, przedmiot) w celu umożliwienia wszczęcia działań mających na 

celu wyeliminowanie zjawisk niepożądanych. 

 

Ankietę wypełniło 11 doktorantów (11% wszystkich doktorantów) i 460 

studentów ( 8,5% wszystkich studentów). Ponieważ ponad 90% studentów i 

prawie 90% doktorantów nie wzięło udziału w ankiecie, nie można uznać 

przedstawionych wskaźników za charakterystyczne dla całej społeczności 

akademickiej UJD. Wyniki zostały jednak poddane szczegółowej analizie. 

 

Prawie dwie trzecie osób, które wzięły udział w ankiecie, nie spotkało się z 

zachowaniami niepożądanymi ze strony prowadzących zajęcia ani nie 

doświadczyło takich zachowań. Jako najczęściej występujące zachowania 



niepożądane wskazywano: złośliwe uwagi, dowcipy lub docinki, publiczną 

krytykę., poniżanie, ośmieszanie.  

 

Jeśli studenci/doktoranci w odpowiedzi na pytanie 4 wskazali szczegóły 

pozwalające na zidentyfikowanie osób lub zajęć, których dotyczyły uwagi, 

podjęto działania mające na celu wyjaśnienie opisanych sytuacji, by 

wyeliminować zjawiska niepożądane i poprawić relacje prowadzący zajęcia – 

doktorant/student.   

 

Co czwarta osoba, która udzieliła odpowiedzi, wskazała, że zachowania 

niepożądane występują we wzajemnych relacjach w grupie doktorantów i 

studentów. Jako najczęściej występujące zachowania niepożądane 

wskazywano: złośliwe uwagi, dowcipy lub docinki. publiczną krytykę, poniżanie, 

ośmieszanie. 

 

Wyniki ankiety będą tematem rozmów oraz bodźcem do podjęcia wspólnych 

działań władz uczelni/wydziałów z samorządem studenckim, by kształtować 

właściwe postawy (etyczne, moralne) i relacje interpersonalne.  
 


