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IN LEARNING DURING UNIVERSITY STUDIES? 

 

Bartosz Atroszko 

 
Abstrakt 

Celem badania, którego wyniki zostały przedstawione  w niniejszym artykule, było udzielenie 

odpowiedzi na pytanie o czynniki zniechęcające studentów pedagogiki do zaangażowania w 

naukę na studiach. Badanie ankietowe przeprowadzono w kwietniu 2019 r. na próbie 150 

studentek i studentów pedagogiki wczesnej edukacji Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach 

autorskiego kwestionariusza ankiety respondenci zostali poproszeni o wskazanie tych 

czynników, które – ich zdaniem – miały wpływ na zmniejszenie ich poziomu zaangażowania 

w naukę na studiach. Badane osoby lokowały źródło barier zaangażowania w naukę na 

studiach zarówno po stronie programu studiów i uczelni, po stronie osób prowadzących 

zajęciach, po stronie innych zewnętrznych barier, ale też bardzo często studenci dostrzegali, 

że problemem są oni sami, a więc ich postawy wobec nauki, motywacja oraz ich zachowanie.  

Słowa kluczowe: andragogika, studenci, zaangażowanie na studiach, zaangażowanie w 

naukę. 

 

Abstract 

The research concerned the factors of students' academic engagement. The respondents were 

asked to indicate those factors which, in their opinion, had an impact on reducing their 

involvement in studying at university. The study was conducted in April 2019. One hundred 

and fifty early childhood education (mainly female) students from University of Gdańsk 

completed the questionnaires. The participants identified the source of barriers to engaging in 

their studies as related to the program of studies, the university, lecturers , and other external 

barriers, as well as identified the problems within themselves. These included their attitudes 

towards learning, motivation and their behavior. The results of the study seem to indicate that 

students recognize both the environment in which they study and their own predispositions as 

substantial hindering factors in their study engagement. 

Keywords: andragogy, learning engagement, students, study engagement. 

 

 

1 WPROWADZENIE 

Trudno wyobrazić sobie autentyczną naukę bez zaangażowania ze strony osób uczących się. 

Nauka, rozumiana jako proces zmiany w wiedzy, umiejętnościach oraz postawach, 

nieuchronnie musi wymagać odpowiedniego wysiłku, poświęcenia własnego czasu i energii. 

Elementarne zaangażowanie studentów w naukę na studiach, bez względu na wybrany 

kierunek, jest warunkiem sine qua non ukończenia studiów i zdobycia kwalifikacji 

zawodowych. Zaangażowanie w naukę jest ważnym predyktorem osiągnięć edukacyjnych 

(Salanova, Schaufeli, Martínez, Bresó, 2010, s. 53) i wiąże się ono z pozytywnymi efektami 

kształcenia, takimi jak np. rozwój krytycznego myślenia (Carini, Kuh, Klein, 2006, s. 1). 

Zaangażowanie studentów w uczenie się może być postrzegane nie tylko jako warunek 

sukcesu edukacyjnego, a więc w sposób instrumentalny jako środek do osiągnięcia 

- 1047 -



określonego celu, ale również jako wartość autoteliczna (wartość sama w sobie). W literaturze 

naukowej podkreśla się związek poczucia zaangażowania z dobrostanem jednostki (Bresó, 

Schaufeli, Salanova, 2011, s. 340), bywa ono również rozpatrywane jako przeciwieństwo 

wypalenia emocjonalnego studentów (Schaufeli, Martínez, Pinto, Salanova, Bakker, 2002, s. 

464) lub też jako przeciwieństwo poczucia alienacji (Newmann, Wehlage, Lamborn, 1992, s. 

16-17). Autentyczna, angażująca studenta nauka jest doświadczeniem wzbogacającym życie 

młodego człowieka.   

W przypadku studentów pedagogiki kwestia zaangażowania w naukę na studiach jest jeszcze 

ważniejsza i zarazem bardziej złożona niż w przypadku studentów innych kierunków. Wynika 

to z tego, że dla nauczycieli ich doświadczenia edukacyjne zdobyte na studiach, a zwłaszcza 

ukształtowane w tym czasie postawy i przekonania, mogą stanowić punkt odniesienia w 

pełnieniu ich roli zawodowej (Richardson, 1996, s. 102). Można przyjąć, że to, jakim 

studentem czy studentką był dany nauczyciel, jakie przejawiał postawy wobec nauki i czego 

doświadczył na studiach, może rzutować w przyszłości na jego lub jej sposób pracy z dziećmi 

i młodzieżą. Badania spójnie wskazują na to, że osoby uczące się bardziej angażują się w 

naukę jeśli są nauczane i wspierane przez zaangażowanych nauczycieli (Bryson, Hand, 2007, 

s. 349; Gasiewski, Eagan, Garcia, Hurtado, Chang, 2012, s. 229). Zważywszy na to, można 

się zastanawiać, czy przyszli nauczyciele, którzy obecnie sami jako studenci są umiarkowanie 

lub w niewielkim stopniu zaangażowani w proces uczenia się, będą w stanie wzbudzać i 

rozwijać pasję do nauki swoich przyszłych podopiecznych? Czy nie jest tak, że 

niezaangażowani studenci pedagogiki zostają niezaangażowanymi nauczycielami i swój brak 

pasji przekazują dalej swoim uczniom, de facto raczej zniechęcając ich do nauki? Pełna 

odpowiedź na powyższe pytania przekracza zakres niniejszego artykułu. Niemniej warto 

poczynić pierwsze kroki w kierunku wyjaśnienia tej interesującej kwestii, rozpoczynając od 

analizy tego, co sprawia, że przyszli nauczyciele nie chcą lub nie są w stanie zaangażować się 

w naukę na studiach. 

W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na tytułowe 

pytanie: Co zniechęca studentów pedagogiki do zaangażowania w naukę na studiach? Aby 

móc odpowiedzieć na to pytanie przeprowadzono badanie ankietowe na próbie 150 studentek 

i studentów pedagogiki wczesnej edukacji. W ramach badania respondenci zapoznali się z 

obszerną listą czynników potencjalnie przyczyniających się do zmniejszenia poziomu 

zaangażowania w naukę i zaznaczyli te z nich, które – w ich opinii – miały negatywny wpływ 

na ich stopień zaangażowania. Studenci mogli też udzielić odpowiedzi własnymi słowami. 

 

2 CZYM JEST ZAANGAŻOWANIE W UCZENIE SIĘ? 

Zgodnie z definicją Wielkiego Słownika Języka Polskiego (2019) zaangażowanie jest to 

postawa osoby, która jest przekonana o słuszności tego, co robi, i wkłada w to wiele wysiłku. 

Zaangażować się znaczy tyle, co włożyć w coś wiele wysiłku, czasu lub pieniędzy (Słownik 

Języka Polskiego PWN, 2019). W psychologii zaangażowanie definiuje się jako pozytywny, 

dający spełnienie i związany z wykonywaniem pracy stan umysłu, na który składają się trzy 

komponenty: wigor (wysoki poziom energii i odporności psychicznej), dedykacja (poczucie 

znaczenia i entuzjazm) oraz absorpcja (poczucie całkowitego pochłonięcia wykonywaną 

pracą)(Schaufeli, Salanova, González-Romá, Bakker, 2002, s. 74).  

W anglojęzycznej literaturze naukowej zaangażowanie w uczenie się występuje pod różnymi 

pojęciami, między innymi academic engagement (Furrer, Skinner, 2003, s. 148), learning 

engagement (Hu, Hui, 2012, s. 782), school engagement (Jimerson, Campos, Greif, 2003, s. 

7), study engagement (Ouweneel, Le Blanc, Schaufeli, 2011) czy też student engagement 

(Finn, Voelkl, 1993, s. 249). Warto zaznaczyć, że badania nad zaangażowaniem w naukę 

prowadzone są na wszystkich poziomach systemu edukacji, a więc dotyczą one uczniów 

szkół podstawowych (Marks, 2000, s. 153), uczniów szkół średnich (Shernoff, 
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Csikszentmihalyi, Schneider, Shernoff, 2014, s. 475), a także studentów (Krause, Coates, s. 

493) i doktorantów (Stubb, Pyhältö, Lonka, 2011, s. 33).  

Na podstawie przeglądu literatury Fredricks, Blumenfeld i Paris (2004, s. 60-65) stwierdzili, 

że zaangażowanie w naukę jest wielowymiarowym konstruktem i że jest ono definiowane na 

trzy podstawowe sposoby. Po pierwsze, wyróżnia się zaangażowanie behawioralne, które 

zasadza się na idei partycypacji, uczestnictwa. Jest to zaangażowanie w podejmowanie 

określonych aktywności i jest ono postrzegane jako kluczowe z perspektywy osiągania 

pozytywnych wyników w nauce i przeciwdziałaniu porzucaniu szkoły przez uczniów. Po 

drugie, wymienia się zaangażowanie emocjonalne. Wiążą się z nim emocje odczuwane przez 

ucznia wobec nauczycieli, innych uczniów, czy szkoły etc. Po trzecie, wyróżnia się 

zaangażowanie poznawcze. Opiera się ono na idei inwestycji. Wiąże się to z gotowością do 

podejmowania wysiłku umysłowego w celu zrozumienia skomplikowanych idei oraz 

rozwijania złożonych umiejętności (tamże, s. 60-65). Na użytek niniejszej publikacji 

zaangażowanie w naukę definiowane jest jako świadome i dobrowolne poświęcanie czasu i 

energii osób uczących się na czynności związane z nauką, którym towarzyszy przekonanie o 

słuszności podejmowanych wysiłków (Atroszko, 2019, s. 796). 

Na podstawie dotychczas prowadzonych w Polsce badań nad zaangażowaniem studentów 

pedagogiki w naukę na studiach formułowane są wnioski, które można uznać za co najmniej 

niepokojące. Istotnym problemem jest relatywnie niewielki zakres czasowy nauki w ciągu 

tygodnia, a zwłaszcza samodzielnej nauki studentów w domu (tamże, s. 804; Kozerska, 2011, 

s. 119). Mikut (2014, s. 105-121) na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań, 

stwierdziła, że częściej od autentyczej nauki można się spotkać w tej grupie z pozorowaniem 

studiowania. 

Zaangażowanie w naukę jest postrzegane jako zdecydowanie pozytywne zjawisko, 

przynoszące bardzo pożądane konsekwencje zarówno dla zaangażowanej jednostki, jak i dla 

jej otoczenia. Niemniej warto odnotować, że zaangażowanie w naukę (podobnie jak każde 

zjawisko społeczne) ma również swoją negatywną stronę. Nadmierne zaangażowanie może 

skutkować negatywnymi następstwami, takimi jak przeciążenie organizmu, zaniedbywanie 

innych sfer życia, nadmierny stres czy wypalenie emocjonalne. Bardzo silne zaangażowanie, 

w przypadku niektórych podatnych osob, może przerodzić się w działanie kompulsyjne 

(Atroszko, Atroszko, 2013, s. 45-53), w obsesję lub w uzależnienie od uczenia się (Atroszko, 

2015; Atroszko, Andreassen, Griffiths, Pallesen, 2015, s. 75-84). Ostatnie z wymienionych 

jest nowym konstruktem konceptualizowanym jako potencjalne uzależnienie behawioralne, 

które może być wczesną formą uzaleznienia od pracy (tamże, s. 75-84; Atroszko, Atroszko, 

2015, s. 33-49). Międzykulturowe badania podłużne wykazały czasową stabilność 

uzależnienia od uczenia się i jego związek z poźniejszym uzależnieniem od pracy (Atroszko, 

Andreassen, Griffiths, Pallesen, 2016a, s. 357-362; Atroszko, Andreassen, Griffiths, Pallesen, 

2016b, s. 708-714). Badając związek zaangażowania w naukę z innymi zmiennymi należy 

pamiętać o tym, że wynik badań może prowadzić do formułowania niepoprawnych 

wniosków, jeśli w badaniu nie kontroluje się uzależnienia od uczenia się, które jest odrębnym, 

choć pod pewnymi względami podobnym konstruktem do zaangażowania w uczenie się 

(Atroszko, Atroszko, 2019, s. 1184). 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Opis próby 

W badaniu uczestniczyło 150 osób, w tym 148 kobiet (98,7%) oraz dwóch mężczyzn (1,3%). 

Wszystkie osoby studiowały na drugim roku studiów licencjackich na Uniwersytecie 

Gdańskim, na kierunku pedagogika wczesnej edukacji. Większość badanych osób studiowała 

w trybie niestacjonarnym (78 osób, 52%), zaś w trybie stacjonarnym studiowała mniejsza 

część badanej grupy (71 osób, 47,3%). Jedna osoba (0,7%) studiowała na dwóch kierunkach, 
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zarazem stacjonarnie i niestacjonarnie. Średnia arytmetyczna wieku badanych wyniosła 22,1 

lat (SD = 3,4), mediana wyniosła 21 lat, zaś dominanta 20 lat. Najmłodsza badana osoba 

miała 19 lat, natomiast najstarsza osoba 43 lata. 

 

3.2 Narzędzie badawcze 

Jedynym narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety dotyczący 

zaangażowania studentów w naukę. Badane osoby zostały zapytane o czynniki przyczyniające 

się do obniżenia ich poczucia zaangażowania w naukę na studiach. Poszczególne pytania 

dotyczyły czterech kategorii: 1) przyczyn zależnych od studenta (np. brak motywacji do 

nauki, instrumentalne podejście do studiów), 2) przyczyn zależnych od programu studiów i od 

uczelni (np. niewielka liczba zajęć w tygodniu, niewielki zakres możliwości wyboru zajęć), 3) 

przyczyn zależnych od osób prowadzących zajęcia (np. zbyt niskie wymagania wobec 

studentów, nieciekawy sposób prowadzenia zajęć), a także 4) innych przyczyn zewnętrznych 

(np. zaabsorbowanie pracą zawodową lub sprawami osobistymi). Przy powstawaniu 

kwestionariusza ankiety autor inspirował się literaturą na temat zaangażowania w naukę, a 

zwłaszcza badaniem przeprowadzonym przez Mikut (2014, s. 105-121), która również badała 

potencjalne czynniki zmniejszające poziom zaangażowania studentów pedagogiki w naukę.   

 

3.3 Procedura 

Zastosowano nieprobabilistyczny dobór próby. Kwestionariusze ankiety zostały rozdane i  

wypełnione przez studentów w czasie zajęć na uczelni w dniach 14-17 kwietnia 2019 r. 

Badanie było anonimowe. Respondenci zostali poinformowani o celu badania. Za udział w 

badaniu studenci nie otrzymali żadnej nagrody (ani finansowej, ani rzeczowej, ani 

pozamaterialnej). Udział w badaniu był dobrowolny. 

 

4 WYNIKI BADANIA 

W ramach ankiety studentom zadano następujące pytanie: Zastanów się nad własnym 

zaangażowaniem w czasie odbywania studiów. Które z poniższych czynników miały wpływ na 

zmniejszenie Twojego poziomu zaangażowania w naukę na studiach? Badane osoby mogły 

zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi spośród wymienionych 22 potencjalnych czynników 

zmniejszających poziom zaangażowania.  

Czynniki zależne od studenta. Badani studenci pedagogiki wyraźnie dostrzegają, że tym, co 

utrudnia im zaangażowanie w naukę na studiach są ich własne postawy wobec nauki lub 

innego rodzaju własne deficyty. Ponad połowa respondentów (54,7%, 82 osoby) przyznała, że 

nie zawsze rozumie treści przedstawiane w trakcie wykładów lub ćwiczeń. Równo połowa 

badanych (50%, 75 osób) zadeklarowała, że zaangażowanie w naukę utrudnia im brak 

systematyczności lub konsekwencji. Niewiele mniejszy odsetek badanych (46%, 69 osób) 

przyznał, że problemem jest brak motywacji do nauki. Blisko co trzeci student (30,7%, 46 

osób) uczestniczący w badaniu przyznał się do braku umiejętności skutecznego uczenia się. 

Mniej niż co dziesiąty respondent (9,3%, 14 osób) potwierdził, że ma instrumentalne 

podejście do studiów i zależy mu tylko na tym, aby zdobyć dyplom, a więc uzyskać wyższe 

wykształcenie. Wśród przyszłych pedagogów znalazły się również osoby, które 

zadeklarowały, że nie interesują się pedagogiką (2%, 3 osoby). 

Czynniki zależne od programu studiów i od uczelni. Respondenci utożsamiali własne 

problemy z zaangażowaniem w naukę na studiach z czynnikami zależnymi od programu 

studiów i od uczelni. Zdecydowanie najczęściej (71,3%, 107 osób) studenci zaznaczali w 

ankiecie, że nie są zainteresowani niektórymi obowiązkowymi wykładami i ćwiczeniami 

wchodzącymi w program studiów. Badane osoby zwracały uwagę również na brak na uczelni 

jasnych reguł dotyczących oceniania studentów (28%, 42 osoby). Mniej niż co piąty badany 

(16%, 24 osoby) zadeklarował, że jego poziom zaangażowania jest obniżany przez niewielki 
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zakres możliwości wyboru zajęć na które musi uczęszczać. Blisko co dziesiąty respondent 

(12%, 18 osób) zaznaczył, że zaangażowanie w naukę utrudnia mu niestacjonarny tryb 

studiów. W badaniu wzięło udział 79 studentów z trybu niestacjonarnego, co oznacza, że 

niemal co czwarta osoba (22,8%) studiująca zaocznie uważa, że tego rodzaju tryb studiów jest 

barierą zaangażowania w naukę. Zdecydowanie rzadziej studenci wskazywali na niewielki 

wymiar obowiązkowych praktyk studenckich (3,3%, pięć osób) oraz niewielką liczbę zajęć 

(wykładów i ćwiczeń) na uczelni w ciągu tygodnia (2,7%, cztery osoby) jako czynniki 

zmniejszające ich poziom zaangażowania.  

Czynniki zależne od osób prowadzących zajęcia. Ponad połowa badanych (61,3%, 92 osoby) 

zgodziła się ze stwierdzeniem, że wiedza przekazywana na zajęciach jest zbyt teoretyczna, 

abstrakcyjna i oderwana od praktyki. Ponad jedna trzecia badanych (36%, 54 osoby) 

stwierdziła, że zajęcia na uczelni prowadzone są w sposób nieciekawy. Blisko co czwarty 

badany (27,3%, 41 osób) uważa, że jego poziom zaangażowania jest obniżany przez to, że na 

niektórych przedmiotach został niesprawiedliwie oceniony. Niewiele mniejszy odsetek 

badanych (24%, 36 osób) stanowią osoby, które zaznaczyły, że ich poziom zaangażowania 

jest obniżany przez brak zaangażowania ze strony osób prowadzących zajęcia. Zdecydowanie 

rzadziej (2%, trzy osoby) wymieniano zbyt niskie wymagania wobec studentów pedagogiki 

ze strony osób prowadzących zajęcia.  

Inne czynniki zewnętrzne. Niewiele mniej niż połowa badanych (46,7%, 70 osób) zgodziła 

się ze stwierdzeniem, że ich poziom zaangażowania w naukę na studiach jest obniżany przez 

brak wiary w to, że studia faktycznie przygotują ich do przyszłej pracy zawodowej. Zbliżony 

odsetek respondentów (44%, 66 osób) potwierdził, że do zaangażowania zniechęca ich trudna 

sytuacja zawodowa i/lub materialna absolwentów pedagogiki. Należy zaznaczyć, że badanie 

zostało przeprowadzone w czasie trwania największego od wielu lat strajku nauczycieli. 

Temat zarobków nauczycieli był w tym czasie często poruszany w mediach, dyskutowany, 

wskazywano na potrzebę zmian w tym zakresie. Okoliczności te mogły mieć wpływ na 

odpowiedzi badanych osób. Niewiele mniejszy odsetek badanych (40%, 60 osób) stwierdził, 

że problemem jest ich zaabsorbowanie sprawami osobistymi, prywatnymi, takimi jak np. 

problemy rodzinne, opieka nad własnym dzieckiem czy przygotowania do ślubu. Blisko co 

trzeci badany (30%, 45 osób) zgodził się ze stwierdzeniem, że zaabsorbowanie pracą 

zarobkową utrudnia mu zaangażowanie w naukę (tabela 1). 
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Tabela 1  

Rozkład odpowiedzi na pytanie „Zastanów się nad własnym zaangażowaniem w czasie 

odbywania studiów. Które z poniższych czynników miały wpływ na zmniejszenie Twojego 

poziomu zaangażowania w naukę na studiach?” (N=150) 

Poniższe stwierdzenia zostały przytoczone w identycznej formie, 

w jakiej były one wyrażone w kwestionariuszu ankiety  

Liczba osób, 

które 

zaznaczyły dane 

stwierdzenie 

Odsetek 

osób 

Nie jesteś zainteresowana(y) niektórymi obowiązkowymi wykładami i 

ćwiczeniami wchodzącymi w program studiów 
107 71,3% 

Wiedza przekazywana na zajęciach jest zbyt teoretyczna, 

abstrakcyjna, oderwana od praktyki 
92 61,3% 

Nie zawsze rozumiesz treści przedstawiane w trakcie wykładów lub 

ćwiczeń 
82 54,7% 

Brakuje Ci systematyczności lub konsekwencji, żeby się w pełni 

zaangażować 
75 50% 

Brakuje Ci wiary w to, że studia faktycznie przygotują Cię do 

przyszłej pracy 
70 46,7% 

Brakuje Ci motywacji do nauki 69 46% 

Zniechęca Cię trudna sytuacja zawodowa i/lub materialna 

absolwentów pedagogiki, a więc osób pracujących jako nauczyciele, 

pedagodzy szkolni, wychowawcy etc. 

66 44% 

Jesteś zaabsorbowana(y) sprawami osobistymi, prywatnymi (np. 

problemami rodzinnymi, opieką nad swoim dzieckiem, 

przygotowaniami do ślubu etc.) 

60 40% 

Zajęcia na uczelni prowadzone są w sposób nieciekawy 54 36% 

Brakuje Ci umiejętności skutecznego uczenia się 46 30,7% 

Jesteś zaabsorbowana(y) pracą zarobkową 45 30% 

Na uczelni brakuje jasnych reguł dotyczących oceniania studentów 42 28% 

Uważasz, że na niektórych przedmiotach zostałaś(eś) 

niesprawiedliwie oceniona(y) 
41 27,3% 

Twoje zaangażowanie obniża brak zaangażowania ze strony osób 

prowadzących zajęcia 
36 24% 

Inne – jakie?  25 16,7% 

Zaangażowanie obniża niewielki zakres możliwości wyboru zajęć na 

które musisz uczęszczać 
24 16% 

Zaangażowanie utrudnia Ci niestacjonarny tryb studiów 18 12% 

Masz instrumentalne podejście do studiów (chcesz po prostu 

„zdobyć dyplom”, uzyskać wyższe wykształcenie) 
14 9,3% 

Twoje zaangażowanie obniża niewielki wymiar obowiązkowych 

praktyk studenckich  
5 3,3% 

Liczba zajęć (wykładów i ćwiczeń) na uczelni w ciągu tygodnia jest 

niewielka, co utrudnia zaangażowanie 
4 2,7% 

Wymagania wobec studentów pedagogiki ze strony osób 

prowadzących zajęcia uważasz za zbyt niskie 
3 2% 

Nie interesujesz się tematyką pedagogiczną 3 2% 

Źródło: Badanie własne.  

Adnotacja: Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli zaznaczyć więcej niż 

jedną odpowiedź. 

 

Na pytanie o czynniki zmniejszające poziom zaangażowania w naukę na studiach dokładnie 

co szósty badany zaznaczył odpowiedź Inne (16,7%, 25 osób) i udzielił odpowiedzi własnymi 

słowami. Najczęściej badani wskazywali w swoich wypowiedziach na osoby prowadzące 
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zajęcia. Studentów zniechęca do zaangażowania w naukę brak życzliwości ze strony osób 

prowadzących ćwiczenia i wykłady, dominująca postawa niektórych nauczycieli 

akademickich, a także ich instrumentalne (przedmiotowe) podejście do nauczania. Studenci 

wydają się być wyczuleni na przejawy protekcjonalizmu ze strony osób prowadzących 

zajęcia, na asymetrię panującą w stosunkach student-nauczyciel akademicki.  

Studenci często też zwracali uwagę na to, że są przeciążeni różnego rodzaju obowiązkami 

(zawodowymi, rodzinnymi i związanymi ze studiami) oraz że brakuje im czasu. Niektórym 

respondentom nie odpowiadały relacje interpersonalne z innymi studentami: problemy 

związane z pracą w grupach, podejście do nauki niektórych kolegów lub koleżanek, a także 

(rzadko się pojawiająca, ale jednak) rywalizacja pomiędzy studentami pedagogiki. Ponadto 

studentów zniechęcają trudności związane z załatwieniem spraw administracyjnych na 

uczelni. Ponadto jedna osoba zasugerowała, że jej zdaniem wykładowcy pedagogiki mają 

bardzo małe doświadczenie w pracy z dziećmi, z kolei inna osoba stwierdziła, że brakuje jej 

osób, które miałyby podobną do niej wizję pedagogiki.  

 

5 WNIOSKI 

Na podstawie odpowiedzi badanych osób można wnioskować, że respondenci utożsamiali 

swoje problemy z zaangażowaniem w naukę na studiach z każdą z czterech wyróżnionych 

kategorii: z czynnikami zależnymi od samych studentów, czynnikami zależnymi od programu 

studiów i od uczelni, czynnikami zależnymi od osób prowadzących zajęcia, a także innymi 

czynnikami zewnętrznymi. Nie ma wystarczających podstaw do formułowania wniosku, że 

jedna z wyróżnionych wyżej kategorii jest z perspektywy studentów najważniejsza, że ma 

decydujące znaczenie dla ich poziomu zaangażowania. Można przyjąć, że na problemy 

studentów pedagogiki z zaangażowaniem w naukę na studiach składa cały kompleks 

wzajemnie powiązanych czynników.  

Zdecydowanie najczęściej respondenci zaznaczali, że czynnikiem zniechęcającym ich do 

zaangażowania w naukę jest brak zainteresowania niektórymi obowiązkowymi wykładami i 

ćwiczeniami. Można przypuszczać, że studenci uważają niektóre elementy programu studiów 

za niepotrzebne z perspektywy ich rozwoju zawodowego, niemniej kwestia ta wymaga 

bardziej szczegółowego zbadania. Należy odnotować również, że studentów zniechęcają do 

zaangażowania w naukę ograniczone możliwości wyboru zajęć na które uczęszczają w 

ramach studiów.  

Dla badanych studentów pedagogiki bardzo ważne jest, aby wiedza, której się uczą, miała 

wymiar praktyczny, a więc, aby była możliwa do zastosowania w rzeczywistych sytuacjach w 

szkole lub w przedszkolu. Jakość i charakter wiedzy pedagogicznej, którą zdobywają w 

ramach studiów, ma duże znaczenie z perspektywy ich zaangażowania w naukę. Jeśli wiedza 

przekazywana na uczelni postrzegana jest jako zbiór abstrakcyjnych wiadomości, na dodatek 

bezużytecznych, to zniechęca to studentów do zaangażowania w naukę. Respondenci 

chcieliby wierzyć, że studia faktycznie przygotują ich do pracy w zawodzie nauczyciela, 

pedagoga czy wychowawcy.  

Respondenci wskazywali również na to, że sposób ich traktowania przez osoby prowadzące 

zajęcia na uczelni ma znaczenie z perspektywy ich zaangażowania w naukę. Protekcjonalizm 

czy lekceważenie ze strony wykładowców, podobnie jak poczucie bycia niesprawiedliwie 

ocenionym, negatywnie oddziałuje na poziom zaangażowania studentów w uczenie się. Może 

wydać się banałem powtarzanie twierdzeń o tym, że w procesie kształcenia potrzebne są 

pozytywne relacje interpersonalne między osobą uczącą się i nauczycielem, wzajemny 

szacunek i klimat zaufania. Niemniej, na podstawie badania można wnioskować, że tego 

właśnie oczekują studenci i brak tego humanizującego aspektu edukacji działa na studentów 

zniechęcająco.  

 

- 1053 -



6 DYSKUSJA 

Mocną stroną badania jest wykorzystanie w autorskim kwestionariuszu ankiety bardzo dużej 

liczby potencjalnych czynników związanych ze zmniejszeniem poziomu zaangażowania w 

naukę na studiach. Odpowiedzi, które mogli zaznaczyć studenci, zostały skonstruowane w 

sposób uwzględniający specyfikę kształcenia na studiach pedagogicznych oraz sytuację 

studentów i późniejszych absolwentów tych kierunków. Z kolei słabą stroną badania jest to, 

że oparte ono zostało na autorefleksji samych studentów, ich świadomości własnych 

procesów psychicznych. Można więc argumentować, że jeśli badane osoby nie są świadome 

określonych zjawisk to ich nie wskażą w ankiecie, nawet jeśli zjawiska te miały na te osoby 

wpływ. Niemniej, mimo tej istotnej wady, należy uznać, że w przypadku tego typu badania 

opinie respondentów stanowią bardzo istotne źródło informacji, którego nie wolno 

bagatelizować. 

Wydaje się, że uwarunkowania zaangażowania studentów w naukę są mocno zależne od 

kontekstu w którym ma miejsce edukacja, w tym od kierunku studiów i od specyfiki 

nauczanych przedmiotów. Przykładowo, można przypuszczać, że studenci informatyki 

również mogą mieć problemy z zaangażowaniem w naukę na studiach, jednakże z zupełnie 

odmiennych powodów niż studenci pedagogiki. W związku z tym należy zachować 

szczególną ostrożność formułując na podstawie wyników badania prezentowanego w 

niniejszym artykule wnioski, które odnosiłyby się do ogółu osób studiujących.  
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