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Cel procedury: Celem badania jest poznanie profilu kandydata na studia na Uniwersytecie 

Jagiellońskim,   uzyskanie   informacji    na   temat   efektywności   kanałów   komunikacji     z 

kandydatami na studia, przygotowanie kompleksowej informacji o ofercie dydaktycznej UJ, a 

również przez to dostosowanie Uczelni do oczekiwań kandydatów. 

Definicja: Badanie odbywa się jeden raz w roku akademickim w okresie naboru na studia 

(rozpoczyna się z końcem maja). Do udziału w nim zaproszona jest każda osoba ubiegająca się 

o przyjęcie na studia na UJ (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie). 

Ankieta do badania kandydatów na studia dotyczy każdego z kierunków, na które kandydat 

składa dokumenty. Pytania ankiety można więc podzielić na te dotyczące wyboru UJ, danego 

kierunku, tego kierunku właśnie na UJ oraz zachowań informacyjnych (wykorzystywanych 

źródeł informacji  o ofercie edukacyjnej). Po dokonaniu pierwszej rejestracji  pojawiają się   w 

ankiecie pytania dotyczące wyboru uczelni, danego kierunku w ogóle i kierunku na UJ,      a po 

kolejnych rejestracjach ankiety nie zawierają już części dotyczącej wyboru uczelni. 

Kwestionariusz znajduje  się  na  stronie  internetowej,  do  której  link  wysyłany  jest  wraz  z  

e-mailowym  potwierdzeniem  dokonania  rejestracji  na   studia   na   danym   kierunku  (po 

dokonaniu opłaty rekrutacyjnej). Kandydat otrzymuje więc tyle ankiet, na ile kierunków się 

zarejestrował. Badanie jest realizowane we współpracy z Działem Rekrutacji na Studia  UJ. 

Przedmiot i zakres:  Wszyscy kandydaci na studia w UJ, poznanie motywu wyboru uczelni i 

kierunku studiów, ocena informacji o studiach 
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Odpowiedzialność /kompetencje:   

Dział Rekrutacji na studia UJ – corocznie przesyła na poszczególne Wydziały wyniki badania 

kandydatów na studia oraz  szczegółowo  informuje  członków  Senackiej  Komisji ds. 

Nauczania. 

Dziekan/Prodziekani – dokonują analizy wyników, proponują zmiany w rekrutacji na 

poszczególne kierunki studiów, przekazują sugestie do zespołu zajmującego się promocją 

Wydziału. 

 
 


