
  

 
 

RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH NA GRUPIE STUDENTÓW SEMESTRU 
PIERWSZEGO WYDZIAŁU ZARZ ĄDZANIA I EKONOMII POLITECHNIKI 

GDAŃSKIEJ ∗∗∗∗ 
 
W okresie października i listopada 2008 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej została przeprowadzona ankieta wśród 436 studentów pierwszego roku studiów 
stacjonarnych (dziennych). Badania zostały zaprojektowane i opracowane przez pracowników 
Zakładu Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Celem ich przeprowadzenia było określenie 
postaw przedsiębiorczych studentów oraz ich stosunku do przedsiębiorczości. Badania te zostaną 
powtórzone w VI semestrze, a wyniki porównane indywidualnie dla kaŜdego studenta (anonimowo).  

Mamy nadzieję, Ŝe będziemy mogli przeprowadzić badania wśród wszystkich studentów 
uczestniczących w tej turze badań, bowiem studenci optymistycznie wypowiedzieli się na temat 
moŜliwości zaliczenia trzech lat studiów: 57,1% wskazało opcje zdecydowanie oraz raczej tak. 
Więcej kobiet (58,3%) niŜ męŜczyzn (55,2%) jest tego pewnych. Ponad jedna trzecia studentów 
natomiast nie umie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie (więcej kobiet niŜ męŜczyzn). Natomiast 
ci, którzy nie czują się pewni i przewidują juŜ w tej chwili problemy stanowią jedynie 3,2%. 

śyczymy wszystkim studentom, którzy brali udział badaniach bezproblemowego zaliczenia trzech 
lat, zgodnie z przewidywaniami. 

 
 
 
 
1. Informacje ogólne 
 
W badanej grupie największą część stanowią studenci zarządzania (studia inŜynierskie) (I) – 50%, 
następnie europeistyki (E) – 33% oraz informatyki i ekonometrii (IE) – 17%.  Ponad 60% wszystkich 
respondentów to kobiety. Przewaga kobiet występuje jednak tylko na dwóch pierwszych kierunkach, 
na informatyce i ekonometrii dominują męŜczyźni. (tab. 1). 
 
Tab. 1 Udział kobiet i męŜczyzn                        Wykres 1. Studenci wg miejsca zamieszkania  
        w badanej grupie studentów 
  
 
specjalność kobiety męŜczyźni 
zarządzanie 65,4 34,6 
europeistyka 69,9 30,1 
informatyka    
i ekonometria 

38,2 61,8 

Ogółem 62,2 37,8 

 

Ponad 82 % badanych studentów 
pochodzi z miast,  w tym prawie 35% z Trójmiasta(wykres 1). Blisko 39% jest mieszkańcami miast 
20-100 tysięcznych. Niemałą, prawie 18%  grupę, stanowią mieszkańcy wsi. Bardzo niewielu, 
bo zaledwie 2,5% studentów pochodzi z innych duŜych ośrodków miejskich.  
 

                                                 
∗ Wersja skrócona. Pełny tekst raportu dostępny jest na stronie Zakładu Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwem.  
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2. Czy znasz osobę, która prowadzi własną firm ę? 

                                                    Wykres 2. Obecność przedsiębiorców w otoczeniu respondentów               

Większość respondentów ma w swoim 
otoczeniu osobę będącą przedsiębiorcą, 
przy czym w około 34% jest to członek 
rodziny, a w około 44% ktoś z kręgu 
znajomych.  
Najwięcej respondentów, posiadających 
w kręgu swoich znajomych przedsiębiorców, 
studiuje na kierunku informatyki.    
 

 

 

3. Czy pomagałeś w prowadzeniu tej firmy?   
 Wykres 3. Pomoc w prowadzeniu zaprzyjaźnio-  

                                                                                                 nych firm przez respondentów   
Ponad połowa tych, którzy deklarowali 
występowanie w ich otoczeniu bliŜszym lub 
dalszym przedsiębiorców, stwierdza, iŜ nie 
pomagało w prowadzeniu tych firm (55%). 
Blisko 24% potwierdziło jednak, Ŝe takiej 
pomocy znajomym przedsiębiorcom udzieliło, 
czyli ma juŜ pewne doświadczenia w tego 
typu działalności.  

Podział na płeć ukazuje, Ŝe w prowadzeniu 
firmy blisko dwa razy częściej pomagali 
męŜczyźni. Większość kobiet, pomimo 
deklaracji o występowaniu przedsiębiorcy 
w ich otoczeniu, nie świadczyła takiej 
pomocy. 

Rozkład odpowiedzi na to samo pytanie, 
w podziale na specjalności jest stosunkowo 
równomierny. W zasadzie moŜna więc 
pominąć je w naszym opracowaniu, gdyŜ 
nie daje ono Ŝadnego pola do analiz. 

 

 

4. Czy czujesz się osobą przedsiębiorczą?       
Prawie 75% pytanych studentów określa się jako osoby przedsiębiorcze, chociaŜ zdecydowanie 
takimi czuje się tylko 11,2%. Pozostali studenci (63,1%) raczej czują się osobami przedsiębiorczymi.  

Co piąty badany student (21,6% respondentów) nie potrafił opowiedzieć się ani jako osoba 
przedsiębiorcza, ani jako osoba nie przedsiębiorcze. „Zdecydowanie nie czuje się osobą 
przedsiębiorczą” odpowiedziało zaledwie 3,9% badanych (wykres 4).  

Rozkład odpowiedzi na to pytanie w zaleŜności od płci był bardzo podobny, chociaŜ to kobiety 
w nieco większym stopniu postrzegały się jako osoby przedsiębiorcze (łączny wariant odpowiedzi: 
raczej tak i tak: 74,9% kobiety, 73,3% męŜczyźni). Jednak gdy spojrzeć na wariant odpowiedzi: tak, 
róŜnica pomiędzy męŜczyznami a kobietami wynosi 10 pkt. % na korzyść tych pierwszych. 



  

Wykres 4. Odczucia dotyczące własnej przedsiębiorczości w badanej grupie                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Czy masz zamiar załoŜyć własną firm ę? 
Niewielu studentów posiada juŜ własne firmy, są to częściej męŜczyźni niŜ kobiety (tab. 2). 
Najwięcej jest jednak niezdecydowanych osób (41,3%), częściej wśród kobiet niŜ męŜczyzn. Ponad 
1/3 pytanych jest zdecydowana rozpocząć działalność po zdobyciu doświadczenia w pracy 
zawodowej (taka odpowiedź padała częściej wśród kobiet niŜ męŜczyzn). Zaskakująco niewiele osób 
wskazało odpowiedź: nie załoŜę firmy – 2,8%, częściej kobiety niŜ męŜczyźni. Świadczy to 
o pozytywnym nastawieniu do prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje duŜe 
prawdopodobieństwo, Ŝe w wielu wypadkach te przewidywania się nie sprawdzą, jednak fakt 
dopuszczania takiej moŜliwości sam w sobie jest pocieszający.       

Tab. 2 Perspektywy załoŜenia własnej firmy  
 

 juŜ mam 
załoŜę w 
trakcie 
studiów 

załoŜę 
po 

studiach 

załoŜę po 
zdobyciu 

doświadczenia 
nie wiem 

nie 
załoŜę 

brak 
odpowiedzi 

kobiety 0,4 3,0 11,1 35,4 45,8 3,7 0,8 
męŜczyźni 1,2 11,5 18,2 33,3 33,9 1,2 0,6 
ogółem 0,7 6,2 13,8 34,6 41,3 2,8 0,2 

 
6. Co uwaŜasz za najwaŜniejsze w prowadzeniu przedsiębiorstwa? 
Studenci najwyŜej cenią doświadczenie – w 40% przypisali mu największą rolę w prowadzeniu 
przedsiębiorstwa. Wiedzy przypisywali mniejsze znaczenie (36,2%), podobnie jak cechom 
osobowym, które najczęściej  były uznawane za najmniej waŜne w prowadzeniu firmy (40,4% 
respondentów).  

7. Postrzeganie cech przedsiębiorcy 
Ankietowani studenci byli równieŜ  pytani o postrzeganie cech przedsiębiorcy. Przedsiębiorcom 
przypisano w ankiecie 14 cech, a respondenci byli proszeni o ustosunkowanie się do tego,  w jakim 
stopniu dana cecha jest właściwa przedsiębiorcy (wykres 5).  

„Przedsiębiorca jest dobrze zorganizowany” - tego zdania byli niemal wszyscy badani studenci. O 
tym, Ŝe przedsiębiorca jest kreatywny przekonanych było 97% respondentów. To przekonanie było 
silniejsze wśród kobiet (66% zdecydowanie tak) niŜ wśród męŜczyzn (49%). W opinii 
ankietowanych pewność siebie jest cechą typową dla przedsiębiorcy (58% respondentów 
odpowiedziało: zdecydowanie tak). 



  

        
Przedsiębiorca jest osobą łatwo 
nawiązującą kontakt: tak stwierdziło 
89% badanych studentów. Jednak płeć 
odgrywa znaczącą rolę w postrzeganiu tej 
cechy: łatwość nawiązywania kontaktów 
przypisuje przedsiębiorcy 92% kobiet i 
tylko 85 % męŜczyzn. Wizja 
przedsiębiorcy jako osoby dynamicznej 
jest równieŜ relatywnie powszechna. 
Choć 11% respondentów nie miało w 
tym względzie zdania, to 85% pytanych 
tak właśnie postrzega osobę 
przedsiębiorcy.  
 
 
Jedna piąta respondentów nie ma zdania 
na temat tego, czy przedsiębiorca jest 
osobą charyzmatyczną. Niemal połowa 
badanych (47%) twierdzi, Ŝe raczej tak 
jest, a ponad jedna czwarta (28%) jest o 
tym zupełnie przekonana. Większość 
badanych uwaŜa, Ŝe przedsiębiorca czuje 
się odpowiedzialny za innych. Poczucie 
odpowiedzialności za innych przypisują 
mu częściej kobiety niŜ męŜczyźni. 
Skłonność do ryzyka przypisuje                                                                                            

Wykres 5. Postrzeganie postaci przedsiębiorcy 
przez respondentów. 

przedsiębiorcy niemal siedemdziesiąt procent 
badanych. Skłonność do ryzyka charakteryzuje osobę 
przedsiębiorcy częściej w oczach kobiet. 
 

Ponad połowa (54%) badanych uwaŜała, Ŝe przedsiębiorca jest odporny na stres. WyŜszą 
odporność na stres przypisują przedsiębiorcy raczej kobiety niŜ męŜczyźni. Ponad połowa (54%) 
respondentów była przekonana o poczuciu wewnętrznej kontroli , jakie cechuje przedsiębiorcę. 
Przeciwnego zdania było 16% badanych. Większość badanych studentów jest zdania, Ŝe 
umiejętność dostosowywania się jest charakterystyczną cechą przedsiębiorcy. Kolejne pytanie 
zostało sformułowane w oparciu o stwierdzenie, Ŝe przedsiębiorca jest zainteresowany głównie 
pieniędzmi. Większość studentów (łącznie 61%) nie zgodziła się z taką tezą. „Przedsiębiorca jest 
nieuczciwy” - zdecydowanie nie zgodziło się 39% badanych, podobny odsetek wybrał odpowiedź 
„raczej się nie zgadzam”. Niemal jedna piąta (18%) nie miała zdania, ale 3% respondentów 
skłonnych było zgodzić się z tym stwierdzeniem.  
 
 
 
 
Wyniki sugerują, Ŝe studenci WZiE oceniają przedsiębiorców pozytywnie, nie poddając się 
panującym stereotypom. Prawdopodobnie dlatego, Ŝe większość respondentów zna jakiegoś 
przedsiębiorcę. Niemal połowa respondentów nie jest jeszcze zdecydowana czy załoŜy własną firmę, 
niektórzy juŜ firmę mają, chociaŜ jest to zaledwie kilka osób.  ¾ studentów czuje się osobą 
przedsiębiorczą. Pytaniem otwartym jest, czy trzy lata edukacji stępią, czy teŜ wzmocnią ten 
potencjał tkwiący w studentach WZiE. Następne badania to pokaŜą.   
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