
MOTYWY PODJĘCIA STUDIÓW W WSWFiT W BIAŁYMSTOKU 

 

Corocznie przeprowadzona wśród studentów I roku ankieta dotycząca motywów 

podjęcia studiów w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku jest 

realizowana od kilku lat.  

Również w tym roku akademickim (2020/2021), pomimo nietypowej rekrutacji z 

powodu pandemii wirusa COVID-19 (brak możliwości osobistego spotkania z kandydatami, 

brak możliwości udziału potencjalnych kandydatów w wydarzeniach organizowanych przez 

WSWFiT dla przyszłych studentów, itp.), udało się ją przeprowadzić.  

W ankiecie wzięło udział 28 studentek i studentów I roku studiów kierunku 

Wychowanie Fizyczne I stopnia.  

 

 

 

Wśród przyjętych na ten rok akademicki studentów Wychowania Fizycznego 

zdecydowanie dominują mężczyźni (ponad ¾ studentów). Większość studentów I roku 

pochodzi z miasta (ponad ¾ ankietowanych), wszyscy są z województwa podlaskiego.  

Na pytanie dotyczące źródeł wiedzy, informacji na temat możliwości podjęcia studiów 

w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku duża grupa badanych 

studentów wskazała, iż o możliwości studiowania  w WSWFiT dowiedziała się od znajomych 

– ponad połowa ankietowanych studentów wybrała właśnie ich jako swoje główne źródło 

wiedzy na temat studiów w WSWFiT w Białymstoku. Drugim ważnym źródłem informacji o 

możliwości studiowania w WSWFiT w Białymstoku są, według wskazań badanych 

studentów, inni studiujący w WSWFiT oraz jej absolwenci (to źródło wskazało prawie 40% 

ankietowanych).  
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Przypuszczać można, iż WSWFiT w Białymstoku ma wśród swoich studentów 

i absolwentów dobrą renomę, skoro jest to uczelnia przez nich polecana młodszym 

kolegom.  

Inne źródła wiedzy o studiach w WSWFiT w Białymstoku to według wskazań 

badanych: wyszukiwarka internetowa (tą drogą studia w WSWFiT znalazła ponad 1/3 

studentów), strona www WSWFiT – 14,3% oraz fanpage na FB i reklama na nośniku 

zewnętrznym w postaci telebimu.  

 

 

 

Ankietowani studenci odpowiadali też na pytanie dotyczące motywów wyboru 

studiów w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.  

Wśród najistotniejszych przyczyn wymieniali sportowy profil WSWFiT w 

Białymstoku – dla ponad 85% ankietowanych był to najważniejszy motyw wyboru studiów w 

Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku oraz lokalizację 

WSWFiT w Białymstoku – bliskość uczelni od środowiska rodzinnego była ważna dla prawie 

połowy ankietowanych.  

Innym istotnym dla badanych studentów argumentem decydującym o wyborze 

studiów w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku było 

przekonanie o kierunku studiów Wychowanie Fizyczne jako o kierunku dającym szanse na 

uzyskanie dobrej pracy w przyszłości (tak uważa ¼ ankietowanych) oraz dobre opinie na 
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temat studiów pozyskane od studentów i absolwentów WSWFiT – ten argument okazał się 

istotny dla 14% respondentów.  

Inne wskazane przez studentów I roku motywy wyboru studiów w Wyższej Szkole 

Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku to możliwość pogodzenia kariery 

sportowej ze studiami (Program Kariera Dwutorowa) oraz system atrakcyjnych stypendiów.  

 

 

Podsumowując wyniki zebranych ankiet można zauważyć, iż dla młodych ludzi przy 

wyborze kierunku studiów ważne są opinie innych studentów i absolwentów (ankietowani 

wskazali je jako podstawowe źródła wiedzy o możliwościach studiowania w WSWFiT w 

Białymstoku oraz jako jeden z motywów wyboru studiów na tej uczelni) oraz bliskość 

uczelni. Sportowy profil WSWFiT okazał się najbardziej istotnym czynnikiem decydującym o 

wyborze studiów w tej szkole. Studenci widzą także duże szanse na pracę w przyszłości, po 

ukończeniu tego kierunku studiów.  
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