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1. Analiza stanu zagadnienia  1 

Jak wskazuje Ewelina Włodarczyk-Komenda: „Motyw to stan psychiczny organizmu 2 

wywołany przez bodziec, który wyrażony jest przez dążenia i potrzeby, ambicje, aspiracje, 3 

popędy i instynkty. Jest to powód do robienia czegoś” (Włodarczyk-Komenda, 2006, s. 5). 4 

Ogólnie można powiedzieć, że motywacja to wewnętrzna potrzeba lub też pragnienie, a do 5 

każdego działania motywy są niezbędne i mogą się ze sobą łączyć, ale same w sobie nie są 6 

wystarczające. Andrzej Stańda wyodrębnia trzy grupy teorii motywacji (Stańda, 2006,  7 

s. 90-110). Pierwsza z nich, zwana teorią treści, wyjaśnia „co” motywuje. Zakłada ona,  8 

że człowiek jest pobudzany do działania potrzebami i niedostatkiem, powstałymi z ich 9 

niezaspokojenia. Nie może on jednak do końca kontrolować przyczyn swych motywacji. Drugą 10 

z grupy teorii treści Andrzeja Stańdy jest teoria procesu nastawiona na to, „w jaki sposób” 11 

motywuje się i przez jakie cele. Trzecią z grup teorii motywacji jest teoria wzmocnienia, 12 

koncentrująca się na sposobach uczenia się zachowań organizacyjnych (Vroom, 1964, p. 64). 13 

Teoria wzmocnienia B.F. Skinnera pokazuje, jak skutki zachowań z przeszłości wyznaczają 14 

postępowanie w przyszłości. Człowiek w przyszłości będzie reagował podobnie na analogiczne 15 

sytuacje, jeżeli wcześniej pozytywnie oceni dane zachowanie. Ludzie wierzą, że podejmując 16 

określone działania, zrealizują swój cel, zaś ich nagrodą będzie udoskonalenie siebie czy swych 17 

umiejętności. Teoretycy motywacji szukają związków pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi 18 

efektami, których doznajemy a określonymi wydarzeniami, które mają miejsce (Franken, 2006, 19 

s. 25-29). Badania przedstawione w artykule pozwalają na zidentyfikowanie m.in. potrzeb 20 

młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie, decyzji związanych z dalszym kształceniem na 21 

uczelni technicznej specjalistycznego kierunku górniczego, motywów, jakimi się kierowali 22 

oraz chęci osiągnięcia założonego celu. Badania pokazują również ogląd i pozwalają ocenić, 23 

jak silne są ludzkie potrzeby, pomimo świadomości złego stanu danej branży przemysłowej 24 

(górniczej), ku której kierowany jest wybór (Czarnota-Bojarska, 2010, s. 5). Jak stwierdza 25 

Graham Clarke, człowiek może przetrwać, gdy potrafi skutecznie wykorzystywać przestrzenne 26 

i czasowe wymiary swojego środowiska (Clark, 1998, s. 180). 27 

Ogólnie proces motywacyjny powstaje, gdy spełnione są dwa warunki (Rejkowski, 1976, 28 

s. 566-628): 29 

 gdy wynik końcowy po osiągnięciu celu zostaje oceniony przez podmiot jako 30 

atrakcyjny, użyteczny, 31 

 gdy prawdopodobieństwo realizacji celu zostanie ocenione przez podmiot z wartością 32 

wyższą od zera. 33 

Zagadnienie motywowania ma również swoje miejsce w psychologii gdzie można wyróżnić 34 

między innymi trzy podejścia do motywacji (Kostera i in. 1997, s. 397-450). 35 
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Behawioralne – charakteryzowane poprzez czynniki zewnętrzne na które istotną rolę 1 

odgrywają zachowania ludzkie. Wyjaśniane jest to za pomocą np. uczenia się gdzie zachowania 2 

nagradzane ulegają utrwaleniu, a karane zostają osłabione.  3 

Psychodynamiczne – charakteryzowane jest poprzez wewnętrzne wyznaczniki zacho-4 

wania człowieka, poprzez bodźce zewnętrzne, które uzyskują swój motywacyjny charakter  5 

w wyniki ich wewnętrznej, indywidualnej interpretacji (siła, potrzeba i emocje). 6 

Poznawcze – charakteryzuje proces motywacji dzięki uzyskanej informacji powodując tym 7 

samym ciągły rozwój sieci poznawczych człowieka. 8 

Właściwość psychologiczna człowieka, która w znaczący sposób odpowiedzialna jest za 9 

sposób spostrzegania rzeczywistości oraz skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami 10 

codzienności określana jest jako poczucie koherencji. Można stwierdzić, ze człowiek (student) 11 

ma poczucie, że otaczający go świat oraz funkcjonujące w nim prawa są dla niego zrozumiałe. 12 

Zatem poczucie koherencji jako orientacja poznawczo-motywacyjna może określać stopień  13 

w jakim człowiek ma poczucia takie jak: sensowność podejmowanych decyzji czy zaradność 14 

w pokonywaniu trudności (Heitsch, 2000, s. 21-59). 15 

Z pojęciem motywacji nierozerwalnie związane jest pojęcie motywowania, które oznacza 16 

skłanianie innych do działania, poprzez stosowanie nagród czy kar. W artykule M. Bujara  17 

i M. Popczych zdefiniowano motywację przedstawiając grupy teorii motywacji oraz 18 

podstawowe problemy współczesnej teorii motywacji (Bujara i in., 2016, s. 36-38). Odniesiono 19 

się do uwarunkowania zachowań wpływających na przystosowanie się do środowiska  20 

w odniesieniu do grup studentów studiujących na kierunku Górnictwo i Geologia. W artykule 21 

tym pokazano jak silnie człowiek może być podatny na opinie i oddziaływanie środowiska  22 

w jakim się wychował i przebywa, i przez to motywowany do pewnych zachowań. W tym 23 

przypadku podjęcia studiów na Wydziale Górnictwa i Geologii. Podczas analizy cech jednostek 24 

(studentów) czy grupy (grupy studenckie) ich zachowanie może odegrać istotną rolę na 25 

motywowanie się wzajemne do pewnych zachowań. Najprostsza definicja grupy określana jest 26 

jako bezpośrednia interakcja posiadająca wspólny cel i strukturę składająca się z minimum 27 

dwóch osób (Mika, 1975, s. 171) a rozwój grupy przebiega według schematu B. Tuckmana 28 

(Masłyk-Musiał, 1996, s. 63). 29 

 Formowanie, forming. 30 

 Ścieranie się, storming. 31 

 Normowanie się, norming. 32 

 Działanie, performing. 33 

Studenci biorący udział w badaniach ankietowych dotyczących określenia ich motywacji 34 

oraz jej siły przy wyborze uczelni, mogą kierować się nie tylko motywacją czy zachowaniami 35 

ale również adaptacją i oddziaływaniem grupy w której przebywają. 36 

Na dzień dzisiejszy trudno jest znaleźć w literaturze przykłady badania motywacji i jej siły 37 

do chęci kształcenia się w zależności od istnienia lub likwidacji jednego z ośrodków 38 

kształcących kadrę inżynierską. Dlatego też takie postawienie problemu należy traktować jako 39 

ciekawe i nowe.  40 
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2. Uzasadnienie i koncepcja badań 1 

W ostatnich latach potencjał wydobywczy górnictwa węgla kamiennego w Polsce został  2 

w znaczący sposób ograniczony ze względu na prowadzoną likwidację wybranych zakładów 3 

wydobywczych. Proces ten wynika z planów rządowych mających na celu restrukturyzację 4 

polskiego górnictwa i w niedalekiej przyszłości urentownienie tej gałęzi przemysłu.  5 

W ostatnich miesiącach nastąpiła kolejna poważna zmiana organizacyjna i od 1 kwietnia  6 

2017 r. Katowicki Holding Węglowy został włączony do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) 7 

tworząc największą w europie grupę wydobywającą węgiel kamienny obejmującą obecnie  8 

9 kopalń skupiających 17 oddziałów ruchowych (dawniej samodzielnych kopalń węgla 9 

kamiennego). Kilka z nich zostało połączonych tworząc obecnie jedno przedsiębiorstwo 10 

wydobywcze jak np. kopalnia „Ruda” w Rudzie Śląskiej powstała z trzech kopalń 11 

„Bielszowice”, „Halemba” i Pokój” a kopalnia „ROW” powstała z kopalń „Jankowice”, 12 

„Chwałowice”, „Marcel” oraz „Rydułtowy”. Drugą co do wielkości wydobycia węgla 13 

kamiennego grupą górniczą w Polsce jest Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) skupiająca 14 

obecnie 4 kopalnie złożone z 7 oddziałów ruchowych. Podobnie jak w PGG w JSW nastąpiło 15 

połączenie kilku oddzielnych kopalń (obecnie ruchów) w jedną kopalnię jak np. kopalń 16 

„Szczygłowice” i „Knurów” lub kopalń „Borynia”, „ Zofiówka” i „Jastrzębie”. 17 

Uczelnią, która od wielu lat kształci inżynierów i magistrów górnictwa między innymi dla 18 

tych dwóch grup górniczych jest głównie Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 19 

w Gliwicach wspierany filią Centrum Kształcenia Inżynierów (CKI) w Rybniku. Ostatnie 20 

zmiany organizacyjne oraz prawne w szkolnictwie wyższym doprowadziły jednak do 21 

likwidacji w 2016 r. fili CKI w Rybniku kształcące od lat kadrę inżynierską do pracy  22 

w górnictwie o specjalności Eksploatacja Złóż i Zagospodarowanie Odpadów. Likwidacja tej 23 

jednostki edukacyjnej wprowadziło pewne zaniepokojenie branży górniczej szczególnie kopalń 24 

zlokalizowanych w rejonie Miasta Rybnika głównie skupionych w Jastrzębskiej Spółce 25 

Węglowej. Zaniepokojenie to wynikało z faktu, że jedyną jednostką kształcącą przyszłą kadrę 26 

inżynierską w regionie Śląskim został Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 27 

zlokalizowany w Gliwicach. Zrodziło to pytanie: czy młodzież oraz pracownicy kopalni  28 

z rejonu Rybnika będą skłonni równie chętnie jak dotychczas podwyższać swoje kwalifikacje 29 

i wykształcenie górnicze w ośrodku akademickim oddalonym o 25km? Dodatkowo należy 30 

wziąć pod uwagę niekorzystne nastawienie młodych ludzi wchodzących w wiek produktywny 31 

ogólnie do górnictwa spowodowane procesami częściowej likwidacji zakładów górniczych 32 

wydobywających węgiel kamienny. Już poprzednie badania ankietowe przeprowadzone 33 

między innymi przez Autora wykazały, że nabór na studia o kierunku górniczym zasila głównie 34 

młodzież z rodzin o tradycjach górniczych czasami wielopokoleniowych (Bujara i in., 2016,  35 

s. 36-38). Wymieniona wyżej problematyka pozwoliła na sformułowanie celu badawczego 36 

weryfikującego przyjętą przez autorów tezę, że zmiana umiejscowienia uczelni i wynikająca  37 
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z tego tytułu niedogodność w postaci wydłużonej drogi dojazdu nie powinny zniechęcić do 1 

kształcenia na kierunku związanym z zainteresowaniami lub wykonywanym zawodem w tym 2 

przypadku zawodu inżyniera górnika. 3 

Do realizacji przyjętego celu badawczego posłużono się badaniami ankietowymi, w których 4 

oczekiwano uzyskania wiedzy w następujących problemach badawczych: 5 

 Jakimi motywami kierowały się osoby wybierając kierunek studiów: Górnictwo  6 

i Geologia na Politechnice Śląskiej? 7 

 Jakie jest postrzeganie przez studentów możliwości obecnego oraz przyszłego 8 

kształcenia w rejonie Rybnickim w dziedzinie górnictwo? 9 

 Jak silne jest zainteresowanie studentów studiowaniem na kierunku górnictwo po 10 

likwidacji kierunku górnictwa w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.  11 

Celem uzyskania wiedzy w wymienionych zagadnieniach Badania ankietowe przeprowa-12 

dzono w Centrum Kształcenia Inżynierów (CKI) w Rybniku. Grupą badawczą stanowili 13 

studenci na kierunku Górnictwo i Geologia (GIG), semestru VII studiów niestacjonarnych 14 

specjalności Eksploatacja Złóż i Zagospodarowanie Odpadów (EZiZO). Studenci tej specjal-15 

ności są najliczniejszą grupą na całym kierunku ponieważ specjalność ta jest bezpośrednio 16 

związana z produkcją kopaliny i na kopalni stanowi największy udział pracowników, przez co 17 

umożliwia też szybką ścieżkę kariery zawodowej. W grupie tej wydzielono dwie grupy 18 

porównawcze studentów. Pierwsza grupa obejmowała studentów zatrudnionych w górnictwie 19 

natomiast grupa druga studentów zatrudnionych poza górnictwem lub w ogóle niepracujących 20 

zwana dalej w referacie grupą niezatrudnioną w górnictwie. 21 

Ankieta składała się z 10 pytań zamkniętych, a respondenci mogli wskazać tylko jedną 22 

odpowiedź z przedstawionych propozycji. Poszczególnym pytaniom nie przypisano wagi,  23 

a ilość uzyskanych odpowiedzi na poszczególne pytania wyrażono procentowo w odniesieniu 24 

do ilości wszystkich udzielonych odpowiedzi. Respondenci zostali poinformowani o tym,  25 

że badania mają charakter anonimowy, a ich wyniki będą wykorzystane w zbiorczych 26 

opracowaniach naukowych.  27 

3. Dyskusja wyników badań 28 

Anonimową ankietą objętych zostało 65 studentów płci męskiej w przedziale wiekowym 29 

20-35 lat. Badaniom poddani zostali ludzie młodzi, wkraczający w dorosły wiek, którzy po 30 

ukończeniu szkół średnich zdecydowali się na kontynuację kształcenia na wyższej uczelni  31 

o kierunku górniczym. Jak pokazano na histogramie rys.1 wśród studentów niezatrudnionych 32 

w górnictwie przeważa grupa młodych ludzi skupiona w dwóch przedziałach wiekowych,  33 

w przedziale wiekowym od 20 do 25 lat – 71,4% oraz w przedziale 25-30 lat – 28,6%.  34 
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 1 

Rysunek 1. Udziały procentowe wieku respondentów. Źródło: opracowanie własne. 2 

W grupie studentów zatrudnionych w górnictwie przedział wiekowy wydłuża się od 20  3 

do 35 lat a w najstarszej grupie wiekowej w przedziale od 31 do 35 lat jest 12,9% respondentów. 4 

Świadczy to o chęci kształcenia się i podnoszeniu kwalifikacji studentów pracujących już od 5 

kliku lat w przemyśle górniczym. 6 

Ankietowani, poproszeni o podanie miejscowości, z której pochodzą, deklarowali,  7 

że zamieszkują miasta i wsie regionu Górnego Śląska. Najczęściej wywodzą się z miast takich 8 

jak: Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Rybnik, Knurów, Szczygłowice, Jastrzębie Zdrój, 9 

Ornontowice. W odniesieniu do pytania o tradycje górnicze w rodzinie (rys. 2) , aż 88,3% 10 

studentów wśród pracujących w górnictwie i 86,4% studentów wśród niepracujących  11 

w górnictwie odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Wnioskować z tego należy,  12 

że w dalszym ciągu na terenie śląskim o wyborze zawodu górnika decyduje między innymi 13 

bardzo mocno wpływ tradycji miejsca zatrudnienia rodziców lub dziadków i związanych z tym 14 

statusem i poziomem życia.  15 

 16 

Rysunek 2. Udziały procentowe odpowiedzi udzielonych na pytanie „Czy pochodzisz z rodziny  17 
o tradycjach górniczych?”. Źródło: opracowanie własne. 18 
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W odpowiedzi na pytanie skupiające się wokół motywu skłaniającego do podjęcia w ogóle 1 

studiów wyższych (rys. 3), największy udział respondentów nie pracujących w górnictwie 2 

odpowiada, że był to „prestiż tytułu zawodowego” (46,2%) natomiast dla respondentów 3 

pracujących w górnictwie było to „oczekiwanie szybszego awansu” (35,3%). 4 

 5 

Rysunek 3. Udziały procentowe odpowiedzi udzielonych na pytanie „Co skłoniło Cię do podjęcia 6 
studiów”. Źródło: opracowanie własne. 7 

Należy zwrócić również uwagę, że część respondentów wskazała, że do wstąpienia na 8 

wyższą uczelnię namówili ich rodzice lub znajomi. Tutaj „Tak” odpowiedziało sumarycznie 9 

15,4% respondentów niepracujących w górnictwie i 20,6% respondentów zatrudnionych  10 

w kopalni. Wskazuje to na pewną zbieżność w myśleniu obu badanych grup podyktowana 11 

zapewnie silnymi tradycjami regionu jak pokazano na rys.1. Jak wynika z otrzymanych danych 12 

respondenci różnie odpowiadali na pytanie, że ważnymi bodźcami do podjęcia studiów były 13 

również „rozwój pasji i zainteresowań”. „Tak” odpowiedziało 15,4% respondentów 14 

niepracujących 8,8% pracujących w górnictwie. Wśród odpowiedzi „inne”, wymieniane były 15 

najczęściej: wysoka pensja, pewność zatrudnienia i dobra praca w zawodzie oraz chęć rozwoju. 16 

Z tytułem inżyniera, jak widać na rys. 4, respondenci mocno wiążą plany osiągnięcia 17 

życiowej stabilizacji, tj.: wysokich zarobków – 26,7 respondenci niezatrudnieni i 20,7% 18 

zatrudnieni w górnictwie. Największa rozbieżność wśród odpowiedzi na pytanie „co zapewni 19 

Ci tytuł inżyniera?” widać w przypadku dwóch odpowiedzi. Odpowiedź „awans na wyższe 20 

stanowisko” potwierdziło tylko 13,8% niezatrudnionych w górnictwie i aż 48,3 respondentów 21 

pracujących w górnictwie. Widać wyraźnie, że świadomość osób pracujących w górnictwie 22 

poparta doświadczeniem pokazuje, że podnoszenie wykształcenia i kwalifikacji w branży 23 

górniczej ma bezpośrednie i dość szybkie przełożenia na awans zawodowy. Drugą odpowiedzią 24 

na pytanie „co zapewni Ci tytuł inżyniera” o dużej różnicy procentowej odpowiedzi pomiędzy 25 

badanymi grupami respondentów, jest możliwość zatrudnienia również w innej branży 26 

technicznej. Tutaj „Tak” odpowiedziało 46,7% respondentów niezatrudnionych i tylko 24,1% 27 

zatrudnionych w górnictwie. Widać wyraźnie, że respondenci niezatrudnieni w górnictwie cały 28 

czas widzą szansę po uzyskaniu tytułu inżyniera górnika zatrudnienie w innej branży 29 

Co skłoniło respondentów do podjęca studiów?
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technicznej. Przeświadczenie to można tłumaczyć jedynie wiedzą jaką posiadają respondenci 1 

o doświadczeniach innych osób posiadających tytuł inżyniera górnika i niepracujących  2 

w kopalni. Zatrudnienie z tytułem inżyniera poza kopalnią nie jest równoznaczne z oderwaniem 3 

od branży górniczej z uwagi na szeroki rynek pracy obejmujący szereg firm około górniczych 4 

zaopatrujących kopalnie w materiały i urządzenia oraz wykonujących liczne prace na zlecenie. 5 

 6 

Rysunek 4. Udziały procentowe odpowiedzi udzielonych na pytanie „Czy tytuł inżyniera zapewni 7 
Ci…”. Źródło: opracowanie własne. 8 

Na pytanie czy respondenci podjęliby studia na uczelni o takim samym profilu ale oddalonej 9 

o kilkadziesiąt kilometrów padły odpowiedzi, że odległość do 30 km jest akceptowalna dla 10 

55,6% respondentów niepracujących oraz dla 77,3% pracujących w górnictwie (rys. 5). 11 

Odległość do 50km akceptowalna jest zgodnie dla obu grup respondentów w ilości ok. 22%. 12 

Odległość większa do 100km akceptowalna jest przez 11% respondentów niezatrudnionych  13 

w górnictwie co można tłumaczyć młodszym ich wiekiem (rys. 5) i w przypadku 14 

niepracujących posiadanie możliwości wyjazdu na stałe i zakwaterowanie w miejscu nauki.  15 

 16 

Rysunek 5. Udziały procentowe odpowiedzi udzielonych na pytanie „Czy podjąłbyś studia na tym 17 
samym kierunku gdyby uczelnia była oddalona”. Źródło: opracowanie własne. 18 

Szczególne znaczenie ma ocena respondentów jakości kształcenia prowadzonego  19 

w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku (rys. 6).  20 

Jak uważasz, czy tytuł inżyniera zapewni Ci:
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 1 

Rysunek 6. Udziały procentowe odpowiedzi udzielonych na pytanie „Czy uważasz, że CKI 2 
przygotowuje Cię dobrze do pracy w górnictwie”. Źródło: opracowanie własne. 3 

W przypadku respondentów niezatrudnionych w górnictwie na takie samo pytanie 4 

odpowiedziało „tak” – 57,7%, 11,1% odpowiedziało „nie”, a „nie mam zdania” 30,8%. 5 

Przyjmując odpowiedzi respondentów niezdecydowanych jako nie negatywne, Centrum 6 

Kształcenia Inżynierów otrzymało bardzo wysokie oceny sondażowe jakości prowadzonego 7 

procesu kształcenia. 8 

Jak wynika z udzielonych odpowiedzi na histogramie rys. 7, 48,8% respondentów 9 

niepracujących w górnictwie po ukończeniu pracy będzie szukało pracy w górnictwie a 36,6% 10 

w przypadku braku możliwości pracy w górnictwie, pracy w każdej innej branży bo jej 11 

znalezienie jest dla nich priorytetem.  12 

 13 

Rysunek 7. Udziały procentowe odpowiedzi udzielonych na pytanie „Gdzie będziesz szukał pracy po 14 
ukończeniu studiów”. Źródło: opracowanie własne. 15 

W przypadku respondentów pracujących w górnictwie ponad 91% deklaruje dalszą pracę 16 

w górnictwie po ukończeniu studiów inżynierskich a 8,3% dopuszcza możliwość zmiany pracy 17 

przechodząc do innej branży. Mały odsetek respondentów niepracujących w ilości 2,4% 18 

deklaruje po ukończeniu studiów kontynuację studiowania na drugim stopniu magisterskim  19 
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w trybie stacjonarnym, a aż 12,2% tych respondentów ma już plany zatrudnienia ale nie  1 

w branży górniczej. 2 

Perspektywiczna jest chęć studiowania przyszłej kadry inżynierskiej na drugim stopniu 3 

magisterskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (rys. 8). Na kierunku górnictwa 4 

sumarycznie chęć dalszego studiowania zakłada ponad 27,3% respondentów niezatrudnionych 5 

w górnictwie i ok. 25% respondentów pracujących w górnictwie. Zakładając, że we wcześniej-6 

szych badaniach przedstawionych na rys. 5 znaczna część respondentów dopuszcza dojazd  7 

w odległości do 30km można z nadzieją patrzeć, że znajdą oni po likwidacji CKI w Rybniku tą 8 

możliwość na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 9 

 10 

Rysunek 8. Udziały procentowe odpowiedzi udzielonych na pytanie „Czy jesteś zainteresowany 11 
kontynuacją studiów na II stopniu studiów magisterskich na Wydziale Górnictwa i Geologii”. Źródło: 12 
opracowanie własne. 13 

4. Podsumowanie 14 

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych studentów sem. VII specjalności 15 

Eksploatacja Złóż i Zagospodarowanie Odpadów uczących się w Centrum Kształcenia 16 

Studentów w Rybniku będącą filią Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej  17 

w Gliwicach. Jak wynika z otrzymanych wyników badań ankietowych motywacja 18 

respondentów do wyboru „kierunku” studiowanie na wyższej uczelni studentów podyktowana 19 

była głownie naśladownictwem oraz kopiowaniem zachowania innych (rodzina tradycja).  20 

Aż 83,3% respondentów niezatrudnionych w górnictwie stwierdziło, że posiada rodzinne 21 

tradycje górnicze, w przypadku respondentów pracujących w górnictwie było to 86,4%.  22 

Jak widać naśladownictwo, w tym przypadku związane z gronem najbliższych wpływa 23 

bezpośrednio na przyszłe losy jednostki. Po mimo trudności w branży górniczej w ostatnich 24 

latach dalej funkcjonuje wypracowany stereotypy myślenia, że Śląsk = górnictwo, natomiast 25 

Czy jesteś zainteresowany kontynuacją studiów na II stopniu magisterskim? 
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górnictwo = stała i pewna praca. Część respondentów uważa, że uzyskanie tytułu inżyniera,  1 

na kierunku Górnictwo i Geologia, daje pewne zatrudnienie w branży górniczej bądź w innej, 2 

wymagającej tytułu inżyniera (13,9%) respondenci niezatrudnieni w górnictwie i 6,9% 3 

pracownicy kopalni). Jednak największą rozbieżność pomiędzy obiema badanymi grupami 4 

respondentów widać w przypadku oczekiwań awansu na wyższe stanowisko po ukończeniu 5 

studiów gdzie aż 48,3% pracujących na kopalni na to liczy, a tylko 13,3% studentów 6 

niezatrudnionych w kopalni bierze to pod uwagę. Widać również, że znaczna część studentów 7 

niezatrudnionych w kopalni (46,7%) widzi sens posiadania tytułu inżyniera górnika i wiąże  8 

z tym nadzieję pracy poza kopalnią w innej branży technicznej. Wśród studentów pracujących 9 

na kopalni taki scenariusz widzi tylko 24,1% badanych. Jak widać, w większości studenci są 10 

świadomi zagrożenia związanego z możliwymi trudnościami zatrudnienia w górnictwie, jednak 11 

są głęboko przekonani, że po ukończeniu studiów technicznych, znajdą pracę, niekoniecznie 12 

związaną z kończonym kierunkiem. 13 

W przypadku odpowiedzi na pytanie jak silna jest motywacja „siła dążenia” studentów do 14 

osiągnięcia celu poprzez podjęcie studiów na uczelni oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów 15 

można wnioskować, że odległość do 30km jest akceptowalna przez większość respondentów.  16 

W przypadku studentów niepracujących w kopalni odległość tą akceptuje 55,6%, natomiast 17 

w przypadku studentów pracujących jest to aż 77,3%. Z otrzymanych wyników badań 18 

ankietowych widać również, że 11,1% studentów niepracujących w kopalni jest w stanie 19 

zaakceptować naukę na uczelni oddalonej o nawet 100 km i taka sama ilość studentów deklaruje 20 

że odległość nie ma znaczenie. Należy wnioskować, że są to studenci w ogóle niezatrudnieni  21 

i studiowanie na taką odległość akceptują i wiążą ze zmianą pobytu i zakwaterowaniem  22 

w miejscu pobierania nauki. W przypadku studentów zatrudnionych w kopalni nikt nie 23 

deklarował chęci studiowania na odległość powyżej 50 km co jest zrozumiałe z powodu 24 

codziennych obowiązków zawodowych. 25 

Chęć kontynuacji nauki na studiach II stopnia deklaruje ok. 25% studentów zatrudnionych 26 

w kopalni i 27% niezatrudnionych w górnictwie. Najwięcej, bo aż 72,7% studentów 27 

niezatrudnionych i 58,3% zatrudnionych w górnictwie deklarowało że jeszcze nie wiedzą czy 28 

będą podejmować studia na II stopniu magisterskim. 29 

Odnosząc się do uzyskanych wyników badań sondażowych, założonego celu oraz przyjętej 30 

w badaniach tezy, można stwierdzić, że: 31 

 podstawową motywacją respondentów do osiągnięcia wyznaczonego sobie podjęcia 32 

nauki na wyższej uczelni technicznej jest prestiż tytułu pozwalający zdobyć dobrze 33 

płatną pracę oraz szybki awans osób już zatrudnionych w górnictwie, 34 

 o wyborze kierunku studiowania decyduje w dalszym ciągu element „naśladownictwa” 35 

rodzinnego i chęć osiągnięcia spokojnego bytu finansowego, bo górnictwo węgla 36 

kamiennego w Polsce, w dalszym ciągu postrzegane jest jako pewne źródło 37 

zatrudnienia, 38 
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 respondenci wykazują się dość znaczną „siłą dążenia” do osiągnięcia zamierzonego 1 

celu (poprawa i bezpieczeństwo bytu) poprzez ukończenie studiów o kierunku 2 

górnictwo nawet gdy dojazd do uczelni będzie wynosił ok. 30 km z Rybnika do Gliwic. 3 

Podsumowując należy stwierdzić, że na podstawie wykonanych badań ankietowych  4 

w najbliższych latach Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej musi się liczyć  5 

z ubytkiem część studentów w granicach ok. 25 do nawet 50% osób zamieszkujących w rejonie 6 

Rybnika i pracujących na kopalniach z tego rejonu. Korzystną wiadomością dla Wydziału 7 

Górnictwa i Geologii w Gliwicach jest fakt, że znaczny odsetek studentów którzy ukończą 8 

studiów inżynierskie I stopnia, deklarują, że są skłonni dojeżdżać w celu ukończenia studiów 9 

magisterskich stopnia II. 10 
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