Ankieta dla studentów
Szanowni Państwo,
Starachowice znalazły się wśród 54 miast z całego kraju, które mają szansę, przy wsparciu
ekspertów ze Związku Miast Polskich, opracować wieloletni Program Rozwoju Lokalnego
oraz otrzymać dofinansowanie z tzw. środków norweskich na działania inwestycyjne i społeczne ujęte
w programie. Mamy świadomość roli jaką spełniają obecnie młodzi ludzie i jak ich życiowe decyzje
będą wpływały na rozwój miast. Poznając opinie studentów, możemy podjąć próbę zdefiniowania
obszarów, które wpłyną na atrakcyjność naszego miasta i zachęcą ludzi młodych do osiedlenia się
w nim.
Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu. Państwa odpowiedzi będą dla nas bardzo
ważnym źródłem informacji. Jednocześnie zapewniamy, że badanie ma charakter anonimowy i wyniki
będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych, statystycznych zestawień opinii wielu osób.
1. Proszę wpisać nazwę kierunku i uczelni, na jakiej Pan/Pani studiuje?
.....................................................................
2. Proszę wskazać swoją aktualną formę kształcenia:
a) studia licencjackie, inżynierskie
b) studia magisterskie – kontynuacja kierunku ze studiów licencjackich
c) studia magisterskie – na innym kierunku niż na studiach licencjackich
d) studia licencjackie – podjęcie nowych studiów
e) studia doktoranckie
f)

studia podyplomowe

3. Jaki jest Pana/Pani obecny status na rynku pracy?
a) tylko studiuje
b) studiuje i pracuje dorywczo
c) studiuje i pracuje na stałe
d) pracuję (niezależnie od formy i legalności zatrudnienia)
e) pracuję ale poszukuję innej pracy
f)

nie pracuję i poszukuję pracy

g) nie pracuję i nie poszukuję pracy
4. Czy słyszał Pan/Pani o Starachowicach?
a) Tak
b) Nie
5. Z czym kojarzą się Panu/Pani Starachowice?
…………………………………………………………………………………………………

6. Jakie są Pana/Pani plany życiowe w związku z obecnym poziomem życia w aktualnym miejscu
zamieszkania?
a) Planuję skończyć studia i pozostać w miejscu gdzie studiowałem/studiowałam
b) Planuję wyjazd za granicę
c) Planuję przeprowadzkę do miejsca gdzie się wychowałem/wychowałam
d) Planuję przeprowadzkę do innego – większego miasta
e) Planuję przeprowadzkę do innego – mniejsze miasta
f)

Nie mam sprecyzowanych planów, czy chce tu zostać czy też wyjechać.

7. Jakie ma Pan/Pani plany na przyszłość? Co zamierza Pan/Pani robić po ukończeniu studiów?
a) zamierzam podjąć pracę, ale tylko w swoim zawodzie
b) chcę jak najszybciej zacząć pracować, niekoniecznie w swoim zawodzie
c) zamierzam pracować i jednocześnie dalej uczyć się
d) zamierzam kontynuować studia
e) inne / jakie
8. Które z poniższych aspektów życia są dla Pana/Pani najważniejsze? Można zaznaczyć więcej niż
jedną odpowiedź.
a) rodzina, małżeństwo, dzieci
b) znajomi i przyjaciele
c) spokojne życie bez kłopotów i konfliktów
d) dobrobyt, stabilność finansowa, niezależność ekonomiczna
e) praca zgodna z zainteresowaniami
f)

aktywność społeczna, bycie pomocnym dla innych

g) barwne życie, pełne rozrywek, podróże, bogate życie towarzyskie
h) osiągnięcie sukcesu w dziedzinie nauki lub sztuki

i) sława, zdobycie i posiadanie władzy, wpływu
9. Proszę o określenie swojego miejsca pochodzenia:
a) wieś
b) małe miasto do 50 tys. mieszkańców
c) miasto od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców
d) duże miasto
e) Starachowice

10. Proszę o wskazanie miejsca gdzie chciałby Pan/Pani mieszkać?
a) na wsi – z dala od zgiełku wielkich miast
b) w małym mieście (do 50 tys. mieszkańców)
c) w mieście średniej wielkości (50-100 tys. mieszkańców)
d) na przedmieściach dużego miasta
e) w centrum dużego miasta
f)

za granicą

g) nie wiem/trudno powiedzieć
11. Co skłoniłoby Pana/Panią do powrotu / do przyjazdu do Starachowic po zakończonych
studiach?
a) tęsknota za rodziną
b) ucieczka od zgiełku wielkiego miasta
c) perspektywa dobrej pracy
d) preferencyjne warunki zakupu mieszkania
e) przejęcie lub praca w firmie rodzinnej
f)

atrakcyjne programy dotacyjne na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności
gospodarczej

g) niechęć do pracy w dużych korporacjach
h) Inne …………………………………
12. Proszę określić jak ważne są dla Pana/Pani kryteria którymi kierowałbyś się przy wyborze
miejsca zamieszkania.
Do oceny proszę posłużyć się pięciopunktową skalą, gdzie 1 oznacza „w ogóle nieważne”,
a 5 „bardzo ważne”. Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi
stawiając znak „X” przy wybranym kryterium.

Kryteria

a.

łatwość dojazdu do sąsiednich dużych miast

b.

możliwość znalezienia pracy

c.

bliskość szkoły / przedszkola

d.

bliskość punktów usługowych (m.in. sklepy,
punkty handlowo-usługowe)

e.

oferta spędzania czasu wolnego (sport,
kultura, rozrywka)

f.

walory przyrodnicze

g.

cisza, spokój, lokalizacja z dala od miasta

h.

cena nieruchomości
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i.

bezpieczeństwo

k.

wybór miejsca zamieszkania nie był zależny
od mojej woli

l.

inne/jakie?
13. Jakie znaczenie mają dla Pana/Pani następujące obszary funkcjonowania miasta.
Do oceny proszę posłużyć się pięciopunktową skalą, gdzie 1 oznacza „słabe”,
a 5 „największe”. Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi
stawiając znak „X” przy wybranym kryterium.
Obszar

1

a.

możliwość wpływania mieszkańców na ważne dla
miasta decyzje

b.

porządek przestrzenny w mieście:
architektoniczny i estetykę otoczenia

c.

przyjazność przestrzeni publicznej dla osób
z niepełnosprawnościami, matek z wózkami
dziecięcymi, seniorów

d.

jakość oferty kulturalnej Starachowic: jej
zróżnicowanie,
dostępność
lokalizacyjną,
finansową, informacyjną

e.

poziom bezpieczeństwa publicznego w mieście

f.

jakość powietrza i czystość wód w rzece
Kamiennej i innych akwenach wodnych

g.

konsultacje społeczne dot. Kluczowych spraw
związanych z funkcjonowaniem miasta
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14. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi Starachowic?
Do oceny proszę posłużyć się pięciopunktową skalą, gdzie 1 oznacza „całkowicie się nie zgadzam”,
a 5 „w pełni się zgadzam”. Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu. Proszę o zaznaczenie
odpowiedzi stawiając znak „X” przy wybranym kryterium.
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Obszar
a.

ma dobrą sytuację finansową

b.

jest atrakcyjne dla mieszkańców

c.

jest atrakcyjne dla turystów

d.

jest atrakcyjne dla przedsiębiorców

e.

jest dobrze zarządzane przez władze miasta

f.

jest położone w atrakcyjnym rejonie

g.

daje mieszkańcom
i perspektywy

h.

jest bardziej atrakcyjne niż sąsiednie miasta

dobre
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15. Czy uważa Pan/Pani, że Starachowice są dobrze promowane na zewnątrz?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
16. Z zaproponowanych poniżej możliwych kierunków rozwoju Gminy Starachowice proszę wybrać
maksymalnie 3 kierunki, które władze miasta powinny rozważyć jako najkorzystniejsze
dla dalszego rozwoju gminy:
a) silna gospodarka (polityka zachęcająca do prowadzenia na terenie gminy działalności
gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój infrastruktury technicznej,
kształtowanie postaw przedsiębiorczych, współpraca szkół i środowiska biznesu)
b) nowoczesna edukacja (wysoki poziom szkolnictwa, dobrze wyposażone szkoły,
interesująca oferta kierunków kształcenia, bogata oferta zajęć pozaszkolnych
skorelowana z realiami rynku pracy)
c) atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego (jakość i dostępność oferty rekreacyjnosportowej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwój infrastruktury: parki
rozrywki, boiska, baseny, ścieżki rowerowe i inne atrakcje)
d) gmina otwarta na nowych mieszkańców (potencjał osadniczy, rozwój funkcji
mieszkaniowych przeznaczanie kolejnych terenów pod budownictwo, przyciąganie
nowych mieszkańców, jakość i dostęp usług publicznych)
e) gmina otwarta na turystów (rozwój infrastruktury turystycznej i około turystycznej,
promocja, rozwój turystyki weekendowej)
f)

rozwój zrównoważony i racjonalne wykorzystanie
(połączenie gospodarki, usług publicznych i ekologii)

zasobów

przyrodniczych

g) wysoka dostępność komunikacyjna (szybki i sprawny transport zbiorowy, dogodne
połączenia z dużymi miastami i sąsiednimi gminami, dostęp do Internetu)
h) wysoka sprawność administracyjna (sprawna obsługa mieszkańców w urzędzie,
współpraca z sąsiednimi gminami, współpraca z organizacjami pozarządowymi)

17. Proszę określić dwa najważniejsze elementy, które Pana/Pani zdaniem wyróżniają miasto na
tle innych w regionie
a. .......................................................................................
b. .......................................................................................
c. nie mam zdania
METRYCZKA
Proszę o zakreślenie znakiem „X” wybranej opcji odpowiedzi:
1. Płeć:
□ kobieta
□ mężczyzna

