
Badanie opinii 
członków wspólnoty Uczelni 
diagnoza jakościowa (cz. 1)



Wyniki ankiety dla pracowników 
będących nauczycielami akademickimi 

UR w Krakowie



Grupy respondentów
Liczba 

respondentów

I. pracownicy będący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na stanowisku:

- profesora, - profesora uczelni, - adiunkta, - asystenta, - lektora, - instruktora
279

II. pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na stanowisku:

- techniczny*, - obsługi i administracji**
163

III. studenci i doktoranci 739

Metodologia badań

Badania ankietowe pt. „Równość płci w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – badanie opinii

członków wspólnoty Uczelni” przeprowadzono w dniach od 30 listopada do 3 grudnia 2021 r. i poprzedzono je akcją

informacyjną. W celu zapewnienia dużej skali reprezentatywności populację pracowników, studentów i doktorantów

podzielono na trzy grupy respondentów (tab. 1).

Tabela 1. Grupy respondentów objętych badaniami ankietowymi

* pracownik techniczny: obejmuje techników laboratoryjnych, asystentów badawczych i innych pracowników wspomagających zadania naukowe lub badawcze (np.

programistów, specjalistów baz danych etc.).

** pracownik obsługi i administracji odnosi się do osób zatrudnionych w pionie: Rektora, Prorektorów, Kanclerza i Kwestora, w jednostkach

ogólnouczelnianych/międzyuczelnianych oraz pracowników sekretariatów/dziekanatów poszczególnych wydziałów.



Kwestionariusze ankiet przygotowane zostały przez Rektorską Komisję ds. Planu Równości Płci

i zaakceptowane przez Rektorską Komisję ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi. Dla

poszczególnych grup respondentów przygotowano odrębny kwestionariusz ankietowy

zawierający skategoryzowane zestawy pytań o charakterze zamkniętym i otwartym.

Ankietowanie przeprowadzono z wykorzystaniem elektronicznych formularzy niewymagających

logowania, co zapewniło badanym respondentom pełną anonimowość i dobrowolność.

Dodatkowo udzielenie odpowiedzi na żadne z pytań nie miało charakteru obligatoryjnego.



Liczba osób, które wzięły udział w badaniu

1 181

kobiety mężczyźni osoby transseksualne osoby niebinarne brak wskazań

osób % osób % osób % osób % osób %

774 65,5 385 32,6 1 0,1 4 0,3 17 1,5

Reprezentanci badanych grup

pracownicy będący 

nauczycielami akademickimi

pracownicy niebędący 

nauczycielami akademickimi
studenci i doktoranci

płeć

osób % osób % osób %

279 23,6 163 13,8 739 62,6

w tym:

kobiety 152 54,5 128 78,5 494 66,8

mężczyźni 122 43,7 29 17,8 234 31,7

osoby transseksualne 0 0,0 0 0,0 1 0,1

osoby niebinarne 2 0,7 0 0,0 2 0,3

brak wskazań 3 1,1 6 3,7 8 1,1

suma: 279 100,0 163 100,0 739 100,0

Tabela 2. Podział osób ankietowanych ze względu na płeć i przynależność do badanej grupy (N=1181)
























































































