
S o n d a ż

DOMY STUDENCKIE PW

Celem tej edycji sondażu #powiedzPW było poznanie opinii na
temat domów studenckich wśród obecnych i byłych
mieszkańców, a także osób, które nigdy w nich nie mieszkały.

Oto garść zgromadzonych w trakcie badania informacji!

#powiedzPW

KOGO BADALIŚMY?
Obecnych (stanowili 74,1% badanych ) i byłych
mieszkańców akademików (13,5%), a także osoby,
które nigdy w akademiku nie mieszkały (12,4%).

43,1%
kobiet

50,5%
mężczyzn

6,4% 
nie podało 
informacji 

o swojej 
płci

436 osób
w sumie 

wzięło
udział 

w badaniu

Opiniami najczęściej dzielili się obecni/byli mieszkańcy
następujących domów studenckich PW:
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JAKIE SĄ ARGUMENTY 
ZA I PRZECIW DOMOM

STUDENCKIM?

korzystna cena 88%

bliskość uczelni 62%

bliskość centrum miasta 26%

Głównymi motywacjami
zamieszkania w domach

studenckich były:

chęć poznania nowych ludzi 32%
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Trzy najważniejsze rzeczy w pokoju mieszkańca domu
studenckiego:

Średni okres
zamieszkiwania 

w domu studenckim:

Przekonania, które decydują
o niezamieszkaniu w domu

studenckim:

brak prywatności 63%

niski standard 61%

ciągłe imprezy 43%

Główne powody
rezygnacji

z zamieszkania w domu
studenckim:

zły stan pomieszczeń 32%

zbyt mało miejsca 31%

brak prywatności 29%

Politechnika Warszawska dysponuje ok. 5880 miejscami
w 11 domach studenckich w Warszawie oraz w Płocku.

BEZ JAKICH RZECZY MIESZKAŃCY 
NIE WYOBRAŻAJĄ SOBIE MIESZKANIA 

W DOMACH STUDENCKICH?

Badani zadeklarowali, że byliby w stanie więcej zapłacić
za następującą infrastrukturę:
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438 zł344 zł

317 zł275 zł

199 zł211 zł

164 zł159 zł
*bez opłat za media i Internet wliczonych w cenę

ZA CO MIESZKAŃCY MOGLIBY
DOPŁACIĆ?

ILE ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE* POWINNO
KOSZTOWAĆ MAKSYMALNIE MIEJSCE?
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USŁUGI I MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH, KTÓRE
POWINNY BYĆ DOSTĘPNE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT*

wypożyczenie odkurzacza 96%

pralnia 76%

przechowanie roweru 65%

INFRASTRUKTURA, JAKA POWINNA BYĆ DOSTĘPNA
W POBLIŻU DOMU STUDENCKIEGO

*osoby, które nie zdecydowały się na zamieszkanie w domu studenckim PW

sala cichej nauki 91%

sala czasu wolnego 67%

siłownia 50%

Usługi: Miejsca:
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KOMENTARZ WŁADZ UCZELNI

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW
Prorektor ds. Studenckich

"Szanowni Studenci,
cieszę się, że coraz chętniej bierzecie udział w  sondażu #powiedzPW. To dodatkowy ważny sposób na
pozyskanie informacji o Waszych spostrzeżeniach dotyczących funkcjonowania naszej Uczelni. Wyniki
sondażu dotyczącego Domów Studenckich dają cenne wskazówki co do kierunku oczekiwanych zmian w tym
obszarze. Wspólnie z Wami będziemy konsekwentnie zmieniać akademiki tak, żeby były one nie tylko
miejscem do spania, ale powoli przekształcały się w centrum życia studenckiego".
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