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Przedstawiono wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych w roku akademickim 2001/2002 wród 230 studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie. Na
ich podstawie dokonano oceny sytuacji materialno-bytowej oraz zwyczaje ¿ywieniowe studentów podczas trwania nauki. Po przeanalizowaniu otrzymanych danych stwierdzono istotny wp³yw wybranych czynników m.in. otrzymywania stypendiów, podejmowania pracy dorywczej na niektóre elementy ¿ycia studenckiego oraz upodobania ¿ywieniowe.

WSTÊP
Preferencje ¿ywieniowe ró¿nych grup spo³ecznych, w tym równie¿ studentów, by³y obiektem wielu opracowañ [3-6, 8, 13-15]. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e styl ¿ycia studentów,
w tym równie¿ sposób od¿ywiania, uzale¿niony jest miêdzy innymi od ich sytuacji materialnej. Zwyczaje ¿ywieniowe w niewielkim stopniu poznane s¹ w grupie studentów [3, 19],
najczêciej zamieszkuj¹cych w domach studenckich i kwaterach prywatnych, poza domem
rodzinnym. Jeszcze mniej liczne s¹ doniesienia dotycz¹ce szeroko pojêtej sytuacji spo³ecznej studentów oraz absolwentów [10-12]. W niniejszym opracowaniu podjêto próbê okrelenia sytuacji materialnej i zwyczajów ¿ywieniowych studentów Akademii Rolniczej
w Szczecinie. Okrelono zale¿noci wybranych czynników np. p³ci, roku studiów, pochodzenia na niektóre elementy ¿ycia studentów podczas trwania nauki m.in. miejsca zamieszkania, otrzymywania stypendiów, podejmowania pracy dorywczej, czy czêstotliwoci spo¿ywania posi³ków.
MATERIA£ I METODY
Badania ankietowe przeprowadzono w roku akademickim 2001/2002. Objê³y one 230 losowo
wybranych studentów drugiego i pi¹tego roku wydzia³u Kszta³towania rodowiska i Rolnictwa kierunków Ochrony rodowiska, Biotechnologii oraz Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie.
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Ankietowane osoby wybrano z grupy 450 studentów ucz¹cych siê na wymienionych kierunkach.
Studenci otrzymali kwestionariusz ankiety z pytaniami zamkniêtymi. Zwrotnoæ ankiet wynosi³a
100%. Kwestionariusz sk³ada³ siê dwóch czêci  w pierwszej zawarte by³y pytania dotycz¹ce danych osobowych oraz sytuacji materialnej, m.in. otrzymywania stypendiów, pracy dorywczej oraz
zatrudnienia rodziców. Ka¿da z osób zosta³a scharakteryzowana za pomoc¹ kilku cech okrelaj¹cych
jej status spo³eczno-ekonomiczny. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczy³y nastêpuj¹cych zagadnieñ: p³ci, roku studiów, miejsca sta³ego zamieszkania, miejsca zamieszkania podczas nauki,
wykszta³cenia oraz zatrudnienia rodziców, posiadania rodzeñstwa, otrzymywania pomocy finansowej od najbli¿szych, otrzymywania stypendium (naukowego, socjalnego), podejmowania pracy dorywczej.
Czêæ drug¹ stanowi³y szczegó³owe pytania dotycz¹ce od¿ywiania siê studentów, miejsca spo¿ywania posi³ków, liczby posi³ków spo¿ywanych w ci¹gu doby, czêstotliwoci spo¿ycia ró¿nych grup
produktów, miêdzy innymi miêsa, ryb, owoców, warzyw, mleka i przetworów oraz u¿ywek.
Badania ankietowe z w³¹czonym kwestionariuszem przeprowadzono podczas zajêæ prowadzonych m.in. z oceny jakoci ¿ywnoci.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej [18]. Wstêpn¹ charakterystykê osób oceniono
na podstawie utworzonych dla badanych zmiennych tabel liczebnoci. Do oceny statystycznej niezale¿noci cech przeprowadzono test Chi2.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Wród ankietowanych osób wiêkszoæ stanowi³y kobiety, mê¿czyni stanowili prawie
30%, przy czym by³o ich mniej o kilka procent na pierwszych latach studiów. Wiêkszoæ
studentów pochodzi³a z miast; studenci ze wsi stanowili 1/3 ankietowanych osób (Tab. I).
Na podstawie analizy statystycznej mo¿na przypuszczaæ, ¿e istnieje spadkowa tendencja
podejmowania studiów przez osoby pochodz¹ce ze wsi (wyniki te nie s¹ jednak wystarczaj¹ce i nale¿a³oby przeprowadziæ kolejne badania na przestrzeni kilku najbli¿szych lat
z wiêksz¹ liczb¹ ankietowanych osób). Sytuacja taka mo¿e byæ wynikiem pogarszaj¹cej siê
sytuacji materialnej wród spo³ecznoci wiejskiej [17]. Du¿e znaczenie w tym przypadku
ma równie¿ istotnie wiêksza liczba rodzeñstwa wród osób zamieszka³ych na wsi co mo¿na
stwierdziæ na podstawie istotnej zale¿noci tych czynników (p=0,0003) i danych statystycznych [16]. Znacznie mniejszy dochód przypadaj¹cy na jedn¹ osobê w rodzinach wielodzietnych jest prawdopodobnie jednym z wa¿niejszych czynników decyduj¹cych o zakoñczeniu nauki na poziomie szko³y redniej.
Na podstawie testu Chi2 mo¿na stwierdziæ, ¿e miejsce zamieszkania ankietowanych osób
w trakcie studiów zale¿a³o od roku nauki (p=0,0145) oraz miejsca ich sta³ego zamieszkania
(p=0,0012). Prawie po³owa studentów mieszka³a w domach studenckich, 1/3 wraz z rodzicami, ponad 20% wynajmowa³o stancje i tylko kilka procent stanowi³y osoby posiadaj¹ce
w³asne mieszkanie. Wiêcej miejsc w akademikach (o 20%) przyznano studentom ostatniego roku. Studenci drugiego roku znacznie czêciej mieszkali z rodzicami lub wynajmowali
kwatery prywatne. Wród osób pochodz¹cych ze wsi wiêkszoæ (ponad 70%) otrzymywa³a
miejsca w domach studenckich. Prawie po³owa studentów pochodz¹ca z miast mieszka³a
z rodzicami, w nastêpnej kolejnoci by³y to akademiki i kwatery prywatne (Tab. I).
Statystyczna analiza wyników pozwoli³a stwierdziæ istnienie zale¿noci pomiêdzy miejscem sta³ego zamieszkania studenta, a otrzymywaniem przez niego stypendium socjalnego
 czêciej pomoc materialn¹ w tej formie otrzymywa³y osoby pochodz¹ce ze wsi (p=0,0025).
Stypendium socjalne otrzymywa³a prawie 1/4 ankietowanych osób, przy czym wiêksz¹ gru-
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Ta b e l a I . Miejsce zamieszkania studentów, wykszta³cenie i zatrudnienie ich rodziców oraz posiadanie rodzeñstwa
Students residence, Parents education and occupation, as well as number of brothers and
sisters
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Ta b e l a I I . Sytuacja materialna studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie
Financial situation of students at the University of Agriculture in Szczecin
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pê stanowili studenci pi¹tego roku; nie by³y to jednak ró¿nice istotne. Podobn¹ sytuacjê
stwierdzono w przypadku stypendium naukowego. Tê formê pomocy otrzymywa³o o kilka
procent wiêcej studentów ni¿ z puli funduszy socjalnych. (Tab. II). Wyliczony poziom prawdopodobieñstwa testowego (p=0,0034) dla statystyki Chi2 wskazuje na to, ¿e badane cechy
s¹ zale¿ne, tj. otrzymywanie stypendium naukowego zale¿a³o w sposób istotny od roku
nauki ankietowanych studentów.
Badania wykaza³y, ¿e wród ankietowanych studentów 25% nie otrzymywa³o ¿adnej
pomocy finansowej od najbli¿szych (Tab. II). Pomoc materialn¹ otrzymywa³y nieco czêciej osoby, które by³y jedynakami lub mia³y tylko brata lub siostrê. Na podstawie wartoci
prawdopodobieñstwa testowego p= 0,7185 mo¿na stwierdziæ, ¿e otrzymywanie pomocy
finansowej od najbli¿szych nie zale¿a³o istotnie od liczby dzieci w rodzinie. Brak pomocy
finansowej ze strony najbli¿szych mobilizowa³ studentów do podejmowania pracy
(p=0,0083). Wród badanych studentów 1/3 podejmowa³a pracê dorywcz¹, z czego wiêkszoæ  61%  to studenci ostatniego roku studiów. Poziom prawdopodobieñstwa testowego p=0,0182 dla statystyki Chi2 wskazuje, ¿e podejmowanie przez studentów pracy dorywczej istotnie zale¿a³o od roku, na którym studiowali.
Na podstawie otrzymanych wyników (Tab. III, IV) okrelono zwyczaje ¿ywieniowe studentów. Ró¿nice w sposobie od¿ywiania zale¿a³y od p³ci ankietowanych osób, co potwierdzaj¹ równie¿ niektórzy autorzy [1, 20, 21].
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Ta b e l a I I I . Czêstotliwoæ oraz miejsca spo¿ywania posi³ków przez badanych studentów Akademii
Rolniczej w Szczecinie
Consumption frequency of selected product groups by students of University of Agriculture in Szczecin

5RNVWXGLyZ

6WXGHQFLRJyáHP

,,
9
.  0  RJyáHP
.  0  RJyáHP .  0  RJyáHPQ  Q  Q 
Q  Q  Q  Q  Q  Q 







 







   
/LF]ED
SRVLáNyZ



      
ZFL JX
GQLD



      







 

/LF]ED



      
GD RELD





    
GRZ\FK
FRG]LHQQLH


      
QLDGDQLH QLHUHJXODUQLH 

      
QLJG\






 

FRG]LHQQLH


      
2ELDG
QLHUHJXODUQLH 

      
QLJG\






 

VWRáyZND






 

VSRU] G]DQH
ZHZáDVQ\P 

      
0LHMVFH ]DNUHVLH
VSR \ZDQLD






 

RELDGyZ ÄIDVWIRRG´
EDUPOHF]Q\






 

NXFKQLD






 

D]MDW\FND
3RVLáNL

K*  kobiety, M*  mê¿czyni

A¿ 30% studentów jad³o niadania nieregularnie (nie ka¿dego dnia) lub nie jad³o go
wcale. Badania przeprowadzone przez wielu autorów [2, 6, 7, 9, 15, 21, 22] równie¿ potwierdzaj¹ nieprawid³owoæ zwi¹zan¹ z od¿ywianiem siê m³odzie¿y, dotyczy to m.in. czêstotliwoci spo¿ywania posi³ków. Zdecydowana wiêkszoæ osób, tj. 85% badanych przygotowywa³a obiady we w³asnym zakresie. Prawie po³owa studentów przygotowywa³a obiady
z zakupionych lub wczeniej samodzielnie przygotowanych pó³produktów. W sumie 15%
studentów jad³o obiady w sto³ówkach, barach mlecznych, punktach gastronomicznych typu
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Ta b e l a I V. Czêstotliwoæ spo¿ycia wybranych grup produktów przez studentów Akademii Rolniczej
w Szczecinie
Consumption frequency of selected product groups by students of University of Agriculture in Szczecin
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fast food oraz serwuj¹cych dania kuchni azjatyckiej. Obiady przede wszystkim sk³ada³y
siê z jednego dania. Tylko 1/4 studentów spo¿ywa³a obiady, sk³adaj¹ce siê z dwóch dañ.
W badaniach okrelono równie¿ czêstotliwoæ spo¿ywania przez studentów produktów
i ich przetworów takich jak ryby, miêso, drób, mleko oraz owoce i warzywa. Prawie 1/4
studentów spo¿ywa³a ryby przynajmniej raz w tygodniu, po³owa przynajmniej raz na miesi¹c a prawie 20%  rzadziej. Piêtnacie ankietowanych osób, co stanowi³o kilka procent,
nie spo¿ywa³o w ogóle ryb. Wiêkszoæ studentów  84% spo¿ywa³a miêso i jego przetwory
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przynajmniej raz w tygodniu, a kilka procent ankietowanych raz na miesi¹c lub rzadziej.
6% studentów nie jada miês w ogóle. Prawie 75% ankietowanych spo¿ywa³o drób przynajmniej raz w tygodniu, nieca³e 20% przynajmniej raz na miesi¹c, a kilka procent  jeszcze
rzadziej. Czêciej miêso drobiowe spo¿ywaj¹ studenci pi¹tego roku (p=0,0182), za kilka
procent w ogóle nie jada drobiu.
Mleko i produkty mleczne codziennie spo¿ywa³a co druga ankietowana osoba, 1/3 studentów przynajmniej raz w tygodniu, a kilka procent  rzadziej. Badania wykaza³y, ¿e wiêcej kobiet ni¿ mê¿czyzn deklarowa³o spo¿ywanie mleka i jego przetworów, a ró¿nica ta
by³a statystycznie istotna (p=0,0071). Zaledwie kilka osób (1,5%) nie spo¿ywa³o tego rodzaju artyku³ów spo¿ywczych.
Ponad po³owa sporód ankietowanych codziennie jada³a owoce i warzywa, prawie 40%
 przynajmniej raz w tygodniu, a nieca³e 5%  przynamniej raz w miesi¹cu. S³odycze codziennie spo¿ywa³o ponad 20% pytanych, prawie 80%  przynajmniej raz w tygodniu lub
rzadziej. M³odzie¿ koñcz¹ca edukacjê czêciej deklarowa³a spo¿ycie s³odyczy (p=0,0112).
Codzienne konsumowanie chipsów, chrupek i orzeszków zadeklarowa³o tylko kilka osób,
kilka razy w tygodniu  25 osób (nieca³e 11%). Okazjonalne jedzenie tego typu przek¹sek
zadeklarowa³o prawie 80% studentów, za ponad 10% stwierdzi³o, ¿e w ogóle nie spo¿ywa
takich produktów. Zdecydowana wiêkszoæ studentów codziennie spo¿ywa³a miêso i drób,
a tylko po³owa ankietowanych z tak¹ sam¹ czêstotliwoci¹ spo¿ywa³a warzywa.
Wypijanie przynajmniej jednej porcji kawy dziennie zadeklarowa³a po³owa badanych,
przy czym nale¿y podkreliæ, ¿e czêciej by³y to kobiety (p=0,0316). Ponad 1/4 studentów
pi³a kawê okazjonalnie, natomiast nieco mniejsza liczba osób odpowiedzia³a, ¿e nie pije
kawy w ogóle. Okaza³o siê, ¿e tylko 7% sporód ankietowanych pi³o codziennie napoje
gazowane, 20%  kilka razy w tygodniu, a czasami  ponad 60%. Deklaracjê nie spo¿ywania tego typu napojów z³o¿y³o ponad 11% studentów. Analiza otrzymanych wyników dowiod³a, ¿e wród osób pij¹cych napoje gazowane przewa¿ali mê¿czyni (p=0,0011). Zdecydowana wiêkszoæ studentów zarówno mê¿czyzn jak i kobiet  78% zadeklarowa³a okazjonalne spo¿ywanie niskoprocentowych napojów alkoholowych w postaci piwa. Prawie
3% ankietowanych przyzna³o siê do wypijania kilku piw dziennie, a nieca³e 15%  do picia
go kilka razy w tygodniu. Zdecydowan¹ wiêkszoæ wród osób pij¹cych piwo stanowili
mê¿czyni (p= 0,0005). Zaledwie kilka osób odpowiedzia³o, ¿e nie pije tego rodzaju napojów.
PODSUMOWANIE
W badanej grupie ankietowanych zdecydowan¹ wiêkszoæ studiuj¹cych stanowi³y kobiety i osoby pochodz¹ce z miast. Prawdopodobnie istnieje spadkowa tendencja dotycz¹ca
podejmowania studiów przez m³odzie¿ wiejsk¹. Miejsce zamieszkania podczas nauki zale¿a³o od roku studiów oraz pochodzenia ankietowanych osób. Studenci ostatniego roku studiów i osoby pochodz¹ce ze wsi czêciej otrzymywa³y miejsca w domach studenckich.
Pomoc materialn¹ w postaci stypendium socjalnego przyznawano czêciej m³odzie¿y wiejskiej, natomiast stypendium naukowe czêciej otrzymywali studenci pi¹tego roku studiów.
Brak pomocy finansowej ze strony osób najbli¿szych mobilizowa³ studentów do podejmowania pracy dorywczej, któr¹ czêciej wykonywa³y osoby koñcz¹cy edukacjê.
Zwyczaje ¿ywieniowe studentów drugiego i pi¹tego roku studiów by³y zbli¿one. Istotne
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ró¿nice w upodobaniach ¿ywieniowych czêsto zale¿ne by³y od p³ci. Posi³ki, w tym równie¿
obiady, najczêciej przygotowywane by³y we w³asnym zakresie. Tylko nieznaczny procent
(12%) stanowili studenci korzystaj¹cy ze sto³ówek, barów mlecznych i innych punktów
gastronomicznych. Prawie 1/3 ankietowanych studentów od¿ywia³a siê nieregularnie. Dominowa³y obiady jednodaniowe, sporz¹dzane najczêciej z kupionych lub przygotowanych
wczeniej pó³produktów. Wiêkszoæ studentów deklarowa³a spo¿ycie przynajmniej raz
w tygodniu miêsa, drobiu, s³odyczy oraz przynajmniej raz w miesi¹cu ryb. Co druga osoba
deklarowa³a codzienne spo¿ywanie owoców i warzyw, mleka i jego przetworów oraz wypijanie kilku porcji kaw w ci¹gu dnia; dotyczy³o to czêciej kobiet. Wiêkszoæ studentów
napoje gazowane, niskoprocentowe napoje alkoholowe oraz przek¹ski w postaci chrupek,
chipsów i orzeszków spo¿ywa³a okazjonalnie, przy czym byli to czêciej mê¿czyni.
K. Przybulewska, K Janda
QUESTIONNAIRE STUDIES ON THE VITAL SITUATION AND NUTRITIONAL
HABITS OF STUDENTS
Summary
Results of questionnaire studies carried out in 2001/2002 among 230 students of University of
Agriculture in Szczecin were presented. It served for assessing their material and living situation
during studying at the University. Women and people originating from cities dominated in studied
group of respondents. Probably, there is a decreasing tendency referring to attending the University
by country people. Residence during studying depended on the year of education and origin of
respondents. Last-year students and country people were more often placed in hostel. Material help
in a form of social scholarship was more often assigned to country youth, and scientific grants were
more frequently given to fifth-year students. No finance help of students families made they undertook a part-time job that was made more often by final-year students. Significant differences referring to consumption customs often depended on sex. Students themselves most often prepared meals, including dinners. Only small per cent (12%) of students went to canteens, milk bars or other
restaurants. Almost one-third of respondents fed irregularly. One-dish dinners consisting most often
of purchased or earlier prepared semi-products dominated. Majority of students declared feeding
meat, poultry, and sweets at least once a week, as well as fish  at least once a month. Every second
person declared everyday consumption of fruit and vegetables, milk and its products as well as
several cups of coffee daily; it referred more often to women. Most of respondents occasionally
consumed sprinkle, low-alcoholic beverages and snacks in a form of chips and nuts, but they were
more often men.
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