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Wpływ zdarzeń związanych z epidemią koronawirusa, 

postrzeganie poczucia bezpieczeństwa i kształcenia 

zdalnego wśród studentów uczelni wyższych podczas 

pandemii COVID-19  

Impact of coronavirus outbreak events, perceptions of sense of safety 

and distance learning among college students during the COVID-19 

pandemic 

 
Abstrakt: Pandemia wpływa istotnie na szereg obszarów życia społecznego. Znaczące zmiany 
nastąpiły w obszarze szkolnictwa w tym także szkolnictwa wyższego. W semestrze letnim roku 
akademickiego 2019/2020 uczelnie w Polsce, w przeciągu kilku tygodni, przeszły z nauczania 
stacjonarnego na nauczanie zdalne, co niewątpliwie zrodziło wśród studentów określony poziom 
niepewności, co do rozwoju wydarzeń i konieczność działania w zmieniających się okolicznościach 
oraz wiązało się ze zmienionym wzorcem komunikacji i interakcji na wielu płaszczyznach 
funkcjonowania. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu zdarzeń związanych z epidemią 
koronawirusa, na postrzeganie poczucia bezpieczeństwa i kształcenia w zakresie szkolnictwa 
wyższego podczas pandemii COVID-19 z perspektywy uczestników studiów uczelni wyższych z całej 
Polski. Badania były przeprowadzone w okresie maja i czerwca 2020 roku wśród 371 studentów w 
Polsce, metodą computer-assisted web interviewing (CAWI). Wykorzystano w tym celu dwa 
narzędzia standaryzowane tj. polską wersję Zrewidowanej Skali Wpływu Zdarzeń i Kwestionariusz 
Doświadczania Bezpieczeństwa oraz autorski kwestionariusz ankiety. Ankietę zamieszczono na 
portalu Google.com, które udostępniono badanym internetowo, za pomocą portalu Facebook. 
Studenci wykazali znaczny wysiłek pozbycia się myśli, emocji czy rozmów związanych z traumą. 
Zaobserwowano stan poczucia bezpieczeństwa, który jednak istotnie zmniejszał się, wraz ze 
wzrostem wskaźnika PTSD. Mężczyźni posiadają istotnie większe poczucie bezpieczeństwa niż 
kobiety. Nie wykazano wpływu kierunku, roku studiów lub rodzaju kształcenia na nasilenie stresu 
traumatycznego i doświadczania bezpieczeństwa. W kontekście wpływu epidemii na aspekty 
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związane z kształceniem na uczelni wyższej, badani wykazali obawy o jakość relacji międzyludzkich i 
sytuację materialną rodziny. Wskaźnik nasilenia stresu traumatycznego okazał się istotnie wyższy w 
sprawie merytorycznego oraz technicznego przebiegu kształcenia. Nastroje studentów wydają się nie 
mieć związku z płcią ankietowanego czy też rodzajem kształcenia. Wpływ zdarzeń związanych z 
epidemią wirusa SARS-CoV-2 daje się zaobserwować w zaburzeniu poczucia bezpieczeństwa wśród 
uczestników różnych kierunków i lat studiów w Polsce. Obawy studentów wiążą się ze zmianą 
realiów życia studenckiego w wymiarze dydaktycznym jak i społecznym.  
Słowa kluczowe: COVID-19, kształcenie zdalne, studia wyższe, PTSD, stres, poczucia bezpieczeństwa 
 
Abstract: A pandemic substantially affects a number of areas of social life. Significant changes have 
occurred in the area of education, including higher education. In the summer semester of the 
academic year 2019/2020, universities in Poland, within a few weeks, switched from full-time 
teaching to distance learning. It undoubtedly brought about among students a certain level of 
uncertainty about the development of events and the need to act in changing circumstances and 
involved a revised communication pattern and interaction on many functioning levels. The purpose of 
this study was to determine the impact of coronavirus outbreak events on perceptions of feelings of 
safety and higher education during the COVID-19 pandemic from the perspective of college student 
participants from universities across Poland. The study was conducted in May and June 2020 among 
371 students in Poland, using computer-assisted web interviewing (CAWI). Two standardized tools 
were used, i.e. the Polish version of the Impact Event Scale-Revised (IES-R) and Safety Experience 
Questionnaire (SEQ), as well as the proprietary survey questionnaire. The survey was posted on 
Google.com and was shared with the respondents online via Facebook. Students demonstrated a 
significant effort to rid themselves of trauma-related thoughts, emotions, or conversations. A sense of 
security was observed; however, it significantly decreased as the PTSD score increased. Men have a 
significantly higher sense of safety than women. There was no evidence of an influence of the field of 
study, year of study, or type of education on the severity of traumatic stress and experiencing safety. 
In terms of the impact of the epidemic on aspects of higher education, respondents showed concern 
about the quality of interpersonal relationships and the financial situation of the family. The traumatic 
stress severity index was found to be significantly higher on the substantive and technical aspects of 
education. The students' moods seem to have no relationship with the gender of the respondent or the 
type of education. The impact of events related to the outbreak of the Sars-Cov-2 virus can be 
observed in the disturbance of the sense of security among participants of different majors and years 
of study in Poland. Students' fears are associated with a change in the realities of student life in both 
educational and social dimensions. 
Keywords: COVID-19, distance learning, higher education, PTSD, stress, sense of security 
 

Wprowadzenie 

 

Ogłoszenie przez WHO (ang. World Health Organization) w marcu 2020 roku 

pandemii COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) wysoce zakaźnej choroby z długim okresem 

inkubacji, którą wywołuje wirus SARS-Cov-2 (ang. Severe Acuta Respiratory Coronavirus 2) 

(Huang et al. 2020; WHO, 2020), zaburzyło dotychczasowy ład i porządek życia 

prowadzonego przez społeczeństwa na całym świecie. Pierwszy przypadek zakażenia 

koronawirusem w Polsce odnotowano 4 marca 2020r. (w zachodniej Polsce). Od tamtego 

czasu liczba zakażonych stale rosła, co spowodowało ogłoszenie stanu epidemii przez 

Ministra Zdrowia w dniu 20 marca 2020r. W odpowiedzi na epidemię koronawirusa władze 

państwowe przyjęły wiele drastycznych środków ochrony ludności, takich jak m.in. 

zamknięcie granic państwa, obowiązek 14 dniowej kwarantanny dla osób powracających z 

zagranicy, praca w domu, zawieszenie stacjonarnej działalności szkół i uczelni wyższych 
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ograniczenie ilości osób przebywających w sklepach, ograniczenie ilości wiernych w 

kościołach, obowiązek noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta, czy zamknięcie niektórych 

lokali usługowych (i.e. fryzjerzy, kosmetyczki itd.) i miejsc związanych z kulturą (i.e. kina, 

teatry, wystawy itd.). Szybkie rozprzestrzenianie się zakażeń SARS-Cov-2 i wzrost 

zachorowań na COVID-19 podyktowało potrzebę zmiany dotychczasowego modelu 

funkcjonowania i zwyczajów charakteryzujących kontakty międzyludzkie. Istotne aspekty 

życia, realizowane dotychczas przez kontakt bezpośredni, musiały przejść transformację do 

formy zdalnego dostępu. Miało to szczególnie silny wpływ na środowiska pracownicze, a 

także na szkolnictwo. Szacuje się, że ze względu na kryzys epidemiologiczny, ponad 1,5 

miliarda uczniów na całym świecie doświadczyło zmian w procesie nauczania. Kształcenie 

wyższe przeszło przemiany dla około 90% studentów w skali globalnej (Bozkurt A., Sharma, 

2020). 

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 uczelnie w Polsce, w przeciągu 

kilku tygodni, przeszły z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne. Edukacja zdalna tj. 

wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, stała się koniecznością. Zjawisko 

pandemii wirusa SARS-CoV-2 i dynamiczne zmiany w edukacji stworzyły sytuację trudną, a 

nawet kryzysową w życiu studentów ze swoją specyfiką, dynamiką i kontekstem 

społecznym. Kryzys to załamanie linii życiowej na skutek zdarzenia, które staje się 

przeszkodą w realizacji celów życiowych i w konsekwencji budzi silne emocje. Sytuacje 

kryzysowe to stan dezorganizacji, w którym człowiek doświadcza poczucia lęku, szoku i 

trudności związanych z przeżywaniem określonej sytuacji (James i Gilliland, 2006). 

Zaistniałe różnice w kształceniu prowadzonym przez szkoły wyższe mogły istotnie 

wpływać na postrzeganie jego przebiegu przez studentów, generując różnego rodzaju 

przeszkody w procesie zdobywania wykształcenia. Ograniczone możliwości prowadzenia 

kształcenia praktycznego, wraz z problemami technicznymi w przekazywaniu treści 

teoretycznych to czynniki, które mogły mieć przełożenie na obniżone poczucie 

bezpieczeństwa i wartości studentów. Mimo, iż rozwiązania z dostępu on-line nie stanowią 

nowości w środowisku akademickim i naukowym, to zaistniały kryzys epidemiologiczny i 

nasilenie konieczność wykorzystywania narzędzi zdalnych w krótkim czasie mogły 

wywoływać problemy w funkcjonowaniu systemu (Mian A., Khan, 2020; Guadix et al. 2020). 

Z uwagi na charakterystykę przebiegu studiów w toku poszczególnych kierunków, 

największych perturbacji w zakresie kształcenia można spodziewać się w środowisku 

kierunków medycznych oraz technicznych. Ich silnie praktyczny profil nauczania wiąże się z 

większymi stratami związanymi z ograniczeniem dostępu do realizacji zadań. Ryzyko 

transmisji wirusa SARS-CoV-2 uniemożliwiło studentom kontaktowanie się z pacjentami 

szpitali klinicznych, co zmniejsza ich szansę na uzyskanie cennego doświadczenia i 

pozyskania wiedzy niezbędnej do ukończenia edukacji. Brak dostępu do pracowni 

technicznych czy przekształcony system przeprowadzania egzaminów, to kolejne przesłanki 
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mogące wpływać negatywnie na nastroje studentów (Mian A., Khan, 2020) i oceny wpływu 

zdarzeń związanych z epidemią koronawirusa na zakładane cele edukacyjne w uczelni.  

Pandemia COVID-19 nie tylko wpływa na zdrowie fizyczne, ale może również 

prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak problemy ze snem, depresje 

czy objawy stresu pourazowego (Pfefferbaum, North, 2020; Holmes AT al. 2020). Poważna 

pandemia chorób zakaźnych może mieć rozległe i wszechobecne szkodliwe skutki dla 

zdrowia psychicznego jednostek (Terhakopian, Benedek, 2007). Na przykład nagły wybuch 

choroby, który wiąże się z wysoką zakaźnością i szybkim przenoszeniem, wywołuje strach, 

niepokój i niepokój w społeczeństwie (Bonanno et al. 2008; Sim 2016). Długotrwały stres i 

niepokój wywołane pandemią mogą dodatkowo wywoływać objawy depresji (Keita 2017). 

To ciągłe narażenie na niebezpieczeństwo, chorobę, śmierć, sytuacje katastroficzne, 

stygmatyzację i dyskryminację podczas pandemii może wywołać ostrą reakcję na stres, a 

nawet wywołać reakcje stresu pourazowego (Jakovljevic et al., 2020). Zespół stresu 

pourazowego (ang. posttraumatic stress disorder - PTSD) jest powszechnym, poważnym i 

złożonym zaburzeniem psychicznym, które pojawia się po ekspozycji na traumatyczne 

wydarzenia. Charakteryzuje się intruzją i ponownym doświadczaniem traumy poprzez 

reakcje dysocjacyjne przypominające retrospekcje, próby uniknięcia myśli, uczuć, miejsc lub 

ludzi związanych z traumą, uporczywe negatywne poznanie i nastrój oraz pobudzenie, takie 

jak niepokój, trudności ze snem i drażliwość (Shalev et al., 2017). 

Częstość występowania zespołu stresu pourazowego po pandemiach chorób 

zakaźnych w XXI wieku, w tym COVID-19 w dokonaniej z 88 badań metaanalizie i 

przeglądów systematycznych jest zróżnicowana. PTSD po pandemii we wszystkich 

populacjach wynosił 22,6% (95% przedział ufności (CI): 19,9–25,4%). Największą częstość 

występowania PTSD obserwowano u pracowników służby zdrowia (26,9%; 95% CI: 20,3–

33,6%), następnie u osób zakażonych (23,8%: 16,6–31,0%) i ogółu społeczeństwa (19,3%: 15,3–

23,2%) (Yuan, K., Gong, YM., Liu, L. et al. 2021). Wśród licznych czynników związanych z 

pandemią niektóre były związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia PTSD. 

Kwarantanna lub doświadczenie izolacji społecznej z powodu pandemii (Sprang, Silman 

2013; González Ramírez LP, Martínez Arriaga RJ, Hernández-Gonzalez 2020; Rossi R, Socci 

V, Talevi et al. 2020; Shi, Lu, Que et al. 2020) były głównym czynnikiem ryzyka dla PTSD po 

pandemii, wraz ze złym życiem społecznym (Lau, Yang, Pang et al. 2005) i stratami 

ekonomicznymi (Sun S, Goldberg SB, Lin 2020; Wei Y, Meng XD, Ni 2020). Ponadto 

posiadanie wysokiego ryzyka lub postrzeganie wysokiego ryzyka zakażenia było również 

związane z większym ryzykiem wystąpienia PTSD po pandemii, co było związane z 

podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia (Xu J, Zheng Y, Wang, et al. 2011). W 

badaniach przekrojowych w grupie 1 912 studentów z uniwersytetów w Chinach 

(prowadzonych w marcu i kwietniu 2020 roku), które dotyczyło oceny objawów 

psychiatrycznych (depresji, lęku i stresu traumatycznego) podczas egzekwowanej przez 
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państwo kwarantanny zaobserwowano objawy w zakresie łagodnym lub wyższym w 

oparciu o kliniczne punkty odcięcia takie jak: 67,05% studentów zgłosiło objawy stresu 

traumatycznego, 46,55% miało objawy depresyjne, a 34,73 % zgłosiło objawy lęku. Ponadto 

19,56% poparło w pewnym stopniu myśli samobójcze (Sun , Goldberg , Lin et al. 2020). 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, zasadnym wydaje się poznanie poziomu 

stresu pourazowego, poczucia bezpieczeństwa oraz postrzegania kształcenia zdalnego w 

nowych warunkach kształcenia na uczelniach wyższych. Dlatego pojedliśmy się oceny tych 

czynników wśród studentów. 

  

1. Materiał i metoda 

 

1.1. Cel pracy 

Niniejsza praca skupia się na określeniu wpływu zdarzeń związanych z epidemią 

koronawirusa, postrzeganiu poczucia bezpieczeństwa i kształcenia w zakresie szkolnictwa 

wyższego podczas pandemii COVID-19 z perspektywy uczestników studiów uczelni 

wyższych z całej Polski. Autorzy zwracają szczególną uwagę na stresogenne działanie 

zaistniałej sytuacji społecznego lockdown’u i zjawiska social distancing. Badanie ma na celu 

poznanie nastrojów panujących wśród studentów, z rozróżnieniem kierunków i lat 

kształcenia na uczelni wyższej. Wskazuje na zmiany w zakresie postrzegania codziennego 

życia i poczucia bezpieczeństwa w procesie nauczania.  

 

1.2. Projekt badania  

Jest to badanie przekrojowe, które zostało przeprowadzone między 9 maja a 9 

czerwiec 2020 roku wśród 371 studentów w Polsce. Ponieważ rząd wprowadził ograniczenia 

spotkań twarzą w twarz i izolację domową, badania przeprowadzono metodą computer-

assisted web interviewing (CAWI). W Polsce ankietę przeprowadzono wśród studentów 

korzystając z 10 najpopularniejszych fanpageów na Facebooku skierowanych dla studentów. 

Do administratorów fanpagów zwrócono się z prośba o udostępnienie linku do ankiety na 

tablicy ogłoszeń dwukrotnie podczas trwania badania, czyli w pierwszym dniu badania oraz 

w 7 dniu badania. Zamieszczony link przekierowywał uczestnika badania do ankiety 

zamieszczonym na portalu „google ankiety”. Uczestnicy mogli wypełnić ankietę tylko raz. 

Etapy badania w ramach projektu badawczego: 1. Stworzenie elektronicznej wersji 

kwestionariusza ankiety w portalu google.com; 2. Wystąpienie z prośbą o zamieszczenie 

linku do kwestionariusza przez fanpage na Facebooku kierowane do studentów; 3. 

Opracowanie statystyczne otrzymanego materiału badawczego i przygotowanie publikacji 

oraz 4. Przygotowanie modułu edukacyjnego dla studentów do kształtowania kompetencji 

radzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami pracy w warunkach wysokiego ryzyka 

zakażenia koronawirusem w kształceniu akademickim 
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1.3. Zatwierdzenie etyczne  

Zatwierdzenie etyczne zostało wydane przez Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie (numer decyzji: KE-0254/73/2020). Badania prowadzono zgodnie z 

etycznymi zasadami zawartymi w Recommendations from the Association of Internet 

Researchers.(Markham, Buchanan 2012). Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. 

Wszyscy uczestnicy badania wyrazili świadomą zgodę na udział w badaniu drogą elektroniczną. Strona 

świadomej zgody zawierała wyjaśnienie celu i sposobu badania. Umieszczona na niej możliwość wyboru 

chęci uczestnictwa w badaniu poprzez zaznaczenie opcji „Tak”, lub odstąpienia od badania poprzez 

zaznaczenie opcji „Nie”. Tylko osoby, które wybrały opcję tak, zostały przeniesione na stronę 

kwestionariusza. Respondent mógł w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w 

badaniu poprzez zamknięcie strony internatowej z kwestionariuszem ankiety. 

 

1.4. Uczestnicy badania  

Aby kwalifikować się do udziału w badaniu, respondenci musieli spełniać 

następujące kryteria włączenia i wykluczenia. Kryteria włączenia obejmowały: 1) student 

odbywający kształcenie zdalne w okresie epidemii koronawirusa określony jako okres od 20 

marca 2020r.; 2) udział w zajęciach dydaktycznych na uczelni przed ogłoszeniem epidemii 

koronawirusa określony jako styczeń i luty 2020 roku oraz 3) udzielenie świadomej zgody na 

uczestnictwo w badaniu poprzez odpowiedź „Tak”. Kryteriami wykluczającymi były: 1) 

przebywanie na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub 

opiekuńczym przed ogłoszeniem epidemii w Polsce (styczeń i luty 2020); 2) przebywanie na 

zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub opiekuńczym po 

ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce; 3) przebywanie na urlopie dziekańskim w toku studiów 

oraz 4) niewyrażenie świadomej zgody na udział w badaniu.  

 

1.5. Narzędzia badawcze 

Dla osiągnięcia celów badania opracowano ustrukturyzowany kwestionariusz 

składający się z dwóch narzędzi standaryzowanych i narzędzia własnego autorstwa. 

Narzędziami użytymi w niniejszym badaniu były kwestionariusze, oceniające:  

 

1.5.1. Objawy odczuwanego stresu związanego ze stresem traumatycznym 

Do oceny stresu traumatycznego, w tym związane z traumą niepokojące 

wspomnienia i trwałe negatywne emocje wynikające z pandemii wykorzystaliśmy polską 

wersję Zrewidowanej Skali Wpływu Zdarzeń (ang. The Impact Event Scale-Revised – IES-R) 

autorstwa Weissa i Marmara (1997) w polskiej adaptacji Juczyńskiego i Ogińskiej-Bulik 

(2009). Skala składa się z 22 twierdzeń opisujących objawy odczuwanego stresu w ciągu 

ostatnich 7 dni w związku z doświadczonym zdarzeniem traumatycznym. Oceny dokonuje 
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się na 5-stopniowej skali Likerta (od 0- 4). Służy ona do ustalenia aktualnego, subiektywnego 

poczucia dyskomfortu związanego z zaistniałymi specyficznymi zdarzeniami. Ujmuje trzy 

wymiary PTSD: Intruzję (wyrażającą powracające obrazy, sny, myśli lub wrażenia 

percepcyjne związane z traumą), Pobudzenie (charakteryzującą się wzmożoną czujnością, 

lekiem, zniecierpliwieniem, trudnościami w koncentracji uwagi) oraz Unikanie 

(przejawiające się wysiłkiem pozbycia się myśli, emocji lub rozmów związanych z traumą). 

W analizie uzyskanych wyników przyjęliśmy bardziej restrykcyjne podejście, uzasadnione 

obowiązującymi kryteriami rozpoznawania PTSD, że diagnozę PTSD można podejrzewać 

tylko u tych osób, którzy uzyskują wynik powyżej punktu przecięcia (> 1,5) w wyniku 

ogólnym i w każdym z trzech wymiarów. Zgodność wewnętrzna, oceniana na podstawie 

alfa Crombach wynosiła 0,92 dla całej skali, zaś dla Intruzji, Pobudzenia i Unikania 

odpowiednio: 0,89, 0,85 oraz 0,78 (Juczyński , Ogińska-Bulik 2009). W badaniach własnych 

zastosowano modyfikację twierdzeń zawartych w skali, tak aby wskazywały one na obecną 

sytuację związaną z epidemią koronawirusa. W 13 twierdzeniach skali wskazano na 

epidemię koronowirusa, jako element, który powinien podlegać ocenie w danym 

twierdzeniu. W badanej grupie zgodność wewnętrzna dla całej skali wynosiła 0.89, 

natomiast dla poszczególnych podskal: Intruzja – 0.86, Pobudzenie – 0.80 i Unikanie – 0.74. 

 

1.5.2. Ocena poziomu doświadczania bezpieczeństwa w okresie pandemii 

koronawirusa 

W celu oceny poziomu doświadczania bezpieczeństwa użyto Kwestionariusza 

Doświadczania Bezpieczeństwa (ang. Safety Experience Questionnaire – SEQ) autorstwa 

Klamuta (2019). Skala stanowi operacjonalizację dwuczynnikowego modelu, w którym 

wyróżnione zostały dwie podskale: Poczucie bezpieczeństwa (ang. Sense of safety) i Refleksja 

nad bezpieczeństwem (ang. Reflection on safety). Skala poczucia bezpieczeństwa bada poziom 

doświadczania bezpieczeństwa powiązanego z przekonaniem o aktualnym zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb, posiadaniu satysfakcjonujących warunków życia oraz możliwości 

działania. Skala refleksji nad bezpieczeństwem bada stopień uwzględniania spraw 

dotyczących bezpieczeństwa własnego, najbliższych, narodu i świata w ocenie sytuacji 

życiowych i rzeczywistości społecznej. Skala składa się z 9 twierdzeń (pięć do podskali 

Poczucie bezpieczeństwa i 4 dla podskali Refleksja nad bezpieczeństwem). Zadaniem 

badanego jest ustosunkowanie się na 5-cio stopniowej skali Likerta, jak dane twierdzenie 

odnosi się do jego obecnej sytuacji (od 1 – zdecydowanie nie zgadzam się do 5 – 

zdecydowanie zgadzam się). Rzetelność mierzona współczynnikiem alfa Crombacha dla 

podskali Poczucie bezpieczeństwa wynosi 0,85, a dla podskali Refleksja nad 

bezpieczeństwem – 0,68 (Klamut 2019) W badaniach własnych współczynnik alfa 

Crombacha dla podskali Poczucie bezpieczeństwa wynosił 0,84, a dla podskali Refleksja nad 

bezpieczeństwem – 0,64. 
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1.5.3. Zmienne socjodemograficzne 

W kolejnych pytaniach ankietowanych poproszono o podanie kilku zmiennych 

socjodemograficznych. Pytano o: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, z kim mieszka 

ankietowany oraz pytania dotyczące rodzaju uczelni, toku i roku studiów.  

 

1.6. Metody analiz statystycznych 

Wyniki badań przedstawiono względem danych jakościowych za pomocą liczności i 

odsetka a danych ilościowych średniej, odchylenia standardowego, mediany oraz wartości 

minimalnej i maksymalnej. W celu weryfikacji występowania istotnych statystycznie 

zależności przeprowadzono analizę za pomocą nieparametrycznego testu Chi2 Pearsona dla 

danych jakościowych. Rozkład danych ilościowych badano przy użyciu Testu Shapiro-

Wilka. Po określeniu rozkładu niezgodnego z normalnym zastosowano do porównania 

dwóch grup Test U Manna-Whitneya a trzech grup Test Kruskala Wallisa. W przypadku 

rozkładu danych zgodnego z normalnym wykorzystano dla porównania dwóch grup test T 

Studenta a więcej niż dwóch grup analizę wariancji Anova. Określano także współczynnik 

korelacji R Spearmana. Wartość p<0,05 uznano za istotną statystycznie. Analizę wykonano 

za pomocą pakietu statystycznego StatSoft Statistica 13.0 PL . 

 

2. Wyniki 

 

2.1. Charakterystyka badanej grupy  

Tabela 1 przedstawia charakterystykę socjodemograficzną badanej grupy. W badaniu 

wzięło udział 371 studentów pobierających naukę na terenie całej Polski (Ryc. 1). Średnia 

wieku wynosiła 22,3 ± 4,5 lat. W większości respondenci mieszkali w mieście (61,2%; n=227) 

oraz mieszkali z rodziną (74,9%; n=278). Zdecydowana większość respondentów to studenci 

studiów licencjackich (79,8%; n=296), studenci pierwszego i trzeciego roku kształcenia 

(odpowiednio 42,9%, n=159 i 27,5%, n=102). Ponad połowa badanych reprezentowała 

medyczne kierunki kształcenia (53,1%, n=197).  
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Tabela 1. Charakterystyka socjodemograficzna badanej grupy studentów (n = 371). 

Zmienne  Kategorie zmiennych n (%) 

Wiek [w latach]  

M=22.3 (SD=4.5), 

Me=21, Q1=18, Q3=59 

<21 108 (29,1) 

21-23  216 (58,2) 

24-25 19 (5,1) 

26-30 11 (3,0) 

>30 17 (4,6) 

Płeć 
Kobieta  299 (80,6) 

Mężczyzna  72 (19,4) 

Miejsce 
zamieszkania 

Miasto  227 (61,2) 

Wieś 144 (38,8) 

Z kim mieszka 

Z rodziną 278 (74,9) 

Partnerem/partnerką 42 (11,3) 

Współlokator/ka 36 (9,7) 

Sam/a 15 (4,0) 

Poziom 
kształcenia 

Studia licencjackie  296 (79,8) 

Studia magisterskie  46 (12,4) 

Jednolite studia magisterskie  29 (7,8) 

Rok studiów 

I rok 159 (42,9) 

II rok 89 (24) 

III rok 102 (27,5) 

IV rok 13 (3,5) 

V rok 8 (2,2) 

Kierunek studiów 

Medyczny 197 (53,1) 

Humanistyczny 41 (11,1) 

Ścisły 26 (7,0) 

Przyrodniczy 13 (3,5) 

Techniczny 32 (8.6) 

Społeczny 37 (10,0) 

Artystyczny 10 (2,7) 

Ekonomiczny 9 (2,4) 

Inne(bezpieczeństwo narodowe, 
ekonomiczny, sportowy, polityczny) 

6 (1,6) 
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Skróty: M – średnia; SD – odchylenie standardowe; Me – mediana; Q1 – górny kwartyl; Q2 – dolny 
kwartyl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 1. Mapa Polski z rozmieszczeniem udziału respondentów w badaniu. 

 

2.2. Objawy stresu traumatycznego wśród studentów według IES-R oraz 

doświadczanie bezpieczeństwa według SEQ oraz ich związek z wybranymi zmiennymi 

Tabela 2 przedstawia średni ogólny wynik występowania stresu traumatycznego i 

jego trzech wymiarów oraz wyniki doświadczenia bezpieczeństwa. Średni ogólny wynik 

skali IES-R w badanej grupy wynosił 1,40±0,62. Wśród subskal stresu traumatycznego 

najwyższy wynik uzyskano w wymiarze Unikanie 1,79±0,82, następnie w wymiarze 

Pobudzenie 1,45±0,73 i Intruzja 1,02±0,72. Ponieważ wynik ogólny oraz wymiary Intruzja i 

Unikanie są niższe niż 1,5 w badanej grupie nie można rozpoznać objawów stresu 

traumatycznego. W wymiarze Unikanie wynik jest wyższy od 1,5 co świadczy o znacznym 

wysiłku pozbycia się myśli, emocji lub rozmów związanych z traumą. W skali 

Doświadczania Bezpieczeństwa (SEQ) w graniach średnio-wysokich wskazują na stan 

poczucia bezpieczeństwa, zarówno w subskali Poczucie bezpieczeństwa (3,68±0,68) jak i 

Refleksja nad bezpieczeństwem (4,08±0,57).  

Zaobserwowano, że im studenci posiadali większy wskaźnik PTSD w zakresie skali 

IES-R, tym ich poczucie bezpieczeństwa było istotnie niższe (p˂0,0001) oraz wraz ze 

wzrostem wyniku ogólnego IES-R rośnie także Refleksja nad bezpieczeństwem (p˂0,001). 

Intruzja i Pobudzenie podsiały istotnie większe wartości wraz z zmniejszaniem się Poczucia 
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bezpieczeństwa (p˂0,0001). Im większe PTSD w subskalach Intruzja i Unikanie, tym istotnie 

większa Refleksja nad bezpieczeństwem badanych (p˂0,0001).  

 
Table 2. Wyniki stresu traumatycznego wśród studentów według IES-R i doświadczanie 
bezpieczeństwa według SEQ oraz korelacje miedzy skalami.  

Zmienne 

Wynik 
ogólny 

(M±SD) 

Intruzja 

(M±SD) 

Pobudzenie 

(M±SD) 

Unikanie 

(M±SD) 

IES-R 1,40±0,62 1,02±0,72 1,45±0,73 1,79±0,82 

Zmienne 
Poczucie bezpieczeństwa 

(M±SD) 

Refleksja nad 
bezpieczeństwem 

(M±SD) 

SEQ 3,68±0,68 4,08±0,57 

Zmienne  

IES-R 

 wynik 
ogólny 

IES-R 
Intruzja 

IES-R 
Pobudzenie 

IES-R  

Unikanie 

SEQ Poczucie bezpieczeństwa 
R = -,25;  

p ˂ ,0001 

R= -.30; 

p ˂ ,0001 

R = -,30; 

p˂ ,0001 

R = -,01; 

p = .860 

SEQ Refleksja nad 
Bezpieczeństwem 

R=  ,18; 

p ˂ ,001 

R = ,20; 

p ˂ ,0001 

R = ,18; 

p ˂ ,0001 

R = .07; 

p = .204 

Skróty: M – średnia; SD – odchylenie standardowe; IES-R - Zrewidowanej Skali Wpływu 

Zdarzeń; SEQ - Kwestionariusza Doświadczania Bezpieczeństwa; r – wartość współczynnika korelacji 

Spearmana; p – poziom istotności statystycznej. 

 

Kobiety uzyskały istotnie większą wartość IES-R aniżeli mężczyźni. Także istotnie 

większe wartości w subskalch Intruzji, Pobudzenia i Unikania zaobserwowano u kobiet 

względem mężczyzn p<0,0001 (Ryc. 2). Mężczyźni posiadali istotnie większe Poczucie 

bezpieczeńśtwa aniżeli kobiety (3,84 vs. 3,64, p<0,01). 

Badani mieszkający samotnie uzyskali histonie niższą wartość PTSD według IES-R 

aniżeli pozostali badani, mieszkający z innymi (p˂0,05). Podobne zależności łączyły wartości 

Intruzji, Pobudzenia i Unikania, ale różnice nie były istotne statystycznie (p>0,05) (Ryc 3). 

Wiek i miejsce zamieszkania nie miały związku z nasileniem objawów stresu 

traumatycznego PTSD według IES-R wśród studentów (p>0,05). Kierunek studiów i rodzaj 

kształcenia oraz rok studiów nie różnicował nasilenia stresu traumatycznego IES-R oraz 

doświadczania bezpieczeństwa według SEQ (p>0,05) wśród studentów (Ryc. 3).  
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Rycina 2. Wyniki oceny stresu traumatycznego PTSD wśród studentów a płeć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina. 3. Wyniki oceny stresu traumatycznego PTSD wśród studentów a rodzaj 

zamieszkania 

 

2.3. Postrzeganie kształcenia zdalnego przez studentów podczas pandemii COVID-

19  

Tabela 3 i 4 przestawia postrzeganie sytuacji zdalnego kształcenia w okresie 

„lockdown” z powodu epidemii COVID-19 w opinii studentów i ich związki z wybranymi 
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zmiennymi. Uzyskane wyniki wskazują, że wraz ze starszym wiekiem istotnie u badanych 

zmniejszała się „Obawa o wystąpienie problemów technicznych w trakcie egzaminów lub 

obron” (R= -0,13, p<0,009), „Obawa przed niewystarczającym zdobyciem wiedzy 

praktycznej, rzutującym na przyszłość zawodową” (R=-0,15, p<0,004), „Jakość życia 

rodzinnego w kontekście materialnym” (R= -0,15 , p<0,004), „Ilość czasu poświęconego na 

rozwijanie zainteresowań i hobby” (R= -0,11, p<0,029) i „Jakość relacji rodzinnych” (R= -0,11, 

p<0,04). 

Wraz ze wzrostem nasilenia PTSD zwiększało się istotnie nasilenie wszystkich 

analizowanych obaw występujących u respondentów (zmienne od 10 do 15 w Tab. 3) i 

jakość relacji koleżeńskich. 

Istotnie większe poczucie bezpieczeństwa towarzyszyło badanym, którzy odczuwali 

większą szybkość dostarczania informacji (studentom) na temat terminów zaliczeń i 

egzaminów (R=0,12, p<0,025), a także badanym którzy odczuli poprawę jakości życia 

rodzinnego w kontekście materialnym (R=0,22, p<0,0001), większą ilość czasu poświęconego 

rozwijaniu zainteresowań (R=0,20, p<0,0001), mieli wyższą jakość relacji koleżeńskich 

(R=0,16, p<0,002) i rodzinnych (R=0,24, p<0,0001). Obawa o niezliczenie semstru była 

istotnie mniejsza niż poczucie bezpieczeństwa (R= -0,24, p<0,0001). 

Istotnie większy poziom bezpieczeństwa w zakresie refleksji towarzyszył badanym 

studentom wraz z większym stopniem realizacji materiału w systemie kształcenia zdalnego 

(R=0,12, p<0,025) i większą obawą przed niewystarczającym zdobyciem wiedzy praktycznej, 

rzutującym na przyszłość zawodową (R=0,14, p<0,006), natomiast istotnie mniejszy poziom 

bezpieczeństwa w zakresie refleksji badanym postrzegającym w niższym stopniu szybkość 

dostarczania informacji studentom na temat terminów realizacji zajęć (R= -0,13, p<0,013). 

Czas poświęcony na realizację programu nauczania w systemie on-line istotnie 

zwiększał się u studentów kierunków niemedycznych aniżeli medycznych (3,13 vs. 2,68, 

p<0,008). Nasilenie obaw związanych z różnymi czynnikami kształcenia zdalnego istotnie 

częściej występowało wśród kobiet oraz wybrane czynnik postrzegania sytuacji zdalnego 

kształcenia w okresie „lockdown” częściej były wyrażane na kierunkach niemedycznych. 

 
Tabela 3. Postrzeganie sytuacji zdalnego kształcenia w okresie „lockdown” epidemii COVID-19 w 
opinii studentów, a wybrane zmienne  

 

Nr. 

 

Zmiennes 
Wiek IES-R 

Poczucie 
bezpieczeństwa 

SEQ 

Refleksja nad 
bezpieczeństwem SEQ 

R p R p R p R p 

1. 

Czas poświęcony na 
realizację programu 
nauczania w 
systemie on-line 
(zajęć i zadań z nimi 
związanych) 

.05 .310 .02 .659 -.10 .067 -.01 .858 
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2. 

Efektywność i jakość 
prowadzonych zajęć 
w systemie 
kształcenia zdalnego 

.06 .264 -.08 .148 -.04 .448 -.07 .211 

3. 

Faktyczna liczba 
odbywających się 
zajęć 

-.05 .326 .04 .403 -.09 .096 -.10 .054 

4. 

Poziom i stopień 
realizacji materiału w 
systemie kształcenia 
zdalnego 

.10 .065 .09 .070 .00 .994 .12 .025 

5. 

Motywacja do 
podejmowania nauki 
w trybie on-line 

.10 .067 -.08 .113 .07 .177 -.02 .715 

6. 

Dyspozycyjność 
nauczycieli 
akademickich w 
systemie on-line 
realizacji zajęć 

-.06 .283 -.04 .430 -.03 .600 -.05 .302 

7. 

Szybkość 
dostarczania 
informacji studentom 
na temat terminów 
realizacji zajęć 

-.01 .774 -.08 .124 .03 .596 -.13 .013 

8. 

Szybkość 
dostarczania 
informacji studentom 
na temat terminów 
zaliczeń i egzaminów 

-.05 .361 -.09 .073 .12 .025 -.01 .778 

9. 

Sprawiedliwość 
oceny zaliczeń i 
egzaminów w formie 
online 

.08 .130 -.03 .595 .08 .106 .04 .464 

10. 

Obawa o 
wystąpienie 
problemów 
technicznych w 
trakcie egzaminów 
lub obron 

-.13 .009 .13 .011 -.08 .107 .10 .063 

11. 

Obawa o 
niezaliczenie 
semestru 

-.02 .707 .25 .000 -.24 .000 .03 .605 

12. 

Obawa o zaliczenie 
kształcenia 
praktycznego (zajęć 
praktycznych i 
praktyk 
zawodowych) w 
semestrze 

-.03 .579 .19 .001 -.10 .077 .09 .097 
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13. 

Obawa przed 
niewystarczającym 
zdobyciem wiedzy 
praktycznej, 
rzutującym na 
przyszłość 
zawodową 

-.15 .004 .23 .000 -.08 .135 .14 .006 

14. 
Obawa o wydłużenie 
roku akademickiego 

-.06 .212 .14 .007 .04 .422 .05 .359 

15. 

Obawa związana z 
utrudnieniami w 
zdobyciu pracy w 
(wyuczonym) 
zawodzie 

.01 .886 .15 .003 -.07 .153 .09 .098 

16. 

Jakość życia 
rodzinnego w 
kontekście 
materialnym 

-.15 .004 -.14 .008 .22 .000 -.05 .326 

17. 

Ilość czasu 
poświęconego na 
rozwijanie 
zainteresowań i 
hobby 

-.11 .029 -.07 .209 .20 .000 .03 .616 

18. 
Jakość relacji 
koleżeńskich 

-.04 .440 -.15 .005 .16 .002 -.02 .769 

19. 
Jakość relacji 
rodzinnych 

-.11 .041 -.02 .660 .24 .000 .05 .338 

Skróty: IES-R - Zrewidowanej Skali Wpływu Zdarzeń; SEQ - Kwestionariusza Doświadczania 
Bezpieczeństwa; r – wartość współczynnika korelacji Spearmana; p – poziom istotności statystycznej 

 

 

Tabela 4. Postrzeganie sytuacji zdalnego kształcenia w okresie „lockdown” epidemii COVID-19 (11 
marzec-08.06.2020) w opinii studentów, a wybrane zmienne: płeć i rodzaj studiów 

Lp. Zmiennes 

Płeć Rodzaj Studiów 

Categori
es 

M SD Z p Categories M SD Z p 

1. 

Czas poświęcony 
na realizację 
programu 
nauczania w 
systemie on-line 
(zajęć i zadań z 
nimi 
związanych)  

F 2.91 1.56 

.57 .567 

Med 2.68 1.49 

-2.66 .008 
M 2.79 1.44 Nmed 3.13 1.56 

2. 

Efektywność i 
jakość 
prowadzonych 
zajęć w systemie 
kształcenia 

F 1.95 1.05 

-1.25 .213 

Med 1.92 0.99 

-.88 .380 
M 2.03 0.86 Nmed 2.02 1.05 
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zdalnego 

3. 

Faktyczna liczba 
odbywających się 
zajęć 

F 2.05 1.09 

1.06 .291 

Med 1.98 1.08 

-.73 .463 
M 1.82 0.79 Nmed 2.02 0.99 

4. 

Poziom i stopień 
realizacji 
materiału w 
systemie 
kształcenia 
zdalnego 

F 3.53 1.23 

4.08 .000 

Med 3.41 1.22 

.19 .846 
M 2.85 1.10 Nmed 3.39 1.24 

5. 

Motywacja do 
podejmowania 
nauki w trybie 
on-line 

F 1.97 1.14 

-1.23 .219 

Med 2.02 1.12 

.37 .712 
M 2.10 1,04 Nmed 1.98 1.12 

6. 

Dyspozycyjność 
nauczycieli 
akademickich w 
systemie on-line 
realizacji zajęć 

F 2.68 1,03 

-1.37 .170 

Med 2.65 0.99 

-1.18 .237 
M 2.86 0,94 Nmed 2.78 1.04 

7. 

Szybkość 
dostarczania 
informacji 
studentom na 
temat terminów 
realizacji zajęć 

F 2.43 1.11 

-3.48 .000 

Med 2.34 1.09 

-3.53 .000 
M 2.93 1.00 Nmed 2.74 1.08 

8. 

Szybkość 
dostarczania 
informacji 
studentom na 
temat terminów 
zaliczeń i 
egzaminów 

F 2.19 1.08 

-3.20 .001 

Med 2.19 1.08 

-1.63 .103 
M 2.64 1,00 Nmed 2.37 1.07 

9. 

Sprawiedliwość 
oceny zaliczeń i 
egzaminów w 
formie online 

F 2.50 0.97 

-2.78 .005 

Med 2.61 0.96 

1.06 .287 
M 2.83 0.75 Nmed 2.52 0.92 

10. 

Obawa o 
wystąpienie 
problemów 
technicznych w 
trakcie 
egzaminów lub 
obron 

F 4.26 0.88 

3.47 .001 

Med 4.27 0.88 

2.10 .036 
M 3.85 0.96 Nmed 4.07 0.94 

11. 

Obawa o 
niezaliczenie 
semestru 

F 3.65 1.14 

2.94 .003 

Med 3,70 1.09 

2.41 .016 
M 3.19 1.08 Nmed 3,40 1.18 

12. 

Obawa o 
zaliczenie 
kształcenia 
praktycznego 

F 4.32 1.05 

2.62 .009 

Med 4,52 0.92 

5.43 .000 
M 3.88 1.17 Nmed 3,80 1.19 
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(zajęć 
praktycznych i 
praktyk 
zawodowych) w 
semestrze 

13. 

Obawa przed 
niewystarczający
m zdobyciem 
wiedzy 
praktycznej, 
rzutującym na 
przyszłość 
zawodową 

F 4.10 0.93 

3.82 .000 

Med 4,30 0.88 

6.58 .000 
M 3.54 1.10 Nmed 3.64 0.99 

14. 

Obawa o 
wydłużenie roku 
akademickiego 

F 3.96 1.01 

1.90 .057 

Med 4.19 0.89 

5.48 .000 
M 3.61 1.25 Nmed 3.55 1.16 

15. 

Obawa związana 
z utrudnieniami 
w zdobyciu 
pracy w 
(wyuczonym) 
zawodzie 

F 3.64 1.00 

1.83 .068 

Med 3.61 1.08 

0.36 .721 
M 3.38 0.93 Nmed 3.56 0.88 

16. 

Jakość życia 
rodzinnego w 
kontekście 
materialnym 

F 2.61 0.80 

-1.71 .088 

Med 2.58 0.85 

-1.51 .132 
M 2.83 0.77 Nmed 2.72 0.73 

17. 

Ilość czasu 
poświęconego na 
rozwijanie 
zainteresowań i 
hobby 

F 3.13 1.30 

-.62 .537 

Med 3.25 1.27 

1.47 .141 
M 3.26 1.28 Nmed 3.05 1.31 

18. 
Jakość relacji 
koleżeńskich 

F 2.26 0.95 
-.67 .501 

Med 2.26 0.94 
-0.42 .677 

M 2.33 1.01 Nmed 2.29 0.99 

19. 
Jakość relacji 
rodzinnych 

F 3.16 1.07 
.20 .845 

Med 3.15 1.07 
-0.18 .860 

M 3.14 0.86 Nmed 3.17 0.99 

Skróty: M – średnia; SD – odchylenie standardowe; Z – wynik testu U Manna-Whitneya; p – poziom 
istotności statystycznej; K – kobieta; M – mężczyzna; Med. – kierunek medyczny; Nmed – kierunek 
niemedyczny 

 

3. Dyskusja 

 

Wybuch epidemii stanowi ogromne wyzwanie dla krajowego systemu kształcenia, 

opieki zdrowotnej oraz dla gospodarki kraju, natomiast sam wirus stanowi zagrożenie 

zdrowia fizycznego, ale i psychicznego. Z tych powodów pandemia COVID-19 będzie miała 

długofalowe konsekwencje, wpływające na międzynarodową i krajową politykę zdrowia 

publicznego (Forte; Favieri.; Tambelli et al., 2020b). Pandemia COVID-19 szybko 
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doprowadziła do zamknięcia uniwersytetów i szkół wyższych na całym świecie, wraz z 

rządowymi zaleceniami przestrzegania dystansu społecznego, który może pomóc spłaszczyć 

krzywą zakażeń i zmniejszyć liczbę zgonów spowodowanych chorobą. Najważniejsze 

zabezpieczenie przed pandemią, zwane „dystansem społecznym” lub „dystansem 

fizycznym”, miało na celu ograniczenie kontaktów międzyludzkich, a tym samym 

zminimalizowanie tego rodzaju transmisji społecznej, która mogłaby się szybko rozwinąć w 

gęstych sieciach społecznościowych, między innymi w takich jak kampus uniwersytecki 

(Weeden,., Benjamin, 2020). Wpływ pandemii na szkolnictwo wyższe był dramatyczny i 

transformacyjny, a powszechną tendencją w systemach edukacyjnych na całym świecie oraz 

w Polsce było reagowanie na pandemię za pomocą protokołów „awaryjnego e-learningu”, co 

oznacza szybkie przejście od zajęć stacjonarnych do systemów nauczania online. Nagła 

zmiana w dostosowywaniu i wdrażaniu uczenia się online doprowadziła do 

przepracowania i stresu obejmując wszystkich uczestników zmieniającego się systemu, w 

tym także bardzo dotyczyło to studentów (Rashid , Yadav 2020). 

Nasze badania prowadzone były w okresie pierwszej fali doświadczeń zmieniającego 

się systemu kształcenia w szkolnictwie wyższym w związku z epidemią COVID-19. 

Spodziewaliśmy się, że nasilenie objawów stresu traumatycznego PSTD będzie wysokie, 

jednak wyniki pokazują, że w badanej grupie nie są nasilone (IES-R w badanej grupy 

wynosił 1,40±0,62). Czynnikami istotnie wpływającymi na występowanie objawów stresu 

traumatycznego była płeć żeńska oraz samotne zamieszkiwanie.  

Objawy stresu pourazowego pojawiają się po traumatycznych wydarzeniach 

wykraczających poza zakres zwykłych ludzkich doświadczeń, są to przykładowo: 

gwałtowna napaść fizyczna, tortury, wypadki, gwałt lub klęski żywiołowe (Deja, M.; Denke, 

C.; Weber-Carstens et al. 2006). Niezbyt nasilone natężenie objawów stresu traumatycznego 

w populacji ogólnej podczas pandemii COVID-19 potwierdzają wyniki badań Forte. Favieri, 

Tambelli et al. (2020a) przeprowadzone wśród Włochów, w których ogólny średni wynik 

skali IES-R wynosił 22,38, natomiast w podskali Intruzja – 1,01, Unikanie – 1,06 a w podskali 

Pobudzenie – 0,98. Natomiast w generalnej populacji Egiptu otrzymana następujące średnie 

wyniki: wynik ogólny 34,25, Intruzja – 13,68, Unikanie – 12,83, a w podskali Pobudzenie – 

7,73 (El-Zoghby,; Soltan, Salama 2020). Podobny średni wynik świadczący o łagodnym 

stresującym wpływie pandemii uzyskano w populacji chińskiej w badaniach Zhang and Ma 

(2020) oraz Wang, Pan, Wan et al. (2020). W badaniach  Li, Fu, Fan et al. (2021) wykazano, że 

częstość występowania PTSD wśród studentów uniwersytetów i szkół wyższych w Wuhan 

cztery miesiące po pandemii COVID-19 wynosiło 16,3%. Badanie studentów uniwersytetów 

z prowincji Chengdu i miasta Chongqing w okresie od 30 stycznia do 8 lutego 2020r. 

wykazało częstość występowania zespołu stresu pourazowego i depresji odpowiednio 2,7% i 

9,0% miesiąc po wybuchu COVID-19 (Tang, Hu , Hu et al. 2020). 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Almaiaha, Khasawneh, Althunibat 

(2020) odnosząc się do krytycznych wyzwań i czynników wpływających na system e-

learningowy podczas pandemii COVID-19, autorzy doszli do wniosku, że aby zaakceptować 

system e-learning, uczelnie muszą uwzględniać następujące kategorie: 1) czynniki 

technologiczne, 2) czynniki jakości systemu e-learningowego, 3) aspekty kulturowe, 4) 

czynniki dotyczące własnej skuteczności oraz 5) czynniki zaufania. Kształcenia na odległość 

nie jest sprawą ani prostą, ani tanią. Potrzeba na to sporych nakładów pracy i środków. 

Zapewnienie dobrej jakości kształcenia wymaga zarówno śledzenia na bieżąco procesu 

kształcenia, jak też równoległego do procesu dydaktycznego ciągłego procesu modyfikacji i 

doskonalenia narzędzi dydaktycznych „na jutro”. Bardzo szybki transfer przejścia z 

kształcenia tradycyjnego na zdalne w związku z epidemią COVID-19 przysporzyło wiele 

trudności zarówno dla studentów jak i nauczycieli. Studenci w naszych badaniach wyrazili 

wiele obaw związanych z problemami technicznymi kontaktu on-line, ograniczeniami w 

pełnej realizacji efektów kształcenia, czy obawy o niezaliczenie semestru lub wydłużenie 

pracy w semestrze. Obawy te oraz obawy o jakość relacji koleżeńskich narastały wraz z 

nasileniem objawów stresu traumatycznego PTSD.  

W badaniach 830 studentów uczestniczących w programach nauczania na odległość, 

którzy odpowiedzieli na ankietę internetową (26 pytań), okazało się, że chociaż studenci 

ogólnie pozytywnie oceniają swoje doświadczenia związane z uczeniem się na odległość; to 

stoją przed wyzwaniami związanymi z uczeniem się, zwłaszcza w odniesieniu do 

skutecznych praktyk nauczania i wzorców komunikacji (Markova T, Glazkova I , Zaborova, 

2017). W badaniach rumuńskich studentów (n=762) podczas pandemii koronawirusa 

wskazywana hierarchia problemów pojawiających się w związku z kształceniem zdalnym 

dotyczyła kwestii technicznych w tym brak umiejętności technicznych nauczycieli i 

niewłaściwie dostosowany styl nauczania do środowiska online oraz brak interakcji w 

procesie dydaktyki (Coman , Tîru , Mesesan-Schmitz et al. 2020) 

Z każdym kryzysem wiążą się głębokie wyzwania i możliwości transformacji, 

przeszłe kryzysy edukacyjne pokazały, że można lepiej budować i osiągać lepsze wyniki. 

Współczesne doświadczenie szybkich zmian w systemie edukacji zdalnej uczelni wyższych 

stają się niewątpliwie nową jakością kształcenia akademickiego. 

 

Wnioski 

Wstępne wyniki naszych badań przeprowadzone w grupie studentów w okresie 

przyspieszonej transformacji kształcenia z sytemu tradycyjnego na system zdalny oraz w 

okresie silnej presji psychologicznej związanej z epidemią COVID-19 podczas pierwszego 

okresu jej rozwoju wskazują, że objawy stresu traumatycznego w badanej grupie nie są 

nasilone. Nasilone objawy występują w subskali Unikanie, co związane jest ze znacznym 

wysiłkiem pozbycia się myśli, emocji lub rozmów związanych z przeżywaną traumą. 
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Doświadczenia bezpieczeństwa studentów utrzymują się na optymalnym poziome i 

wskazują na zachowane jego poczucie. Zaobserwowano, że studenci z wyższym nasileniem 

objawów stresu tramatycznego wykazują niższe poczucie bezpieczeństwa oraz wykazują 

istotnie więcej obaw w zakresie wielu czynników kształcenia zdalnego. Obawy związane z 

jakością kształcenia w systemie zdalnym istotnie częściej towarzyszyły kobietom i 

studentom kierunków niemedycznych.  
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