
PERCEPCJA NUDY WŚRÓD STUDENTÓW UNIWERSYTETU 

Studenci nie wstydzą się mówić o swojej nudzie, jest ona ich podstawowym, codziennym 

doświadczeniem w trakcie studiów. Na wyższych latac

zaawansowaną formę objawiającą się

odbywanymi studiami. Studenci postrzegają nudę głó

(disconnection), braku zaangażowania w aktualnie wykonywaną czynność. Na zajęciach 

uniwersyteckich ten swoisty brak zaangażowania

sposobów. Takie doświadczenia zauważa u siebie większość studentów, a około połowy 

stwierdza, że co najmniej połowa ich zajęć w ciągu wszystkich lat studiów była nudna.

Wystąpienie ma na celu p

przeprowadzonego wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Dane zostały zebrane za 

pomocą pogłębionych wywiadów indywidualnych, wywiadów grupowych, obserwacji 

uczestniczącej w trakcie zajęć uniwersy
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Studenci nie wstydzą się mówić o swojej nudzie, jest ona ich podstawowym, codziennym 

w trakcie studiów. Na wyższych latach przybiera nawet dosyć 

zaawansowaną formę objawiającą się ogólnym zniechęceniem, demotywacją i zmęczeniem 

odbywanymi studiami. Studenci postrzegają nudę głównie w kategoriach wyłączania się 

), braku zaangażowania w aktualnie wykonywaną czynność. Na zajęciach 

ten swoisty brak zaangażowania objawia się na wiele, często wymyślnych, 

sposobów. Takie doświadczenia zauważa u siebie większość studentów, a około połowy 

stwierdza, że co najmniej połowa ich zajęć w ciągu wszystkich lat studiów była nudna.

Wystąpienie ma na celu prezentację wyników jakościowego badania socjologicznego 

przeprowadzonego wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Dane zostały zebrane za 

pomocą pogłębionych wywiadów indywidualnych, wywiadów grupowych, obserwacji 

uczestniczącej w trakcie zajęć uniwersyteckich oraz ankiety internetowej (n=364).
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