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Omówienie wyników prawyborów studenckich 
 
 
Dnia 27 kwietnia 2009r., w związku z przeprowadzanymi w Polsce 7 czerwca br. 
wyborami do Parlamentu Europejskiego, na Wydziale Nauk Politycznych i 
Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w godzinach od 
11:00 do 17:00 odbyły się prawybory studenckie. Przedsięwzięcie to zainicjowane 
przez Biuro Jana Kułakowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego 
zorganizowane zostało we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i 
Dziennikarstwa, Punktem Informacyjnym Europe Direct - Poznań oraz Forum 
Młodych Dyplomatów. Patronat medialny objęły Echo Miasta oraz TVP Poznań. 
 
W głosowaniu udział wzięło 221 studentów1, których większość (212 osób) stanowiła 
społeczność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w tym w szczególności 
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (170 głosów - 82% politologów, 9%  
studentów kierunku stosunki międzynarodowe oraz dziennikarstwa). Swój głos 
oddali także studenci Wydziału Matematyki i Informatyki (11), Prawa i 
Administracji (10), Studiów Edukacyjnych (4), Fizyki (3), Neofilologii (3), Historii (3), 
Nauk Społecznych (2), Biologii (2), Nauk Geograficznych i Geologicznych (2) oraz 
Filologii Polskiej i Klasycznej (1). Ze strony studentów Uniwersytetu Ekonomicznego 
padły 3 głosy, a ponadto jeden z ramienia Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i 
Dziennikarstwa.  
 
Najaktywniejsi wedle kryterium ilości oddawanych głosów okazali się studenci z 
roku II (30% uczestników głosowania), roku I (24%) oraz IV (19%). 15% spośród 
głosujących stanowili studenci roku III, 11% - V , zaś 1 głos został oddany przez 
doktoranta .   
 
Studenci odpowiadali na trzy pytania umieszczone w karcie wyborczej2.  
 
 
Pytanie 1 
 
Na pierwsze pytanie, badające gotowość studentów do wzięcia udziału w 
nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, przytłaczająca większość 
(97%) zadeklarowała chęć głosowania. Jedynie 6 z 218 głosów zawierało odpowiedź 
negatywną.  
 

                                                 
1
 5 spośród 221 osób nie wpisało się na listę uczestników, w konsekwencji informacje dotyczące uczelni, 

wydziału, kierunku oraz roku studiów odnoszą się do grupy 216 osób. 
2
 3 spośród oddanych głosów uznane zostały za nieważne, w konsekwencji analiza dotyczy 218 ważnych 

głosów. 



   
 

              

2 

Pytanie 2 
 
Spośród odpowiedzi na drugie pytanie (Czy będąc studentem zameldowanym na 
stałe poza województwem wielkopolskim wiesz, co należy zrobić, aby móc oddać 
głos w lokalu wyborczym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania na terenie 
województwa wielkopolskiego?) prawie połowę stanowiła formuła „nie dotyczy” 
(48%). Odpowiedzi pozytywnej udzieliły 84 osoby (39%), 29 badanych (13%) 
przyznało się do niewiedzy w kwestii, której dotyczyło pytanie.  
 
Pytanie 3 
 
Na podstawie następującego pytania trzeciego: Gdzie Twoim zdaniem powinna 
pojawić się informacja dotycząca tego, jak postępować by głosować poza miejscem 
stałego zameldowania, abyś z niej skorzystał/a? (dozwolone było zaznaczenie nie 
więcej niż trzech odpowiedzi) można sformułować wniosek, iż preferowanymi przez 
studentów w kwestiach prawa wyborczego kanałami informacyjnymi są: prasa (149 
głosów), telewizja (144 głosy) oraz informacje podawane na uczelni (131 głosów). 
Radio i portale społecznościowe zdobyły odpowiednio 78 i 72 głosy. Odpowiedź 
„inne” wskazana została 25 razy.  
 
 


