Większość przeciwko ustąpieniu K. Żuka...
W dniach 25-26 stycznia 2017 roku Fundacja na Rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych
przeprowadziła badania wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS
i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego KUL1, na temat stopnia
akceptacji kilku wydarzeń jakie miały miejsce w ciągu ostatnich tygodni w Polsce i Lublinie.
Jedną z poruszanych w badaniu kwestii była sprawa ustąpienia z funkcji prezydenta Lublina
przez K. Żuka.
Studenci odpowiadali na pytanie:
Czy Twoim zdaniem prezydent Lublina powinien ustąpić z zajmowanego stanowiska?
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W badaniach wzięli udział studenci III, IV i V roku (KUL), oraz III i IV roku (UMCS).
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Za ustąpieniem obecnego prezydenta miasta ze stanowiska opowiada się 34,1% badanych
(kategorie „zdecydowanie tak” + „raczej tak”), natomiast przeciwnych ustąpieniu jest 42,6%
badanych (zsumowane kategorie „raczej nie” + „zdecydowanie nie”). Blisko jedna czwarta
badanych nie ma zdania na ten temat.
Studenci UMCS podzieleni w sprawie ustąpienia prezydenta miasta. Studenci KUL
częściej przeciw...
Za ustąpieniem prezydenta częściej opowiadają się studenci Wydziału Prawa i Administracji
UMCS (39%) niż studenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego KUL
(30,2%). Wśród przeciwników ustąpienia obecnego prezydenta dominują studenci KUL
(45,6%) nad studentami UMCS (39%). W UMCS liczba zwolenników jak i przeciwników
ustąpienia prezydenta jest równa. W KUL zdecydowanie przeważają przeciwnicy ustąpienia.
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Skąd różnice między KUL a UMCS?
Niewielkie – w sumie – różnice między uczelniami wytłumaczyć można drobną przewagą
w strukturze badanych. Wśród badanych studentów KUL około 15% stanowią studenci
mieszkający na stałe na wsi, a wśród studentów UMCS stanowią oni jedną trzecią badanych.
Zauważany większy rygoryzm postaw - wobec prezydenta miasta – studentów mieszkających
na stałe na wsi przekłada się w konsekwencji na niewielką różnicę między obydwiema
uczelniami.

Mężczyźni z bardziej zdecydowanymi opiniami...
W wynikach badań daje się zauważyć niższą skłonność kobiet do prezentowania bardziej
„zdecydowanych” opinii. Wśród „zdecydowanych przeciwników” ustąpienia obecnego
prezydenta, jak i wśród „zdecydowanych zwolenników” kobiety stanowią mniejszość i jest
ich, w obydwu kategoriach, mniej o pięć punktów procentowych. Jednocześnie kobiety
stanowią większość wśród twierdzących, że prezydent „raczej” nie powinien rezygnować ze
stanowiska (26,8% kobiety, 17,6% mężczyźni).
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Studenci z Lublina częściej przeciw ustąpieniu...
Studenci na stałe mieszkający w Lublinie częściej są przeciwni decyzji o ustąpieniu
aktualnego prezydenta. Łącznie stanowią oni 45,3% badanych (21,9% „raczej przeciwni” +
23,4% „zdecydowanie przeciwni”). Za ustąpieniem prezydenta miasta jest 34,4% studentów
mieszkających na stałe w Lublinie. Najczęściej za ustąpieniem prezydenta opowiadają się
studenci na stałe mieszkający na wsi (38,6%).
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Sondaż zrealizowano w dniach 25-26 stycznia 2017 roku na próbie 139 studentów KUL oraz
113 studentów UMCS. Kwestionariusz ankiety audytoryjnej wypełniali studenci
wylosowanych grup III, IV i V roku lubelskich uczelni (UMCS Wydział Prawa
i Administracji, KUL Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji).
Opracował
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