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I. Opis wpływu działań projektowych na liczbę odwiedzin na stronie. 

 

W roku 2017 (w miesiącach II-VIII) liczba wejść na stronę wyniosła 492 średnio w miesiącu. W tym 

samym okresie w roku 2019 (II-VIII), kiedy realizowany był projekt, osiągnięto liczbę 1928 wejść na 

stronę średnio w miesiącu. Zatem realizacja projektu pomogła zwiększyć ruch na stronie blisko 

czterokrotnie. Natomiast ruch organiczny na stronie w okresie realizacji projektu wzrósł o 80%. 

 

Liczba odwiedzin witryny marine-edu.com (źródło: Google Analitics) w podziale na kraje: 

 

 

w okresie 

realizacji działań 

projektowych 

(01.02.2019 - 

31.08.2019)

w okresie 

referencyjnym 

(01.02.2017 - 

31.08.2017)

1 Ukraina 2538 562 452%

2 Indie 2008 59 3403%

3 Nigeria 1755 109 1610%

4 Ghana 1020 22 4636%

5 Białoruś 452 158 286%

6 USA 368 51 722%

7 Filipiny 357 8 4463%

8 Turcja 274 53 517%

9 RPA 201 5 4020%

10 Kenia 179 5 3580%

11 Rosja 131 48 273%

12 Pakistan 117 20 585%

13 Niemcy 111 102 109%

14 Kamerun 103 7 1471%

15 Gruzja 94 13 723%

Liczba unikatowych osób 

odwiedzajacych witrynę
Wzrost 

liczby wejść 

na stronę 

(w %)

KrajL.p.
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II. Opis wpływu działań projektowych na liczbę osób zrekrutowanych z poszczególnych krajów. 

 

W roku, w którym prowadzone były działania promocyjne w ramach projektu przyjęto następujące 

liczby studentów z poszczególnych krajów: 

 

1. Ukraina: 60 osób 

2. Białoruś: 24 osoby 

3. Nigeria: 5 osób (z czego 2 otrzymały wizę) 

4. Rosja: 3 osoby 

5. Turcja: 2 osoby 

6. Azerbejdżan, Bangladesz, Czechy, Grecja, Indie, Kenia, Słowacja: po 1 osobie 

 

Razem: 109 osób. 

 

Dokładny wpływ działań projektowych na ww. wyniki naboru jest trudny do oszacowania, 

ponieważ studenci nie są w stanie zapamiętać i rozróżnić reklam projektowych od innych kanałów 

informacji o projekcie. Niemniej, w stosunku do 2018 r. odsetek obcokrajowców w Uczelni wzrósł  

o 3 p.p. a w stosunku do roku 2017 aż o 6,3 p.p. i osiągnął w październiku 2019 r. 15,2%. Zatem 

biorąc pod uwagę te wskaźniki oraz znaczne zwiększenie liczby odwiedzin strony marine-edu.com 

w okresie realizacji projektu można ostrożnie założyć, że działania projektowe mogły mieć wpływ 

na decyzję kilkunastu osób przyjętych na studia w 2019 r. 

 

III. Przewidywane oddziaływanie realizacji projektu na liczbę kandydatów na studia w przyszłości 

(w podziale na szacowaną liczbę kandydatów z poszczególnych krajów lub obszarów). 

 

a) Ukraina i Białoruś: szacuje się, że działania projektowe pozwolą na zwiększenie liczby 

studentów z tego obszaru o maksymalnie 5% (w wyniku większej liczby osób polecających 

Uczelnię przez studentów przyjętych do AM z tych krajów w 2019 r.). Wynika to z faktu, iż 

najczęstszym źródłem informacji o Uczelni dla osób z tego obszaru jest rodzina i znajomi 

(60% wg. badania własnego AM). Co więcej, Facebook nie jest rozpowszechniony wśród 

tej grupy docelowej, zatem działania projektowe prowadzone na tym portalu nie 

przyciągnęły dużej liczby osób obserwujących profil @MUSInternational (na 2900 osób 

obserwujących profil jedynie 60 to osoby z Ukrainy i zero z Białorusi). Natomiast reklamy 

Adwords (we wszystkich kampaniach największym powodzeniem cieszyły się w obszarach 

nadmorskich) miały wpływ tylko w okresie realizacji projektu. Warto zwrócić uwagę, że 

kilkanaście procent kandydatów z tych krajów to osoby posiadające kartę Polaka. 

 

b) Nigeria: szacuje się, że działania projektowe mogą w sposób znaczący wpłynąć na liczbę 

rekrutowanych w przyszłości osób z tego kraju. Już w 2019 roku przyjęto na studia  

w Uczelni 5 osób z tego kraju, choć tylko 2 otrzymały wizę (dla porównania, w 2018 roku 

była to 1 osoba – pierwsza z Nigerii studiująca w AM). Działania projektowe, zwłaszcza na 

portalu FB cieszyły się dużą popularnością wśród osób z tego kraju (liczba osób z Nigerii 

obserwujących profil @MUSInternational wzrosła w okresie realizacji projektu  

z kilkudziesięciu osób do aż 245). Do AM wpłynęło kilkadziesiąt zapytań o studia z tego 

kraju. Można założyć, że część z tych osób zdecyduje się aplikować na studia w AM  

w kolejnych latach. Szacując ostrożnie można założyć, że w kolejnych latach liczba osób  

z Nigerii przyjmowanych do AM wynosić będzie od 1 do nawet 6 rocznie (średnio 2-3 
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osoby rocznie w kolejnych latach). Ta liczba uzależniona będzie nie tylko od działań już 

zrealizowanych w ramach projektu PRO-AM ale również od przyszłych działań 

promocyjnych Uczelni w tym kraju oraz takich uwarunkować jak m.in. polityka wizowa 

Ambasady RP w Lagos. 

 

c) Pozostałe kraje tzw. czarnej Afryki: szacuje się, że działania projektowe w sposób 

umiarkowany wpłyną na liczbę rekrutowanych w przyszłości osób z tych krajów. W 2019 

roku przyjęto na studia 1 osobę z Kenii (dla porównania, w 2017 roku była to również  

1 osoba – pierwsza z Kenii studiująca w AM, a w 2018 nie przyjęto z tego obszaru nikogo). 

Działania projektowe, zwłaszcza na portalu FB cieszyły się umiarkowana popularnością 

wśród osób z tego obszaru. Zdarzały się zapytania zwłaszcza z Ghany, Kongo, Tanzanii  

i Kamerunu ale nie były zbyt konkretne (oprócz jednej studentki, która była bardzo 

zainteresowana ale ostatecznie zrezygnowała). Oczywiście, można założyć, że część z tych 

osób zdecyduje się aplikować na studia w AM w kolejnych latach, jednak nie będzie  

to znaczna liczba. Szacując ostrożnie można założyć, że w kolejnych latach liczba osób  

z tego obszaru przyjmowanych do AM wynosić będzie od 0 do 2 rocznie (średnio 1 osoba 

rocznie w kolejnych latach). Podobnie jak w przypadku Nigerii, liczba ta uzależniona 

będzie nie tylko od działań już zrealizowanych w ramach projektu PRO-AM, ale również 

od przyszłych działań promocyjnych Uczelni na tym obszarze. Dużym problemem  

w zwiększeniu tej liczby jest brak polskich placówek konsularnych we wszystkich krajach 

czarnej Afryki, co zniechęca potencjalnych kandydatów (np. z Ghany) do ubiegania się  

o polską wizę, ponieważ musieliby podróżować do Lagos w Nigerii nie mając gwarancji 

pozytywnego rozpatrzenia ich wniosku o wizę. 

 

d) Azja: szacuje się, że działania projektowe w sposób umiarkowany wpłyną na liczbę 

rekrutowanych w przyszłości osób z Azji (raczej pomogą utrzymać obecne wskaźniki niż je 

zwiększyć). W 2019 roku przyjęto 2 osoby z tego kontynentu: 1 z Bangladeszu i 1 z Indii 

(dla porównania, w 2018 roku były to również 2 osoby, ale z innych krajów: z Pakistanu  

i Indonezji). Działania projektowe, zwłaszcza na portalu FB cieszyły się umiarkowaną 

popularnością wśród osób z tego kontynentu (najwięcej osób reagowało na reklamy na 

terenie Indii i Filipin – łącznie blisko 300 osób z tych krajów obserwuje profil na FB 

@MUSInternational), jednak liczba zapytań o studia z tego obszaru była zdecydowanie 

niższa niż w przypadku krajów afrykańskich. Szacuje się, że w kolejnych latach liczba osób 

z tego obszaru przyjmowanych do AM nadal wynosić będzie średnio 2 osoby rocznie lub 

nieznacznie więcej. Należy podkreślić, że polityka wizowa polskich placówek 

dyplomatycznych w Azji jest bardzo ostrożna i nie gwarantuje przyznania prawa wjazdu 

do Polski nawet w przypadku spełnienia wszystkich wymaganych na etapie rekrutacji 

warunków. 

 

e) Unia Europejska: szacuje się, że działania projektowe pozwolą na zwiększenie liczby 

studentów z tego obszaru o mniej więcej 1 osobę rocznie (w wyniku większej liczby osób 

polecających Uczelnię przez studentów z UE przyjętych w 2019 do AM). Co ciekawe, 

Reklamy na portalu Facebook wcale nie były w tej grupie osób tak popularne jak  

w przypadku osób z Afryki i Azji. Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż polskie uczelnie 

nie są atrakcyjne dla osób z krajów starej UE. W 2019 roku przyjęto 3 osoby z UE (po 

jednej z Grecji, Słowacji i Czech – podobne wskaźniki odnotowano w poprzednich latach). 

Działania projektowe raczej nie wpłyną znacząco na liczbę osób z krajów UE 
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przyjmowanych w przyszłości na studia w AM. Niemniej, Uczelnia zamierza nadal 

promować swoją ofertę na tym obszarze aby utrzymać dotychczasowe wskaźniki. 

 

IV. Źródła, z których obcokrajowcy przyjęci na studia w 2019 r. dowiedzieli się o ofercie Uczelni. 

 

Ankietę przeprowadzono wśród obcokrajowców przyjętych na studia. Wyniki: 

 

Polecenie: „Proszę zaznaczyć źródła, z których dowiedział/a się Pan/i o ofercie uczelni”. Wyniki są 

następujące: 

 

Google (wyszukiwanie organiczne) – 40,2 % 

Google (Adwords) – 2,7% 

Facebook – 0,9% 

Znajomi, rodzina – 59,8% 

Inne źródła –21,4% 

 

Warto jednak zauważyć, że reklamy Adwords mogły być mylone z wyszukiwanie organicznym  

(co prawdopodobnie miało miejsce biorąc pod uwagę, iż liczba wejść na stronę dzięki kampanii 

Adwords była nieco ponad 10 razy większa niż liczba wejść na stronę dzięki wyszukiwaniu 

organicznemu). 

 

KONKLUZJE 

 

Należy nadal prowadzić działania promocyjne na obszarze UE, Azji i Afryki. Jednak warto 

koncentrować je na obszarach związanych z gospodarką morską (np. w portach), gdzie łatwiej  

o kandydatów chcących studiować na kierunkach morskich (np. ze względu na rodzinne tradycje). 

Warto również koncentrować wysiłki w regionach, w których mieszkają osoby z polskimi 

korzeniami. Reklamy na FB należy kierować przede wszystkim do krajów afrykańskich natomiast 

reklamy Adwords rozkładać proporcjonalnie do liczby osób na danym obszarze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej 

Akademia Morska w Szczecinie 


