Autobus, samochód czy rower - czym jeżdżą studenci?

Gazeta.pl

Tokfm.pl

Poczta

Forum

Blogi

11-04-01 21:52

Wyborcza.pl

Łódź

Wiadomości

Gazeta.pl

Łódź

Kultura

Kina

Komunikacja

Inwestycje

Sport

Edukacja w Łodzi

Forum

A

AA

12ºC

Prognoza pogody

Ogłoszenia

Zmień miasto

Prześlij nam informację

Podziel się

Oferty pracy w regionie
Praca Łodź
Praca Piotrków Tryb.
Praca Łowicz
Praca Kutno
Praca Opoczno
Praca Zgierz
Praca Skierniewice
Praca Radomsko

Autobus, samochód czy rower - czym jeżdżą studenci?
18.05.2010 aktualizacja: 2010-05-18 20:44

Maciej Stańczyk

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wyrok ws. seksafery: Lepper będzie sądzony jeszcze
raz
20 km/h na przelotówce? ?Bo uszkodzą konstrukcję?
Jeden czy dwa stadiony w Łodzi. Co na to miejscy
radni?

Do MPK przyciąga cena, możliwość podróżowania pod wpływem alkoholu i czytania. Samochód
stoi w korkach i nie ma parkingów przy uczelniach. Rower? Chętnie, ale jak będą ścieżki i stojaki
- twierdzą łódzcy studenci

Fot. Agnieszka Sadowska / AG

Takie wnioski można wyciągnąć z analizy preferencji transportowych
łódzkich studentów. Na pomysł badań wpadła Fundacja Normalne
Miasto Fenomen i studenci z koła naukowego Spatium na
Uniwersytecie Łódzkim. Przez trzy miesiące przepytali ponad 1000
studentów uniwersytetu, politechniki i Akademii Medycznej. Czym
najczęściej docierają na uczelnie? Króluje komunikacja miejska.
Wśród tych, którzy mają zajęcia co najmniej trzy razy w tygodniu,
połowa wybiera MPK. Samochodem dojeżdża średnio 24 proc.

Widzew zagra z Arką Gdynia o naprawdę dużą
stawkę
Siatkarki Organiki przegrały mecz, ale... się cieszą!
Projekt urbanistyczny:palce Manhattanu do
Piotrkowskiej
Awantura w samolocie o różowe perfumy Lacoste
reklama
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więcej zdjęć
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A jak z odległościami? 66 proc. przyszłych lekarzy musi pokonać
ponad 5 km. Z kolei 35 proc. studentów UŁ od wiedzy dzieli ponad
8 km!

Uniwersytet do absolwentki:
"Sama sobie zrób wypis(z)"
Z albumu szkoły: Najlepsza
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Studenci chcą płacić więcej za
studia. Zobacz, dlaczego
Szef ZDiT: Rowerzyści nie są
najważniejsi w mieście
Uniwersytet w rytmie
Chumbawamba - studencki lip
dub
Minister do studentów:

W badaniu widać akademickie paradoksy. Przy transporcie
samochodowym 76 proc. narzeka na czas tracony w korkach.
Jednocześnie tyle samo podaje szybki czas przejazdu jako
największą zaletę auta. W większości studenci są skazani na
komunikację miejską. W ich oczach ma ona kilka zalet. Największą
jest niska cena. Poza tym studenci doceniają możliwość
podróżowania pod wpływem alkoholu i czytania w czasie jazdy.
Wady? Spóźnienia (87 proc.) i tłok (67 proc.).
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"Gdybym miała, to bym dała"
Czy urzędnicy zabiorą dojazd
do zakładów pracy?
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Jaki środek lokomocji najczęściej
wybierasz?
Autobus/tramwaj.
Samochód.
Rower.

A co z rowerem? W Łodzi preferuje go tylko 12 proc. żaków.
Bardziej popularne są nawet PKP i PKS.
- Ponad trzy czwarte studentów jeździ rekreacyjnie. Ta rozbieżność
nas zaskoczyła - mówił dr Mariusz Sokołowicz, opiekun koła
naukowego Spatium. Autorzy badania zapytali, co skłoniłoby
studentów do przyjeżdżania na uczelnię rowerem. Najważniejsze to
zostawienie roweru w bezpiecznym miejscu i możliwość dojechania
na wydział po ścieżce rowerowej. Studenci wskazywali też wzory do
naśladowania z innych miast - trójmiejską kampanię "Rower za
legitymację", podczas której można było za darmo wypożyczyć
rower na kilka godzin. Wystarczyła ważna legitymacja studencka.
Materiały z badania są dostępne na stronie www.spatium.uni.lodz.pl
i www.fundacjafenomen.pl.
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Autobus, samochód czy rower - czym jeżdżą stude...
minsi 19.05.10, 07:56
kiepska sprawa. Jak nawet 24% biednych żaków woli zarobić przez wakacje,oszczędzać na wahę,
stać w korkach i walczyć o miejsca parkingowe byle tylkonie tłuc się szrotem mpk, to raczej jak »
to chyba zależy - której uczelni
ordynat.uchleja 19.05.10, 13:16
Niektóre zobowiązują samą swoją nazwą, np. Wyższa Szkoła Kupiecka nie będzie przecież popylać
na deskorolkach...»
Studenci PO jada agresja i wstydem
nielenin 22.05.10, 21:54
że sie dali nabrać na Love i lepsze jutro. podobne niektórzy nawet przeprosiliswoje babcie i
pooddawali im dowody. »
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