
Przebudowa serwisu poznan.dlastudenta.pl 

 

Serwis dlastusenta.pl jest skierowany do uczniów szkół wyższych w dużych polskich 
miastach. Ma na celu być agregatorem najbardziej przydatnym studentom informacji - o 
sporcie, kulturze, rozrywce, restauracjach, kawiarniach, klubach i mieszkaniach do 
wynajęcia.  

Serwis czerpie zyski z prezentowanych na stronie internetowej reklam. 

Obecny wygląd: 

 



Powody przebudowy: 

Niewielka liczba rejestracji w serwisie (50% oczekiwań właściciela serwisu) 

Niewielkie zainteresowanie sekcją wydarzeń związanych z teatrem, co kłóci się z celem 
strony „Chcemy ukulturalniać studentów” (0,7% odwiedzających serwis) 

Niskie zaangażowanie Użytkowników (średni czas spędzony w serwisie: 62 sekundy, średnia 
ilość oglądanych stron: 1,92) 

Mała powracalność Użytkowników na stronę 

Niski współczynnik odwiedzin bezpośrednich (po wpisaniu adresu do przeglądarki 
internetowej), większość ruchu pochodzi z wyszukiwarek. 

Wyniki badań eksploracyjnych: 

Ankieta: N = 320 Użytkowników, którzy przynajmniej raz odwiedzili stronę w październiku 
2014 roku: 

1. Jakie określenia pasują Twoim zdaniem do serwisu poznan.dlastudenta.pl: 
 

 
 

2. Czy posiadasz konto w serwisie poznan.dlastudenta.pl? 
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3. Dlaczego nie posiadasz konta w serwisie poznan.dlastudenta.pl (pytanie zadane 
Użytkownikom, którzy odpowiedzieli „nie” na pytanie nr 2) ? 
 

 
 

4. Czym się interesujesz? 
 

 
 

5. Czy jesteś studentem? 
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6. Czy studiujesz w swojej rodzinnej miejscowości? (pytanie zadane Użytkownikom, 
którzy odpowiedzieli „Tak” w pytaniu numer 5) 
 

 

Badania jakościowe – indywidualne wywiady pogłębione: 

1. Użytkownicy mają trudności z identyfikacją celu strony (dla kogo powstała, na jakie 
potrzeby odpowiada).  

2. Przy poleceniach skorzystania z konkretnej sekcji, Użytkownicy mieli problem ze 
znalezieniem jej w gąszczu informacji. 
„Strasznie tu dużo wszystkiego. I jeszcze te skaczące reklamy. Po czterech minutach 
patrzenia boli mnie głowa.” Marek, 19 lat 

3. Użytkownicy zwracali uwagę na sekcje odróżniające serwis od innych – te związane 
ze studiowaniem i życiem miasta. 
„Tego, co się dzieje na świecie wolę się dowiedzieć z gazeta.pl niż z jakiegoś małego 
serwisu dla studentów. Tu powinni mi przedstawiać informacje, których nie znajdę 
nigdzie indziej.” Ania, 22 lata 
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