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W anonimowym badaniu satysfakcji ze studiowania na Uniwersytecie SWPS 
studenci Wydziału Projektowania oceniali poziom satysfakcji ogólnej i z 
poszczególnych aspektów studiowania na skali od 0-zupełnie mnie nie 
satysfakcjonuje do 10 – w pełni mnie satysfakcjonuje. Satysfakcja ogólna  
ze studiowania na Uniwersytecie SWPS, ocena profesjonalizmu kadry naukowo 
dydaktycznej, satysfakcja z relacji studenci – dydaktycy oraz ocena infrastruktury 
uczelni są na wysokim poziomie o czym świadczą przedstawione na wykresie 
średnie (około 7 na skali 0-10). 

Wysoką satysfakcję ze studiowania potwierdzają również wypowiedzi 
studentów, w odpowiedzi na pytanie: „Co się Pani / Panu najbardziej podoba 
na Uczelni?”.

„Podejście uczelni do studenta i wsłuchiwanie się w jego potrzeby (np. ta 
ankieta :))

„To, że mimo dużej kwoty płaconej za uczelnie widać, że uczelnia stale 
działa, żeby poprawić jakość studiów. Nie są to źle wydawane pieniądze. 
Widać że jest to uczelnia prostudencka”
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Satysfakcja ze studiowania na Uniwersytecie SWPS

6,64 7,19 7,56 7,79

Satysfakcja ogólna Profesjonalizm kadry naukowo-dydaktycznej

Relacje studenci -dydaktycy Infrastruktura uczelni

Raport z badań satysfakcji studentów i studentek Uniwersytetu SWPS oraz ewaluacji zajęć przeprowadzonych w 2020 roku
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„Podoba mi się to, że na uczelni jest wyczuwalny klimat dużej społeczności, 
gdzie wszyscy są zaangażowani w zdobywanie wiedzy”

„Podoba mi się że wszyscy moi wykładowcy to eksperci w swojej dziedzinie, 
są bardzo zaangażowani i mają ogromną wiedzę, ale nie traktują nikogo 
z góry, tylko zawsze można z nimi dyskutować i są ze studentami na 
partnerskich warunkach.”

„Podoba mi się kontakt z wykładowcami, dobra atmosfera na zajęciach i 
wzajemny szacunek”

„Otwartość, komunikatywność, swobodny klimat i super atmosfera”

„Skracanie dystansu wykładowca - student, partnerskie podejście”

„Najbardziej podoba mi się ogólne uczucie towarzyszące mi podczas 
korzystania z uczelni i wszystkiego co ma do zaoferowania jej kampus. Na 
SWPS po prostu fajnie się studiuje jeśli chodzi o to uczucie terytorialne”

Wyniki ankiet ewaluacji zajęć

wydział forma zajęć liczba ankiet średnia ocen

Wydział Projektowania w Warszawie ćwiczenia 1087 4,54

Wydział Projektowania w Warszawie seminarium dyplomowe 4 4,69

Wydział Projektowania w Warszawie wykład 279 4,42

Wydział Projektowania w Warszawie warsztaty 141 4,70

Wydział Projektowania 
w Warszawie Suma 1511 4,54
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W tabeli prezentowane są wybrane kategorie z badania ewaluacji. Suma prezentowana jest dla wszystkich 
kategorii badanych, nie ujętych na ilustracji.


