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W anonimowym badanie satysfakcji ze studiowania na Uniwersytecie SWPS 
studenci Wydziału Psychologii w Katowicach 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 (powyżej 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?”.

„Atmosfera, jaka panuje na naszej uczelni, jest bardzo przyjazna, nie czuję 
się w żaden sposób oceniana z góry przez swoich wykładowców” 

„Podoba mi się nastawienie pracowników do studentów. Okazują radość  
z pracy na tej uczelni i są także wyrozumiali w stosunku do studentów  
z uwagi na tą nową sytuację”
„Nowoczesne podejście zarówno do edukacji, jak i do studentów” 

„Podejście prowadzących, są zawsze przygotowani, mają świetne podejście” 
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Satysfakcja ze studiowania na Uniwersytecie SWPS

7.15 7,34 7,87 7,5

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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„Feedback ze strony prowadzących, chęć pomocy i to, że prowadzący 
zawsze chętnie odpowiadają na pytania, proponują chętnym dodatkowe 
materiały” 

„Większość wykładowców jest zaangażowana w życie uczelni, starają  
się aby wszystko było w porządku”. 

„Wykładowcy, którzy mają dużą wiedzę, i przekazują ją w taki sposób,  
że nie ma ochoty się nawet robić przerw na kawę…”

„Tolerancja, duża możliwość dyskusji z wykładowcami i ich podejście  
do studenta”
„Można liczyć na pomoc i rozmowę wykładowców również po zajęciach” 

„Otoczenie i sama uczelnia jako obiekt ma przyjazny i przyjemny wymiar”

„Nie ma tłoku na korytarzach, jest cisza i spokój”

 „Wysoki standard warunków na uczelni”

„Czystość! Wielki szacunek dla wszystkich osób, które wkładają ogrom 
pracy w to, aby uczelnia była czysta. Bardzo to doceniam! Nowoczesne 
sale komputerowe, sale lekcyjne wyposażone w rzutniki itd. oraz ogólny 
dostęp do komputerów na uczelni”
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wydział forma zajęć liczba ankiet średnia ocen

Wydział Psychologii w Katowicach ćwiczenia 3327 4,60

WWydział Psychologii w Katowicach seminarium dyplomowe 88 4,79

Wydział Psychologii w Katowicach wykład 1359 4,59

Wydział Psychologii w Katowicach warsztaty 224 4,84

Wydział Psychologii w Katowicach 
Suma 5020 4,61

Wyniki ankiet ewaluacji zajęć

W tabeli prezentowane są wybrane kategorie z badania ewaluacji. Suma prezentowana jest dla wszystkich 
kategorii badanych, nie ujętych na ilustracji.


