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Raport z badań satysfakcji studentów i studentek Uniwersytetu SWPS oraz ewaluacji zajęć przeprowadzonych w 2020 roku

W anonimowym badanie satysfakcji ze studiowania na Uniwersytecie SWPS
studenci Wydziału Psychologii w Warszawie 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 8 na skali 0-10).
Satysfakcja ze studiowania na Uniwersytecie SWPS
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Wysoką satysfakcję ze studiowania potwierdzają również wypowiedzi
studentów, w odpowiedzi na pytanie: „Co się Pani / Panu najbardziej podoba
na Uczelni?”.
„Uczelnia pod wieloma względami jest doskonała i świetnie dostosowana
do potrzeb studenta. To czego się obawiałam idąc na studia, i to co wyraźnie
się wyróżnia na tle innych uczelni, to podejście do studenta, zarówno ze
strony dydaktyków, jak i dziekanatu, czy władz. Dobrze zorganizowany
przypływ informacji, możliwość łatwego kontaktu i „ludzkie podejście” do
studenta są zdecydowanie walorami, które należy docenić”
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„Uczelnia liczy się ze zdaniem i opinią własnych studentów”
„Podoba mi się też, że uczelnia pomimo wielu trudności stara się
dostosowywać do potrzeb studentów i być w miarę elastyczna”
„Kadra nauczycielska. W ogromnej mierze są to świetni specjaliści. Nawet
jak się trafi ktoś z mniejszym doświadczeniem to widać zapał do nauczania.
80% kadry to są ludzie z pasją i ta pasja zaraża studentów. Dla mnie jest to
ważne, widzieć zaangażowanie i chęć przekazywania wiedzy”
„Po kilku latach nauki na uczelni publicznej to właśnie na SWPS odkryłam
co to znaczy wysoka jakość nauczania. Zdecydowanie lepsze podejście do
studenta zarówno na poziomie wykładowca-student, jak i uczelnia student.
Uczelnia jest też dobrze zorganizowana. Ogólnie jestem bardzo zadowolona.
Poza zdobywaniem cennej wiedzy mam poczucie, że dzięki SWPS staję się
lepszym człowiekiem i bardzo za to dziękuję”
„Fakt, że prowadzący często działają na korzyść studenta i robią wszystko,
żeby ułatwić mu zdobywanie wiedzy zamiast utrudniania tego, jak to często
bywa na uczelniach publicznych”
„Osoby prowadzące zajęcia skupiają się na rozwoju studenta, a nie samej
ocenie”
„Poczucie swobody i brak stresu związanego z nauką; poważne i „z
szacunkiem” podejście do studentów”
„Plusem jest to, że Uczelnia nie ucieka przed technologią, dzięki czemu WU
jest bardzo intuicyjnym i sprawnym portalem, który bardzo ułatwia naukę
(wszystkie sylabusy, prezentacje w jednym miejscu) (NST); Bieżący system
informowania studenta o sprawach związanych z uczelnią przez maila”
„Pomocne są materiały na WU, sam system jest przejrzysty”
„Infrastruktura zaspokajająca wszystkie potrzeby”
„Ogólnie uczelnia jest prostudencka, widać że Władze inwestują w budynek.”
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Wyniki ankiet ewaluacji zajęć
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Suma

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