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W anonimowym badaniu satysfakcji ze studiowania na Uniwersytecie SWPS 
studenci Wydziału Psychologii w Sopocie 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) 

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

„Jestem zachwycona wykładowcami, ich wiedzą, tytułami, doświadczeniem, 
zamiłowaniem do wykonywanego zawodu” 

„Zaangażowanie wykładowców, ich chęć pomocy. Widać, że prowadzącym 
zależy na tym, aby przekazać nam wiedzę w jak najlepszy sposób.  
Dbają też o nasz komfort psychiczny i są otwarci na rozmowę.”
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Satysfakcja ze studiowania na Uniwersytecie SWPS

7,82 8,3 8,42 8,29

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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„Sposób przekazywania wiedzy (dużo wiedzy praktycznej od praktyków”

„Obecnie zajęcia online są bardzo interesujące, trochę się obawiałam  
na początku, ale jak widać niepotrzebnie. Wysoki poziom zajęć  
jest zachowany, różnorodne i ciekawie prowadzone. Kontakt 
z wykładowcami również jest bardzo dobry” 

„Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby angażować i skupiać uwagę 
studentów przez cały czas. Wszyscy wykładowcy i nauczyciele są przemili”

„Szeroka oferta aktywności poza planem, możliwości nawiązywania różnych 
współpracy”

„Uczelnia jest bardzo skupiona na studentach i ich potrzebach”

„Sprawne załatwianie spraw bieżących”; „Profesjonalizm i chęć pomocy  
pań z dziekanatu w Sopocie”

Wyniki ankiet ewaluacji zajęć

wydział forma zajęć liczba ankiet średnia ocen

Wydział Psychologii w Sopocie ćwiczenia 2105 4,66

Wydział Psychologii w Sopocie seminarium dyplomowe 87 4,89

Wydział Psychologii w Sopocie wykład 1065 4,74

Wydział Psychologii w Sopocie warsztaty 995 4,79

Wydział Psychologii w Sopocie Suma 4802 4,72

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

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


