Analiza satysfakcji ze studiów na kierunku Psychologia, absolwenci 2014/2015
W badaniu satysfakcji ze studiów na kierunku Psychologia wzięło 13 osób, 11
absolwentów Psychologii Stacjonarnej i 2 absolwentów Psychologii Niestacjonarnej.
Oczekiwania studentów
Większość uczestniczących w badaniu absolwentów stwierdziła, że studia na kierunku
psychologia spełniły ich oczekiwania. Również większość ocenia wybór studiowania
psychologii jako właściwy oraz ponownie dokonałaby wyboru tego samego kierunku studiów
oraz poleciłaby innym osobom studiowanie psychologii na Uniwersytecie Śląskim.
Dalsze aspiracje edukacyjne absolwentów
Większość absolwentów uczestniczących w badaniu chciałaby kontynuować naukę.
Około jedna trzecia z nich chciałaby podjąć studia doktoranckie a większość chciałaby podjąć
staż po ukończeniu studiów i studia podyplomowe. Wszyscy chcą podjąć pracę zawodową.
Atuty i mankamenty Wydziału
Badani absolwenci wymienili takie atuty wydziału jak: lokalizacja, profesjonalizm
wykładowców, miła atmosfera, dobry kontakt z wykładowcami, dostęp do czytelni,
pracownia komputerową, pomoc kadry w rozwoju zainteresowań.
Jako słabe strony wydziału: mało praktyk oraz nieobecność prowadzących.
Atuty i mankamenty kierunku Psychologia
Jako atuty studiowania na kierunku psychologia badani podali: ciekawe propozycje
fakultetów, możliwość poszerzania horyzontów, możliwość samorozwoju, interesujące i
przydatne profile zawodowe, możliwość podjęcia pracy w wielu obszarach, sporo wolnego
czasu poza studiowaniem.
Wszyscy badani absolwenci zwrócili uwagę na zbyt małą liczbę zajęć o charakterze
praktycznym, zbyt małą liczbę praktyk zawodowych, brak pomocy w wyborze praktyk
zawodowych, brak treningu interpersonalnego, zbyt mały nacisk na zastosowanie wiedzy
metodologicznej w praktyce, brak informacji o możliwościach rozwoju w zawodzie
psychologa. Druga grupa zgłaszanych problemów dotyczyła spraw organizacyjnych:
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niedogodny dla studentów plan zajęć, nie remontowany budynek, słabe wyposażenie sal, brak
sprzętu multimedialnego,
Atuty i mankamenty Uniwersytetu Śląskiego
Jako atuty pojedyncze osoby wymieniły: dobrze działający samorząd studencki,
lokalizację, jasne kryteria przyjęcia na studia, prestiż uczelni, duże możliwości rozwoju
studenta, wysoki poziom kształcenia, profesjonalizm i uczciwość, dobre wyposażenie
bibliotek.
Jako mankamenty badani absolwenci wymienili: zbyt duże oddalenie akademików od
uczelni, biurokrację, ciasne sale, małe środki na działalność kół, bałagan organizacyjny, mało
aktywności naukowych, rozrzucone wydziały, wydział PIPS umieszony daleko od reszty
wydziałów.
Ocena wiedzy i umiejętności wyniesionych ze studiów
Większość absolwentów wysoko oceniła wiedzę merytoryczną uzyskaną na studiach,
a nisko zastosowanie wiedzy w praktyce oraz znajomość języka angielskiego nabytą na
studiach.
Ponadto większość badanych uważa, że zdobyła umiejętność wykorzystywania
narzędzi informatycznych, umiejętność szybkiego pozyskiwania informacji. Większość
badanych oceniła, że studia pozytywnie wypłynęły na ich kontakty z innymi ludźmi oraz
spowodowały dobrą komunikację z innymi.
Jednocześnie większość uważa, że nie zdobyła umiejętności efektywnego uczenia się.
Ocena osób prowadzących i sposobu prowadzenia zajęć
Ponad połowa badanych jest zdania, że nauczane treści powtarzały się na różnych
przedmiotach. Większość badanych oceniła, że łatwo było nawiązać kontakt z większością
prowadzących na konsultacjach i poza nimi.
Ocena możliwości wyboru fakultetów i promotorów
Prawie wszyscy badania badani uznali, że mieli możliwość wyboru fakultetów
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, a także mieli możliwość wyboru promotora pracy
magisterskiej. Większość wysoko oceniła opiekę naukową swoich promotorów.
Ocena wyposażenia budynku oraz zasobów biblioteki i wyposażenie sal
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Większość badanych oceniła negatywnie wyposażenie sal, natomiast w sposób
zadowalający oceniono zbiory biblioteki.
Ocena działalności kulturalnej
Większość badanych miała możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i
naukowych na uczelni. Prawie wszyscy absolwenci pozytywnie oceniali atmosferę panującą
na studiach psychologicznych.
Dostępność informacji na temat programu nauczania i procesu dyplomowania
Ponad połowa badanych oceniła wysoko dostępność programu nauczania oraz
informacji dotyczących dyplomowania. Prawie wszyscy badani stwierdzili, że mieli dostęp do
sylabusów poszczególnych przedmiotów.
Ocena administracji
Połowa badanych dobrze oceniła funkcjonowanie administracji ogólnouczelnianej i
ogólnowydziałowej oraz system przyznawania stypendiów. Większość badanych wyraziła
swoje zadowolenie z funkcjonowania sytemu USOS.
Podsumowanie
Na podstawie zebranych danych do mocnych stron studiowania na kierunku
psychologia można zaliczyć: wysoką jakość przekazywanej wiedzy, kompetencje i
profesjonalizm wykładowców (w tym promotorów), pozytywną atmosferę, motywowanie do
dalszego rozwoju zawodowego i naukowego oraz dostęp do informacji na temat programu
nauczania.
Słabą stroną studiów jest zbyt małą ilość praktyk i zajęć warsztatowych. Ponadto
absolwenci zwrócili uwagę na słabe wyposażenie sal oraz niedogodny dla studentów
harmonogram zajęć
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