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ANKIETA POZIOMU SATYSFAKCJI OSÓB KOŃCZĄCYCH STUDIA  

I STOPNIA W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 

 

Ankieta poziomu satysfakcji osób kończących studia I stopnia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

została przeprowadzona za pomocą systemu Ankieter w dniach od 2 czerwca 2014 do 15 

października 2014 roku. Na ankietę odpowiedziało 667 osób przy liczbie 3465 możliwych 

respondentów (19%). Odpowiedzi udzielali absolwenci wszystkich wydziałów prowadzących studia I 

stopnia, kończących zarówno tryb stacjonarny (544 respondentów), jak i niestacjonarny (87 

respondentów).  
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Kontynuacja studiów 

Na pytanie „Czy zamierza P. kontynuować studia?” 328 respondentów odpowiedziało twierdzącą, 

jednocześnie deklarując kontynuację tego samego kierunku w Uniwersytecie Śląskim. Wybór innego 

kierunku, ale w ramach UŚ, zadeklarowało 95 ankietowanych. Ten sam kierunek, ale na innej uczelni, 

pragnie kontynuować 48 respondentów, zaś 69 wybierze inną uczelnie i inny kierunek. 25 osób w 

ogóle nie zamierza kontynuować studiów, zaś 68 nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie.  

 

 

 

Najczęściej wskazywanymi powodami zmiany kierunku po ukończeniu studiów I stopnia są: 

 brak perspektyw zawodowych, chęć ukończenia studiów dających większe szanse na 

znalezienie atrakcyjnej pracy (30 odpowiedzi); 

  program studiów II stopnia wydaje się podobny do programu studiów I stopnia (29 

odpowiedzi); 

 ukończone studia okazały się mało interesujące ze względu na treść programu kształcenia (22 

odpowiedzi); 

  zmiana zainteresowań respondentów (18 odpowiedzi); 

 nie odpowiadająca atmosfera studiowania na danym kierunku (13 odpowiedzi); 
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 wśród innych powodów respondenci respondenci najczęściej podawali: 

o brak kierunku na studiach II stopnia, 

o likwidacja kierunku na studiach II stopnia. 

 

Kontynuacja studiów na innej uczelni 

Wśród osób, które naukę postanowiły kontynuować na innej uczelni, najchętniej wskazywano: 

 Uniwersytet Jagielloński; 

 Politechnikę Śląską; 

 Akademię Górniczo–Hutniczą w Krakowie; 

 Uniwersytet Wrocławki. 

 

Jako powody wyboru innych uczelni na kontynuowanie nauki na studiach II stopnia podawano: 

 bardziej atrakcyjny program kształcenia (29 odpowiedzi); 

 ciekawość odbywania studiów na innej uczelni, chęć zdobycia nowego doświadczenia (16 

odpowiedzi); 

 chęć studiowania w atrakcyjniejszym mieście (12 odpowiedzi); 

 chęć uzyskania dyplomu prestiżowej uczelni, który ułatwi znalezienie pracy (11 odpowiedzi); 

 chęć studiowania na uczelni znajdującej się bliżej miejsca zamieszkania w celu 

zminimalizowania kosztów i czasu dojazdu (8 odpowiedzi);  

 Jako inne powodu podawano: 

o niższe czesne, 

o przyjaźniejszy uniwersytet, 

o brak danego kierunku studiów II stopnia na UŚ. 

 

 

Brak kontynuacji studiów II stopnia 

 Wśród powodów, dla których respondenci nie zamierzają w ogóle kontynuować studiów II stopnia, 

najczęściej pojawiały się kwestie finansowe, brak sensowności kontynuacji nauki ze względu na rynek 
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pracy, który nie potrzebuje „magistrów”, posiadania tytułu magistra zdobytego już na innym 

kierunku.  

Wśród ankietowanych pojawiały się takie opinie, że studia magisterskie nie są do niczego potrzebne 

(strata czasu): „Uważam, że studia magisterskie są stratą czasu, gdzie poziom nauczania jest bardzo 

niski, mało praktyki, brak konkretnych planów nauczania, zero progresu, brak motywacji dla 

ambitnych studentów”. Wielu respondentów tłumaczyło swoją rezygnację z kontynuowania studiów 

na drugim stopniu sprawami osobistymi, a także studiowaniem równolegle innych kierunków.  

 

Atuty Uniwersytetu Śląskiego 

Wśród atutów Uniwersytetu Śląskiego podawanych przez ankietowanych często pojawiała się 

kwestia lokalizacji. Respondenci podkreślali położenie Uniwersytetu w centrum miasta, w centrum 

aglomeracji śląskiej, co najczęściej wiązało się z łatwością dojazdu i bliskością miejsca zamieszkania 

wielu studentów. Dodatkowym atutem położenia jest bliskość jednostek oraz budynków innych 

uczelni, bezpośrednie sąsiedztwo z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką (CINiBA), 

innymi uczelniami oraz łatwy dostęp do Biblioteki Śląskiej.  

Dla wielu respondentów atutem Uniwersytetu Śląskiego jest jego dobra renoma. Uczelnia posiada 

bogatą ofertą, wypełnioną ciekawymi kierunkami i specjalnościami. W odpowiedziach podkreślano 

również rolę cenionej, fachowej i kompetentnej kadry, zaś całość podszyta jest dobrą atmosferą 

między studentami.   

Podsumowanie: 

 Lokalizacja, bliskość wydziałów i innych jednostek; 

 Bliskość CINiB-y oraz Biblioteki Śląskiej; 

 Bogata oferta, interesujące kierunki i specjalności; 

 Renoma uczelni; 

 Fachowa i ceniona kadra dydaktyczna; 

 Dobra atmosfera na uczelni, dobre relacje panujące między studentami. 
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Mankamenty Uniwersytetu Śląskiego 

Najczęściej pojawiające się w odpowiedziach mankamenty Uniwersytetu Śląskiego to „bałagan” 

organizacyjny i niedostatki w pracy obsługi administracyjnej czemu winna jest biurokracja  

i „papierologia”, z czym wiąże się niemożliwość szybkiego załatwiania spraw i marnowanie czasu 

studenta. Studenci narzekali na zbyt małą liczbę zajęć praktycznych.  

Niedogodnością w trakcie studiowania był nieprzejrzysty i nieintuicyjny system USOS. Studenci 

narzekali także na niewielką ilość miejsc parkingowych (oraz na brak darmowych miejsc 

parkingowych dla studentów). Ankietowani wskazywali również na chaotyczne harmonogramy zajęć i 

ich późną publikację. Problematyczne dla studentów była również niemożliwość (często podkreślana 

w ankiecie) kontynuowania kierunku na studiach II stopnia. Jako mankament podawano również 

zamknięcie oddziału w Rybniku. 

Podsumowanie: 

 bałagan organizacyjny, niedostatki obsługi administracyjnej; 

 zbyt mała liczba zajęć praktycznych; 

 niewielka ilość miejsc parkingowych pod wydziałami; 

 chaotyczne harmonogramy zajęć, późna publikacja; 

 brak możliwości kontynuowania kierunku na studiach II stopnia. 

Sugestie ankietowanych 

Wybrane odpowiedzi jakie padały na pytanie „Jakie zmiany wprowadził(a)by P. na Uniwersytecie 

Śląskim?”: 

 Juwenalia nie powinny być organizowane tydzień przed sesją;  

 akademiki powinny być w centrum; 

 likwidacja systemu USOS i zastąpienie go lepszym, bardziej intuicyjnym i w pełni sprawnym  - 

egzaminy wstępne na studia, by uczelnia stała się miejscem dla elit; 

 Nawiązał współpracę z lokalnymi pracodawcami - tak, aby mogli oni tam też czasem 

wykładać i dzielić się praktycznym doświadczeniem.  -Dostosowałbym jakość kształcenia do 

współczesnych potrzeb. Programy nauczania dostosowałbym do potrzeb rynku pracy; 

 1. Wprowadziłabym absolutny nakaz składania telefonów komórkowych podczas kolokwiów i 

egzaminów, np.: na biurko wykładowcy, na czas pisania testów, w ten sposób około 60% 

studentów dostałoby oceny na jakie zasługuje, bo nie mogliby ściągać!!! Nie jest tajemnicą, 
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że tak wygląda ściągnie i większość grup to robi! 2. Ujednoliciłabym regulamin!!! Inaczej jest 

respektowany na wydziałach, z kolei każdy instytut prowadzi własna politykę! Godziny 

dziekańskie i rektorskie też przyznawane są w bliżej nieokreślony sposób. Jedne wydziały 

dostają godziny wolne przed i po świętach, a nasz... w ogóle. 3. Proponuję stawiać na jakość 

studentów, a nie ilość. O ile odsiew osób, które nie nadają się na studia jest jako tako na 

początku I semestru, to w trakcie studiów i tak znajdą się osoby, które nie nadążają za resztą 

grupy i nie powinny w ogóle ukończyć studiów, a wykładowcy wręcz pomagają im zaliczyć i 

przepychają do kolejnej klasy (semestr), pozwalając po raz 4 poprawiać kolokwium. 

 Dłuższe godziny otwarcia dziekanatu przynajmniej w czasie oddawania dokumentacji, w 

czasie sesji, godziny popołudniowe dla ludzi którzy pracują. Usunąć zajęcia piątkowe na 

studiach zaocznych a jak już muszą być to w tym dniu dać nieobowiązkowe wykłady 

 Dziekanat powinien być bardziej przyjazny studentowi ... do chwili obecnej czuję się 

petentem a nie uczestnikiem społeczności uniwersyteckiej. Chociażby na przykład stanie w 

ogonku podczas przerw ... mamy informatyzację wiele spraw można by było załatwiać poza 

face to face w dziekanacie; 

 inne zasady logowania się na zajęcia - zapisy "kto pierwszy ten lepszy" sprawiają, że serwer 

zacina się, przez co ciężko zalogować się na odpowiadający termin (często pozostaje termin 

pokrywający się z innymi zajęciami, co skutkuje osobistym przelogowywaniem się u 

prowadzącego )  Podobnie z zapisami do grup zajęciowych, np. wybór promotora. Tworzenie 

papierowej listy wśród grupy skutkuje często nieprzyjemnymi sytuacjami.   Powinno się 

logować na zajęcia z zachowaniem odpowiedniej kolejności, np. według średniej ocen. 

 Słaby zasięg wi-fi; 

 Jest za mało sal, dlatego czasem studenci maja zajęcia od 8 do 19 z kilkugodzinnymi 

przerwami. Rady Wydziału i Instytutu we wtorki, kiedy są dyżury pracowników. 

 Wszystko mi odpowiadało na UŚ, dlatego nie odczuwam potrzeby zmian. 

 

  


