University of Wolverhampton
W ramach nawiązanej współpracy z Uniwersytetem, uczniowie klas dwujęzycznych
zostali zapoznani z treścią Porozumienia o Współpracy zawartego pomiędzy XXIII
Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie a
University of Wolverhampton, UK.
Przedstawiona została oferta edukacyjna Uniwersytetu, który w ostatnich latach zyskuje
coraz większą renomę w Wielkiej Brytanii ze względu na wysoki procent wskaźnika
zatrudnienia dla absolwentów różnorodnych kierunków np. kurs pilota dronów, oraz
unowocześnienie bazy dydaktycznej i materialnej we wszystkich kampusach dzięki
nawiązaniu współpracy z wieloma firmami z różnych dziedzin przemysłu. 27 maja br.
Uniwersytet otrzymał dwa zaszczytne tytuły Business of the Year oraz Best Use of
Technology.
Uczniowie klasy 1h uczestniczyli również w lutym w prezentacji i dyskusji on-line
z absolwentem naszej szkoły Andrzejem Bagińskim, który ukończył z wyróżnieniem
studia w dziedzinie Forensic Science na University of Wolverhampton.

News from Wolverhampton

July 2014
Pomyślne wieści o absolwentach Wolverhampton - University of Wolverhampton
boosts economic growth Organizacja The Destinations of Leavers from Higher
Education (DLHE) Surveyjest ogólnokrajowa instytucja zajmująca się audytem świeżo
upieczonych absolwentów studiów uniwersyteckich i kolegiów w Zjednoczonym
Królestwie.
Ponad 94 % studentów, którzy ukończyli University of Wolverhampton w 2013
pracuje lub kontynuuje naukę – to czteroprocentowy wzrost w stosunku do ubiegłego
roku.
Absolwenci University of Wolverhampton przyczyniają się do wzrostu miejscowej
ekonomii w 76 procentach pracując w regionie West Midlands.

Badania potwierdziły, iż 75 procent pracuje i zarabia – w tym dla 60 procent
absolwentów zarobki mieszczą się w przedziale £15-30,000, zaś 22 procent zarabia od
£30,000 do£ 60,000.
Więcej na www.wlv.ac.uk

September 2014
Wysoki poziom zadowolenia - Student satisfaction remains high
Już po raz dziesiąty National Student Survey (NSS), przeprowadziła badania wśród
studentów ostatniego roku z całego kraju, którzy wypowiedzieli się na temat jakości
nauczania i usług, które oferują poszczególne uniwersytety.
Tegoroczne badania wykazały, iż 80% studentów Wolverhampton jest zadowolonych
z nauki na tym uniwersytecie. Baza dydaktyczna, w tym biblioteka i zaplecze IT,
uzyskały wynik 86%, a średni wynik krajowy wyniósł 85%.
Wice Kanclerz Profesor Geoff Layer wyraził zadowolenie z faktu, iż tak duża liczba
studentów jest zadowolona ze studiów w Wolverhampton i chociaż wynik ten jest o
3% niższy od ubiegłorocznego, to nadal plasuje się w przedziale wyników wysokich.
“We work closely with our Students’ Union to ensure the facilities we provide meet
the needs of today’s students and we continue to listen to the ways we can further
improve the learning and social experience.
Zapowiedział również rychłe otwarcie wartego 21 milionów funtów Science Centre a
także wartej 18 milionów funtów Business School, która zostanie oddana do użytku
we wrześniu 2015r.
Najlepsze kierunki to według studentów:
-

event and venue management; childhood, family and education studies;

-

computer science (software engineering); applied biological sciences;

-

history and war studies; midwifery; drama, mathematics.

Więcej na www.wlv.ac.uk

