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Survey shows improving picture
Według przeprowadzonego w UK badania sondażowego The University of 
Wolverhampton znalazł się w ścisłej czołówce pod względem jakości nauczania. 
Nasz partnerski uniwersytet otrzymał w ósmej edycji badań National Student Survey (NSS), 
w których wzięli udział studenci z całego kraju aż 85% za jakość swej bazy nauczania, w tym 
zasobów biblioteki i wyposażenia IT. Średnia ocena w kraju wyniosła 82%.
W pozostałych sześciu obszarach Uniwersytet otrzymał lepsze wyniki niż w poprzednim 
roku. Obszary te dotyczyły nauczania, oceniania i udzielania informacji zwrotnej, różnych 
form pomocy i wsparcia dla studentów, organizacji nauczania oraz możliwości rozwoju 
osobistego.
Poziom zadowolenia z nauki na tym uniwersytecie wyniósł 80%, i jest o 3 % wyższy niż w 
roku ubiegłym. Jane Nelson, Pani Wice-Kanclerz odpowiedzialna za rekrutację stwierdziła: 
“These results show that the University is moving in the right direction and continuing to 
improve the experience for our students.”
Więcej na www.wlv.ac.uk

Coś dla miłośników poezji 
Poetry success for Wolverhampton lecturer

Dr Paul McDonald, wykładowca University of Wolverhampton zdobył główną nagrodę w 
krajowym konkursie poezji John Clare Poetry Competition. Motywem przewodnim 
tegorocznej edycji konkursu, który należy do 10 najważniejszych tego typu wydarzeń 
organizowanych w UK, było ‘zwyciężanie’.
Paul, który prowadzi kursy na Wydziale Profesjonalnego i Kreatywnego Pisania, powiedział: 
“This is the first poetry competition I have entered for over a decade, and I am very pleased to 
have won.
Wszystkim miłośnikom poezji polecamy lekturę wiersza, który uzyskał w oczach jury tak 
wielkie uznanie na stronie www.wlv.ac.uk
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October 2012 

European award for language project
Projekt opracowany w University of Wolverhampton pomagający w nauce języka 
zdobywcą Europejskiej Nagrody – European Language Label.
Projekt I Spy tworzy stronę internetową, który umożliwi interakcję pomiędzy uczącymi się z 
różnych krajów, którzy wspólnie będą uczyć się języka poprzez rozwiązywanie zadań i 
problemów.
Oto opinia Tonyego Shannon-Little, ISPY manager projektu: “The ISPY platform engages 
learners in language practice activities on an espionage theme, raising their interest not only in 
language learning but in exploring cultural topics, which will stimulate them to contribute to 
forum activities with learners in other countries. The European Label is a pleasing recognition 
Partnerzy projektu to między innymi instytucje z Polski, Niemiec, Holandii, Hiszpanii i 
Rumunii.
Więcej informacji na www.wlv.ac.uk

November 2012 

Dzień Otwarty na Uniersytecie - Find out more at open day 
Wszyscy zainteresowani studiowaniem na Uniwersytecie są zaproszeni na Dzień 
Otwarty w sobotę 17 listopada 2012r., do campusu głównego w Wolverhampton oraz 
Wasall.
Bedzie można obejrzeć całą infrastrukturę uniwersytetu oraz porozmawiać z wykładowcami 
w godzinach od 10am do 3pm. Oprowadzaniem po uniwersytecie oraz wszelką pomocą 
służyć będą jak zawsze studenci Wolverhampton.
Więcej informacji na www.wlv.ac.uk lub 0800 953 3222* enquiries@wlv.ac.uk

February 2013 

21. rocznica powstania University of Wolverhampton
17. czerwca 1992r, na mocy Further and Higher Education Act Wolverhampton Polytechnic 
zyskała rangę uniwersytetu i  stała się University of Wolverhampton. Obchody tej rocznicy, 
jak również 170 lat edukacji w Wolverhampton, uświetnią wydarzenia, które będą trwały 
przez cały rok. Do najważniejszych należą: zjazdy absolwentów, zakopanie kapsuły czasu, 
wystawa rzeźb i fotografii, ustawienie 21 ławek oraz zasadzenie 21 drzew w kampusach, jak 
również spektakle i inne wydarzenia artystyczne.
Wice Kanclerz University of Wolverhampton Profesor Geoff Layer stwierdził: “It’s great to 
be marking our 21st birthday and it’s important that we recognise another chapter in our 
history. Many people don’t often realise about our heritage and the fact that we’ve been 
providing education to the people of Wolverhampton, the Black Country and further afield for 
more than 170 years. A lot of things have changed in that that time but the ethos of what we 
are hasn’t. We still aim to change people’s lives through education, giving them a chance of a 
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better future and supporting economic growth. We’re hoping as many people as possible from 
current staff and students to graduates and the public will help us celebrate.”
Więcej informacji na www.wlv.ac.uk/21andproud

March 2013 

University to host Open Day
Kolejny Dzień Otwarty na Uniwersytecie odbędzie się w sobotę 9 marca 2013r. w godz. od 
10am do 3pm.
Przyszli studenci i ich rodziny będą mogli zwiedzić budynki oraz porozmawiać ze studentami 
i wykładowcami. Przewidziane są również konsultacje z ekspertami od pozyskiwania 
pożyczek i stypendiów.
Louise O’Neill, Manager ds. organizacji imprez i wydarzeń edukacyjnych powiedziała: “The 
Open Day is a fantastic opportunity for prospective students to get to know the University of 
Wolverhampton. Throughout the day there will be a range of features on offer such as a 
programme of talks, campus tours and workshops for all to attend” Zachęciła też do 
uczestnictwa w różnorodnych prezentacjach na temat poszczególnych kierunków: “At 
Wolverhampton City Campus people can find out about applied sciences, art & design, 
business, computing and IT, engineering, health and nursing, law, social sciences and 
communications. Meanwhile at Walsall there’ll be plenty of information about sport, music, 
dance, drama, leisure and lifestyle, midwifery, nursing, teaching and education.”
Więcej na www.wlv.ac.uk oraz 0800 953 3222*  email enquiries@wlv.ac.uk
March 2013 
Studenci języka japońskiego zdobywcami nagrody - Students claim 
language prize
W konkursie ‘Japanese Speech Contest’, który odbył się Regent’s College, w Londynie, 
wzięło udział wiele drużyn i indywidualnych uczestników. 
Marta Carbonell Gimenez i Joseph James Ray, studenci języka japońskiego, otrzymali 
nagrodę za prezentację ‘Introduction to the Mythological Creatures of Great Britain’. 
Studenci z Wolverhampton zakwalifikowali się do finału po pokonaniu 14 innych drużyn.
Joseph Ray, po otrzymaniu nagrody powiedział: “It was a huge honour to represent the 
University of Wolverhampton in this competition. I would like to thank the BATJ and the 
Japan Foundation for organising the event, as well as everybody connected with my course 
for their hard work and support.”
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June 2013 

Zielony Uniwersytet - First for University of Wolverhampton in People and 
Planet Green League 2013

Universytet  Wolverhampton otrzymał prestiżową nagrodę First Class Award i jest na  39 
miejscu wśród 143 uniwersytetów, które należą do People & Planet Green League 2013. To 
skok o 14 pozycji do góry w stosunku do ubiegłorocznej 53. lokaty.
Wyniki badania zostały opublikowane przez The Guardian.
Więcej informacji na www.wlv.ac.uk


