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Student satisfaction grows at University of Wolverhampton
Po raz kolejny Uniwersytet Wolverhampton znalazł się w ścisłej czołówce pod względem 
jakości nauczania. 
W dziewiątej edycji badań National Student Survey (NSS), w których wzięli udział studenci z 
całego kraju wypowiadając się na temat jakości nauczania i usług, które oferują poszczególne 
uniwersytety.
Wynik Uniwersytetu Wolverhampton odnośnie do poziomu zadowolenia z nauki  wzrósł o 3% 
w stosunku do poprzedniego roku i wynosi obecnie aż 83%.  Za jakość swej bazy nauczania, 
w tym zasobów biblioteki i wyposażenia IT uzyskano wynik 88%, czyli o 3% wyższy od 
poprzedniego. Średnia ocena w kraju wyniosła 82%.
W pozostałych sześciu obszarach Uniwersytet również zanotował wzrost poziomu satysfakcji. 
Obszary te dotyczyły nauczania, oceniania i udzielania informacji zwrotnej, różnych form 
pomocy i wsparcia dla studentów, organizacji nauczania oraz zadowolenia z działalności 
związku studentów.
Simeon Chandra, Przewodniczący Związku Studentów powiedział: “The satisfaction with the 
Students’ Union has gone up and while the percentage could be even higher, it is another 
improvement. We are happy it has risen but we want to make sure it goes even higher next 
year.”
Więcej na www.wlv.ac.uk

New student president promises "more than just degree”

Simeon Chandra, Kenijczyk z pochodzenia, został wybrany na Przewodniczącego związku 
studentów, na miejsce Dana Bachelora, który sprawował tę funkcję w ubiegłym roku. Już na 
początku swej kadencji stwierdził: “Going to university is about learning how to live your life 

http://www.wlv.ac.uk/


as much as it is about getting a degree. So I want to set things up like cooking lessons, to 
teach life skills. I also want to really shout about the successes the University achieves.”
Potwierdził też swoją satysfakcję ze studiowania w Wolverhampton “I am really passionate 
about this university. It has given me personally so many opportunities. I was going to go to 
another university originally but this place was so much more organised in finding me a 
place.”
Profesor Ann Holmes, Wice Kanclerz potwierdziła, iż obecnie uniwersytet musi zapewniać 
cos więcej niż „tylko tytuł”. “Simeon has shown real commitment in developing a working 
partnership with the University, which will really enhance the student experience. His ideas 
are really relevant; in the current climate, we have to make sure students come out of their 
course ready for the world of work. It is about making sure we cater for the individual 
student’s needs, rather than merely students as a whole group.”

November 2013 

Biologist smells success in the air
Mikrobiolog z University of Wolverhampton otrzymała nagrodę za projekt, w którym 
bakterie wykorzystywane są do eliminacji brzydkich zapachów powstałych w procesie 
oczyszczania wody i recyklingu śmieci. 

Dr Wan Li Low współpracuje z Cannock-based company Odour Services International Ltd 
(OSIL).
Dr Low rozpoczęła studia w  Kuala Lumpur, a następnie kontynuowała je na Uniwersytecie 
Wolverhampton, którego Wydział Mikrobiologii cieszy się ogromna estymą. Wykładowców z 
tego wydziału, również zdobywców wielu nagród w dziedzinie mikrobiologii,  mieliśmy 
okazję gościć kilka lat temu w murach naszej szkoły.
Więcej na www.wlv.ac.uk

http://www.wlv.ac.uk/


December 2013 

Wiecej stypendiów dla studentów - University of Wolverhampton 
committed to helping students
University of Wolverhampton zapewnia, iż w przyszłym roku zapewni stypendia dla 
studentów, którzy w wyniku cięć rządowych takiego stypendium by nie otrzymali.
Wice Kanclerz University of Wolverhampton, Profesor Geoff Layer stwierdził: “This is a real 
blow to students applying to university in the middle of an application cycle in which 200,000 
have already made their choices. It is also a setback for social mobility. As the University of 
Opportunity we are determined that income levels will not prevent a student entering this 
university. Therefore we will tackle the Government’s withdrawal of support for poorer 
families by replacing it with our own scheme.  Higher education is crucial to economic 
growth and we want to ensure everyone has the opportunity to participate in it. We will make 
sure our students are protected from these cuts.”
Na początku tego roku akademickiego przyznano ponad 770 stypendiów dla studentów 
pierwszego roku. 
December 2013 
Najlepsze warunki zakwaterowania - University rooms given top tourism 
award
Zakwaterowanie oferowane przez University of Wolverhampton zostało docenione przez 
ekspertów turystyki i uznane za jedno z najlepszych w Anglii. 
I tak the Innovation Campus w Telford otrzymał 3 gwiazdki od VisitEngland, Angielską Radę 
Turystyki. To drug w kolejności najwyższa ocena jaka może być przyznana campusowi.

Profesor Ian Oakes, Wice kanclerz ds. Badań i Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym 
stwierdził: “This is a real achievement and demonstrates both the quality of the 
accommodation we offer and the care and attention our staff pay to maintaining it. It shows 
the commitment we have to working with the wider community and to providing 
opportunities and facilities to, people, businesses and organisations.”



December 2013 

Forensic science experts back University courses 

Dwa kursy z technik kryminalistycznych oferowane przez University of Wolverhampton 
HND in Forensic Science and its BSc (Hons) in Forensic Science oraz Criminology 
zostały uznane za jedne z najlepszych przez The Forensic Science Society (FSSoc). 

Obydwa kursy są prowadzone od 10 lat a Uniwersytet Wolverhampton był jednym z 
pierwszych, który uzyskał akredytację dla licencjatu z technik kryminalistycznych BSc 
(Hons) Forensic Science.
Niedawno mieliśmy okazję gościć w naszej szkole wykładowcę z tego wydziału Pana dra 
Terence’a Bartletta, który zaprezentował nam kilka technik wykorzystywanych na miejscu 
zbrodni.
Więcej na www.wlv.ac.uk

December 2013 

Scientists improve health benefits of bacteria
Naukowcy z wydziału mikrobiologii, pod kierownictwem dr Izy Radeckiej z University 
of Wolverhampton odkryli sposób na ulepszenie bakterii odpowiadających za nasze 
zdrowie.
Zespół dr Radeckiej zajmował się problemem probiotyków, takich jak te w jogurtach, które 
giną zalane kwasem żołądkowym zanim dotrą do jelit i nie mogą wzmacniać naszej 
odporności. Opracowali pewnego rodzaju kwasowe zabezpieczenie dla probiotyków, które 
umożliwi im przetrwanie w większej liczbie  żołądku.

http://www.wlv.ac.uk/


Zabezpieczenie w postaci otoczki nosi nazwę  poly-γ-glutamic acid i jest w trakcie procedury 
patentowej.
Dr Radecka również była naszym gościem i prowadziła niezapomniane warsztaty dla uczniów 
naszej szkoły w 2010 roku.
Congratulations Iza!
Jeden z naszych absolwentów, kontynuuje studia właśnie na tym wydziale po uzyskaniu 
tytułu BSc na kierunku Forensic Science z tytułem First Honours.
Więcej na www.wlv.ac.uk

March 2014 

Green Week Begins
Ekologiczny event, czyli Go Green Week na Uniwersytecie Wolverhampton odbędzie się w 
dn.31 marca -  4 kwietnia 2014r., jako część ogólnokrajowego wydarzenia promowanego 
przez organizację People and Planet. Celem tego wydarzenia jest wzrost świadomości na 
temat praktycznych rozwiązań służących redukcji emisji węgla.
Wydarzeniu towarzyszyć będą; zbiórka obuwia dla  British Heart Foundation oraz żywności 
dla ‘Food Bank Appeal’, jak również akcja recyklingowa ‘clean can challenge’. 
The University of Wolverhampton został uznany za jeden z najbardziej przyjaznych 
środowisku naturalnemu uniwersytetów w UK i uzyskał nagrodę pierwszego stopnia - First 
Class Award przyznawaną przez  People and Planet, organizacje studencką zajmująca się 
walką ze światowym ubóstwem, obroną praw człowieka i ochroną środowiska.
Więcej na www.wlv.ac.uk

June 2014 

Wzrost w liczbie aplikacji zagranicznych - Rise in international applications
Uniwersytet zanotował 38% wzrost w liczbie zagranicznych aplikacji na studia, szczególnie z 
Wybrzeża Kości Słoniowej, Nigerii, Arabii Saudyjskiej i Iraku. Liczba aplikacji w tym roku 
wyniosła 2,450 w porównaniu do 1,780 z tego samego okresu w roku ubiegłym.
Dyrektor Działu rekrutacji zagranicznej, Pani Jo Gittens stwierdziła: “There are a number of 
reasons for the 38% increase in applications from international students, including work in 
identifying, targeting and entering new markets.  The University opened a regional office in 
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Oman last year, and this has also led to an increase in applications from the region. Also of 
note is that after two years of national decline in applications from India, we have seen signs 
of recovery with an increase of 16% from the subcontinent. We are now entering the peak 
recruitment period so we are expecting significantly more applications from overseas students 
as we are seeing exciting growth in areas we are actively targeting.”
Aplikacje zagraniczne dotyczą studentów spoza Unii Europejskiej.
Więcej na www.wlv.ac.uk
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