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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
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January 2015 

Ratownictwo medyczne także w Wolverhampton - New course will enable 
University to train paramedics
Nowy kierunek medyczny – ratownictwo – zostanie wprowadzony w University of 
Wolverhampton, ze wsparciem West Midlands Ambulance Service. Badania wykazały 
ogromne zainteresowanie tym kierunkiem, co potwierdził course leader Peter Gregory.
“There is a huge demand for this course and we’re very pleased to be able to offer 20 places 
to students. We already have a skills lab and simulation equipment used by our nursing 
students so we have some excellent facilities available.

Na absolwentów czekają miejsca pracy w szpitalach, stacjach pogotowia ratunkowego 
i hospicjach.
Dla zainteresowanych w dn. 26 stycznia 2015r. odbędzie się Paramedic Science Open Day na 
terenie kampusu w Walsall Campus, w budynku Sister Dora.
Więcej na www.wlv.ac.uk

February 2015 

Baranek Shaun w Wolverhampton – Wolverhampton  helps bring Shaun 
the Sheep to life
Absolwent University of Wolverhampton odegrał główną role w przemianie futrzastej 
gwiazdy małego ekranu w kinowego celebrytę. 
Richard Phelan studiował na kierunku BA (Hons) Animationw latach 2003 – 2005. Obecnie 
pełni funkcję Feature Story Artist for Aardman Animations – twórców popularnego nie tylko 
wśród dzieci Baranka Shauna. Audycja telewizyjna została przeniesiona na srebrny ekran, a 
film Shaun the Sheep the Movie cieszy się wielką popularnością wśród rodzin.
Richard twierdzi, iż najlepszą rzeczą jeśli interesujesz się animacja jest po prostu nakręcenie 
jak najszybciej własnego filmu. Dodał również, iż zawsze trzeba nosić ze sobą notatnik do 
rysowania aby szkicować rzeczy, które się widzi. 
Wiecej na www.wlv.ac.uk/animation

March 2015 

Złote serce nagrodzone - Award recognises efforts of big-hearted students
Zespół wolontariuszy z University of Wolverhampton (na zdjęciu) otrzymał nagrodę za 
swą fenomenalną pracę na rzecz potrzebujących.

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


Dzięki inicjatywie Active Volunteers ponad 200 akcji charytatywnych, w których brało udział 
1000 studentów, pracujących 60 000 godzin,  otrzymało wsparcie. Praca na rzecz wolontariatu 
w latach 2010 - 2013, to równowartość 2 milion funtów.
Każdego roku liczba wolontariuszy na uniwersytecie wzrasta, a wielu z nich poświęca ponad 
temu zajęciu ponad 500godzin rocznie.
Helen Turley, dyrektor organizacji Workplace powiedziała: “We are really proud to receive 
the award because our students commit a lot of their hours to helping and supporting the local 
community. It was fantastic that their dedication was recognised.”
Uniwersytet prowadzi również wiele projektów wspierających środowisko lokalne, tj. 
Language Support Scheme, Entrepreneurial, Creativity and Innovation Project oraz Law 
Students Support Vulnerable Residents Projects.
Więcej na www.wlv.ac.uk

April 2015 

Cybernetyczni wojownicy na Uni - Students train as Cyber Warriors
Studenci informatyki z University of Wolverhampton przeszli szkolenie w Cyber Camp w 
Coventry jako ‘cyber warriors’, aby móc walczyć z hakerami i wzmocnić swoje umiejętności 
i doświadczenia przydatne w przyszłej pracy.
Jeden z uczestników szkolenia, Tahlil Ali stwierdził:  “The cyber security camp was a great 
experience. Hearing from companies in the industry was really helpful.  On the final day we 
were put into a disaster recovery simulation and tested on how well we worked together as a 
team to produce a solution to the task, which I really enjoyed.”
Więcej na www.wlv.ac.uk
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