Studia wyższe
Wyższe Szkoły Bankowe
w liczbach — 2016 rok

Studia wyższe
w Wyższej Szkole Bankowej
przekładają się na poprawę
sytuacji zawodowej

awans

24%

23%

zmiana pracodawcy

28%
zmiana stanowiska

wzrost wynagrodzenia

29%

Studia wyższe
w Wyższej Szkole Bankowej
to inwestycja

22%

podjęcie pracy zawodowej

39%

stabilizacja pozycji w firmie

Absolwenci WSB rocznik 2015 wskazali na następujące
korzyści z ukończenia studiów.

17,2%

absolwenci studiów wyższych

Średni wzrost zarobków
po studiach wyższych w WSB
w deklaracjach
absolwentów rocznika 2015.

wzrost wynagrodzeń

Studia w WSB
— polecane przez
absolwentów

9 na 10

9 na 10 absowlentów poleciłoby studia
w WSB swoim znajomym.

Czas na studia,
czas na pracę,
czas na życie

studia II stopnia

studia I stopnia

Najlepszym sposobem
na karierę zawodową
jest rozpoczęcie pracy
już podczas studiów.
9 na 10 studentów
Wyższej Szkoły Bankowej
rozpoczyna pracę
zawodową na studiach.

78,8%

77,4%

86,6%

89,6%

80,7%

50%

50%
1 rok

2 rok

3 rok

1 rok

2 rok

Studenci pracujący w podziale na poszczególne lata studiów.

61%

Satysfakcja
z pracy po
studiach wyższych
w WSB

wysoka
i bardzo wysoka
satysfakcja

30%

średnia
satysfakcja

Pracodawcy wysoko
oceniają
Wyższe Szkoły Bankowe

4,63
skala ocen 1-5

To średnia z not wystawionych
przez pracodawców oceniających
współpracę z WSB.
Badanie przeprowadzono w 2014 roku
na próbie 408 przedsiębiorców.

Studia wyższe
w WSB to dobry wybór
Studenci studiów wyższych ocenili studia w WSB
przez pryzmat różnych obszarów.
We wszystkich uczelnia została oceniona pozytywnie.
Oceniane obszary:

Organizacja
studiów

Zajęcia
i wykładowcy

Infrastruktura

Oferta
programowa

Życie
studenckie

Dziekanat

Extranet

Biblioteka

e-serwis
Moodle

Obsługa
finansowa

Obsługa
stypendialna

Współpraca
z zagranicą

Biuro
karier

Biuro
rekrutacji

W przyjaznej
atmosferze WSB

39%

Zdecydowana większość studentów
(65%) uważa, że w WSB atmosfera
jest bardziej przyjazna niż w innych
uczelniach.

zdecydowanie
bardziej przyjazna

24%
tak samo
przyjazna

26%
bardziej
przyjazna

WSB - w praktyce
najlepsza

28%

Większość studentów uznaje,
że zajęcia w WSB są bardziej praktyczne
niż na innych uczelniach.

zdecydowanie
bardziej praktyczne

29%
tak samo
praktyczne

30%

bardziej praktyczne

Badanie przeprowadzono
w okresie marzec-czerwiec
2016 roku na próbie:

10811
studentów I stopnia

2958

studentów II stopnia

1972

absolwentów

Dziękujemy
za uwagę

