
„Takie 
zajęcia pozwalają 
na indywidualne 

podejście do studenta co 
skutkuje osiągnięciem 

lepszych efektów nauczania. 
Student dąży do 
samorealizacji.”

„To 
doskonała 

opcja, by 
poznać 
siebie”

„Jestem 
zadowolona z zajęć 

ponieważ, dowiedziałam się 
ciekawych informacji nie tylko z 

dziedziny mojego kierunku. Poznałam 
też nowe osoby oraz ich odmiennym 
pogląd na pewne sprawy. Osobiście 

polecam takie zajęcia, ponieważ 
pozwalają nam się otworzyć i nie 

krępować przed naszym 
tutorem”

„jest to 
w pełni wykorzystany 

czas na poszerzanie swojej 
wiedzy i zainteresowań. Ponadto 
bezpośrednia rozmowa z tutorem 

pozwala przełamać się w kontaktach z 
wykładowcami i pozytywnie wpłynąć na 

nasz rozwój. Oprócz tego atmosfera 
prowadzenie zajęć jest bardzo 
przyjemna i bezstresowa, co 

dodatkowo zachęca do wzięcia 
udziału w zajęciach”

             

„Uważam, że udział 
w tego rodzaju zajęć 

jest bardzo interesujący. 
Indywidualna rozmowa z 

tutorem, podejście to coś, czego 
może brakować nam podczas 

innych zajęć. Dodatkowo wspólne 
zagłębianie się w wybrany temat i 

odkrywanie nie znanych do 
końca rzeczy potrafi 

przysporzyć wiele radości 
oraz zachęcić do dalszego 

poszukiwania 
nowości.”

„Tutor był 
zaangażowany w zajęcia, każdemu ze 

studentów starał się poświęcić optymalną ilość 
czasu i uwagi, aby żaden z nas nie czuł się 

poszkodowany. Zachęcał do dyskusji, do wyrażania 
swojego zdania, był otwarty na nasze pomysły, 

interesowała go nasza opinia na poruszane 
podczas zajęć tematy.”

„Z cała pewnością 
poleciłabym zajęcia tutorskie 

innym studentom, ponieważ 
taka okazja zdarza się tylko raz, 
(…) zajęcia te mogą dać mega 

satysfakcję, wiedzę a także 
pokonywanie barier 

komunikatywności i wymiany 
informacji”

„Te 
zajęcia 

pomogły mi 
inaczej spojrzeć 

na siebie.”

„Wy
bierając te zajęcia, nie miałam 

świadomości, jak będą one wyglądać. 
Teraz cieszę się, że w nich 

uczestniczyłam”.

„Zajęcia 
prowadzone są 

bardzo profesjonalnie, 
w miłej atmosferze”

„Spędziłam miło 
czas, jednocześnie 

dowiedziałam się czegoś 
o sobie. Poznałam 

nowe osoby”

„Z czystym 
sumieniem zdecydowałabym się 

jeszcze raz na skorzystanie z ofert PSW-OT, 
gdyż dają one niezbędna wiedzę i praktyczne 

wykorzystywanie w sytuacjach, w których możemy się 
znaleźć, ale także poczucie bycia wysłuchiwanym i 

dzielenia się zdobytym doświadczeniem czy 
wiedzą”

„Prowadzący 
zajęcia poświęca 

więcej uwagi swoim 
podopiecznym i 

zdobywanie wiedzy 
jest efektywniejsze”

„Może to być 
„odskocznia” od 

życia codziennego, 
często rozwijanie 

swej pasji”

„Warto 
uczęszczać na 

tutoring, ponieważ 
warto postawić na 

samorozwój”

Zajęcia są 
„ciekawe, przyswajałam 
wiedzę z przyjemnością, 

dają możliwość 
praktycznego 

zastosowania w życiu 
poza uczelnią”

„Wolność, to pierwsze 
słowo, jakie mi przychodzi na 

myśl o tutoringu. Brak stresu, który 
zazwyczaj jest z nami podczas zajęć i 

nawet niektórych PSW. Moim zdaniem do 
tego może też dojść swoboda w 

wyborze danego tutoringu”

„Bardzo 
uprzejmy sposób 

rozmowy, bez 
osądzania, wprowadza 
miłą atmosferę, potrafi 

pomóc i zrozumieć”

„Tutoring spełnił 
moje oczekiwania pod 
względem ciekawości 

zajęć. Po każdych zajęciach 
wychodziłem z nowymi 
przemyśleniami oraz 

celami dla siebie”

„Są to 
zajęcia 

odbiegające od formy 
wykładowej, które student i 
tak ma na co dzień. PSW 
powinno właśnie polegać 

na tego typu 
zajęciach”

„Forma 
tych zajęć (…) jest 

fascynująca i jestem ogromnie 
zadowolony ze swojego 

wyboru”

„Uważam, że 
każdy powinien skorzystać z 
zajęć, ponieważ przełamuje 

swoją nieśmiałość i otwiera się 
na ludzi”

„Robimy 
dokładnie to, co 
chcieliśmy, mając 

wsparcie i dzięki temu 
możemy się rozwijać”

„Mnogość 
wyniesionej wiedzy i 

doświadczeń”
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