
Milé študentky, milí študenti, 

v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho 

postoja ku kvalite výučby. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili zastúpením Vášho súhlasu, resp. 

nesúhlasu s ich znením. Naše stanovisko uvádzame pod každým grafom. 

 

 

 

Stanovisko vedenia fakulty: Sme potešení, že všetci študenti zapojení do ankety,  

sú spokojní s výberom študijného programu. 

 

 

 

Stanovisko vedenia fakulty: Z výsledkov vyplýva, že na rozhodovanie signifikantnej  

časti našich študentov malo vplyv ich blízke okolie. 

 

Som spokojný s výberom študijného programu

1 - úplne súhlasím 2 - skôr súhlasím 3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím 5 - úplne nesúhlasím

Výber mi odporúčalo okolie (rodičia, známi, priatelia)

1 - úplne súhlasím 2 - skôr súhlasím 3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím 5 - úplne nesúhlasím



 

Stanovisko vedenia fakulty: Je pozitívne, že zhruba dve tretiny študentov vnímalo  

propagáciu fakulty a pravdepodobne ovplyvnila ich rozhodnutie. 

 

 

 

Stanovisko vedenia fakulty: Teší nás, že sa vôbec neobjavil názor, ktorý by konvenoval  

zmienenému predpokladu. 

 

Štúdium som si vybral na základe dobrej reklamy a 
propagácie fakulty

1 - úplne súhlasím 2 - skôr súhlasím 3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím 5 - úplne nesúhlasím

Štúdium som si vybral podľa informácií, že fakulta je ľahko 
zvládnuteľná

1 - úplne súhlasím 2 - skôr súhlasím 3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím 5 - úplne nesúhlasím



 

Stanovisko vedenia fakulty: Je potešujúce, že polovica študentov si našu fakultu vybrala  

práve pre vysoké nároky na štúdium. Nazdávame sa, že toto číslo je vysoko nadpriemerné 

a poukazuje aj na informácie, ktoré uchádzači získavajú od absolventov. 

 

 

 

Stanovisko vedenia fakulty: Je potešiteľné, že všetci respondenti odpovedali kladne.  

Napriek všeobecnej tendencii znižovať počty kontaktných hodín, sme prednášky  

nastavili tak aby študenti získali dôkladný prehľad zo všetkých jadrových predmetov. 

 

Štúdium som si vybral podľa informácií, že fakulta má 
vysoké nároky na štúdium

1 - úplne súhlasím 2 - skôr súhlasím 3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím 5 - úplne nesúhlasím

Som spokojný s počtom prednášok

1 - úplne súhlasím 2 - skôr súhlasím 3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím 5 - úplne nesúhlasím



 

Stanovisko vedenia fakulty: Pri tvorbe odporúčaných študijných plánov sme dávali dôraz  

aj na cvičenia (v prípade našej fakulty najmä textové semináre), ktoré študentom umožňujú  

získať  a upevniť si praktické zručnosti. 

 

 

 

Stanovisko vedenia fakulty: Teší nás, že dve tretiny študentov sú s počtom samostatne  

riešených úloh spokojné. Pri nespokojných študentoch nie sme schopní identifikovať, či sa im zdá 

tento počet nízky alebo vysoký. Vyšší počet samostatne riešených úloh súvisí s nastavením štúdia. 

 

Som spokojný s počtom cvičení

1 - úplne súhlasím 2 - skôr súhlasím 3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím 5 - úplne nesúhlasím

Som spokojný s počtom samostatne riešených úloh 
(projekty, seminár. práce)

1 - úplne súhlasím 2 - skôr súhlasím 3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím 5 - úplne nesúhlasím



 

Stanovisko vedenia fakulty: Študenti sa priamo nezúčastňujú pri tvorbe študijných  

programov. Z výsledku ankety vyplýva potreba väčšej aktivity pri ich informovaní  

o možnostiach nepriameho vplyvu najmä prostredníctvom členov akademického  

senátu a rozhovorov s pedagógmi resp. s garantmi študijných programov. 

 

 

 

Stanovisko vedenia fakulty: Sme potešení pozitívnym stanoviskom a budeme vyučujúcich  

naďalej nabádať k promptnej komunikácii so študentami.  

 

Mám možnosť vyjadriť sa k obsahu študijných programov

1 - úplne súhlasím 2 - skôr súhlasím 3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím 5 - úplne nesúhlasím

Mám možnosť komunikovať s vyučujúcimi 
prostredníctvom internetu

1 - úplne súhlasím 2 - skôr súhlasím 3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím 5 - úplne nesúhlasím



 

Stanovisko vedenia fakulty: Teší nás vaše pozitívne stanovisko k tejto otázke. 

 

 

 

Stanovisko vedenia fakulty: Výsledok ukazuje, že signifikantná časť študentov  

konzultačné hodiny nevyužíva. Je to spôsobené tým, že väčšinou si študenti 

 dohodnú stretnutie s pedagógom vopred (najmä prostredníctvom emailu),  

pretože tento postup je pre študentov výhodnejší. 

 

 

Iné pripomienky: 

➢ na teologickej fakulte TU mi chýbajú športové možnosti. uvítala by som tiež na prednáškach 

viac zážitkových aktivít, tiež väčšiu prípravu po praktickej stránke v rámci prednášok. 

Je pre mňa jednoduché skontaktovať sa s pedagogickými 
zamestnancami TU

1 - úplne súhlasím 2 - skôr súhlasím 3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím 5 - úplne nesúhlasím

Som spokojný s prítomnosťou pedagógov v čase 
konzultačných hodín

1 - úplne súhlasím 2 - skôr súhlasím 3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím 5 - úplne nesúhlasím



Stanovisko vedenia fakulty: Naša fakulta si v predchádzajúcich rokoch prenajímala telocvičňu ale 

záujem o športovanie bol minimálny. Privítali by sme konkrétnu iniciatívu zo strany študentov, ktorej 

by sme následne vytvorili materiálne zabezpečenie. Okrem toho organizujeme rôzne typy 

mimoškolských aktivít, aj tu je však záujem študentov pomerne malý. Prednášky sú zo svojej podstaty 

orientované najmä teoreticky, praktická stránka sa precvičuje na seminároch a na praxi. 


