DOTAZNÍK ŠTUDENTA NA ZISŤOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA
Vážený študent, vážená študentka,
na základe trvalej snahy o zlepšovanie kvality študijných programov, získavania spätnej
väzby k pedagogickému výkonu učiteľov, ako aj zlepšovania efektivity a dostupnosti podporných
materiálnych, technických a informačných zdrojov pre študentov Trnavskej univerzite v Trnave, sa
na Vás obraciame so žiadosťou o vyplnenie dotazníka spokojnosti študentov. Dotazník je
anonymný. Jeho výsledky, ako aj reakcie na prípadné pripomienky budú zverejnené na webovej
stránke univerzity.
Časti A a B sa vypĺňajú len raz, časť C, týkajúcu sa hodnotenia výkonu pedagógov, je
možné vyplniť opakovane vždy pre iného pedagóga.
Vzhľadom na náš záujem o získanie komplexných informácií, ktoré by mali viesť
k skvalitneniu vzdelávania na TU, si Vás dovoľujem požiadať o vyplnenie všetkých troch častí
dotazníka (A, B a C).
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Časť „A“ – Spokojnosť s kvalitou výučby
Správnu odpoveď vyznačte krížikom:
Pohlavie:
xxxxxxxxxxxx
Stupeň štúdia:
xxxxxxxxxxxx
Forma štúdia:
xxxxxxxxxxx
Ročník:
xxxxxxxxxxxxx
Fakulta:
xxxxxxxxxxxxx

Muž

Žena

Bc.

Mgr.

Denná

PhD.
Externá

1.

2.

3.

FF

PdF

FZaSP

TF

úplne
súhlasím

PF

skôr
súhlasím

skôr
nesúhlasím

úplne
nesúhlasím

neviem

1. Som spokojný s výberom študijného
programu
2. Výber mi odporúčalo okolie (rodičia,
známi, priatelia)
3. Štúdium som si vybral na základe dobrej
reklamy a propagácie fakulty
4. Štúdium som si vybral podľa informácií,
že fakulta je ľahko zvládnuteľná
5. Štúdium som si vybral podľa informácií,
že fakulta má vysoké nároky na štúdium
6. Som spokojný s počtom prednášok
7. Som spokojný s počtom cvičení
8. Som spokojný s počtom samostatne
riešených úloh (projekty, seminár. práce)
9. Mám možnosť vyjadriť sa k obsahu
študijných programov
10. Mám možnosť komunikovať
s vyučujúcimi prostredníctvom internetu
11. Je pre mňa jednoduché skontaktovať sa s
pedagogickými zamestnancami TU
12. Som spokojný s prítomnosťou
pedagógov v čase konzultačných hodín
Iné pripomienky:

Ďakujeme za vyplnenie!

2

Časť „B“ – Spokojnosť s kvalitou materiálnych, technických a informačných zdrojov
Správnu odpoveď vyznačte krížikom:
Pohlavie:
xxxxxxxxxxxx
Stupeň štúdia:
xxxxxxxxxxxx
Forma štúdia:
xxxxxxxxxxx
Ročník:
xxxxxxxxxxxxx
Fakulta:
xxxxxxxxxxxxx

Muž

Žena

Bc.

Mgr.

Denná

PhD.
Externá

1.

2.

3.

FF

PdF

FZaSP

TF

úplne
súhlasím
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PF

skôr
súhlasím

skôr
nesúhlasím

úplne
nesúhlasím

neviem

Som spokojný s dostupnosťou
informačných technológií a možnosťou
využívania internetu v budovách TU
Som spokojný s dostupnosťou študijnej
literatúry (v knižnici, na webe)
Študijná literatúra je aktuálna
a primerane vhodná (adekvátna)
Som spokojný s otváracími hodinami
Univerzitnej knižnice
Som spokojný s úradnými hodinami na
študijnom oddelení rektorátu
Som spokojný s prístupom
zamestnancov na študijnom oddelení
rektorátu
Som spokojný s úradnými hodinami na
študijnom oddelení fakulty
Som spokojný s prístupom
zamestnancov na študijnom oddelení
fakulty
Nepedagogickí zamestnanci TU sú
ústretoví voči požiadavkám študentov
Moje požiadavky sú vybavené bez
zbytočného predlžovania lehoty
Je pre mňa jednoduché skontaktovať sa
s nepedagogickými zamestnancami TU
Som spokojný s informovanosťou
o problematike súvisiacej so štúdiom
Mám možnosť vyjadriť sa k rôznym
procesom prebiehajúcim na univerzite
Som spokojný s ubytovacími
možnosťami poskytovanými TU
Som spokojný s možnosťami
stravovania na TU
Som spokojný s kultúrnymi a šport.
možnosťami poskytovanými TU
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17. Ponuka Centra podpory študentov mi
vyhovuje
18. Ponuka Centra jazykov mi vyhovuje
19. Som spokojný s kvalitou poradenstva,
súvisiacou so štúdiom
20. Moje očakávania od štúdia na TU sa
naplnili
21. Opätovne by som si vybral štúdium na
TU v mojom odbore
22. Opätovne by som si vybral štúdium na
TU, ale v inom odbore
Iné pripomienky:

Ďakujeme za vyplnenie!
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Časť „C“ – Hodnotenie pedagogického výkonu učiteľa
Správnu odpoveď vyznačte krížikom:
Pohlavie:
xxxxxxxxxxxx
Stupeň štúdia:
xxxxxxxxxxxx
Forma štúdia:
xxxxxxxxxxx
Ročník:
xxxxxxxxxxxxx
Fakulta:
xxxxxxxxxxxxx

Muž

Žena

Bc.

Mgr.

Denná

PhD.
Externá

1.

2.

3.

FF

PdF

FZaSP

TF

PF

Hodnotený pedagóg (meno, priezvisko): ..........................................................................................

Predmet: .....................................................................................

úplne
súhlasím

skôr
súhlasím

skôr
nesúhlasím

úplne
nesúhlasím

neviem

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu)
2. Pedagóg dobre časovo organizuje
vyučovanie (dochvíľnosť)
3. Pedagóg je pripravený na výučbu
4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné
informácie o svojom predmete v inform. liste
5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo
6. Pedagóg je na študentov dostatočne
náročný
7. Pedagóg podporuje aktívne a kritické
myslenie študentov
8. Pedagóg je ochotný komunikovať o
problémoch počas konzultačných hodín
9. Pedagóg je spravodlivý v prístupe
k študentom
10. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu v
praxi
11. Pedagóga vnímam ako odborníka pre
daný predmet
12. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu?
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13. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy a pripomienky k výučbe predmetu

Pridať hodnotenie ďalšieho pedagóga:
ÁNO NIE

Ďakujeme za vyplnenie!
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