ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ Z DOTAZNÍKOV
Vážení študenti,
Na základe Vami vyplnených dotazníkov zverejňujeme Vaše najčastejšie odpovede na otázky,
návrhy a pripomienky, ktoré sú pre nás a našu prácu veľmi dôležité.
Predkladáme Vám aj naše vyjadrenia k jednotlivým položkám.
Vaše najčastejšie odpovede a požiadavky

Naše stanovisko k Vašim odpovediam

ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO PROCESU
Aký spôsob získavania informácií ku štúdiu je pre Vás najvhodnejší?
Internetová stránka

(169 opýtaných)

Nástenka

(24 opýtaných)

Osobný kontakt

(15 opýtaných)

Stránka je a neustále bude pravidelne aktualizovaná, ponúka všetky
informácie.
Informuje o všetkých novinkách ohľadom výučby aj
voľnočasových aktivít a aktivity ponúkané inými organizáciami
(Dom umenia Fatra, Krajská kniţnica ...)
Zamestnankyne sú študentom k dipozícii kaţdý deň
od 8,00 do 15,00 hod.

Ktorý vyučovací čas Vám najviac vyhovuje?
13:00 hod

(144 opýtaných)

13:30 hod

(42 opýtaných)

Čo Vám vadí pri komunikácii so študijným oddelením?
Nemám ţiadne problémy.
Je perfektné. Som spokojná.
Nemám výhrady. Informovanosť je výborná.
Všetko OK. Všetko je vynikajúco prispôsobené.
Pracovníčky maximálne vychádzajú v ústrety.
OBSAH VYUČOVACIEHO PROCESU
Nadobudli ste pri výučbe poznatky, ktoré boli pre Vás úplne nové?
áno
viac áno
viac nie
nie

(136 opýtaných)
(65 opýtaných)
(6 opýtaných)
(0 opýtaných)

Keďţe tento vyučovací čas sa ukázal ako vyhovujúci
ostáva nezmenený.

Zaujali Vás témy jednotlivých prednášok?
áno
áno aj nie
nie

(185 opýtaných)
( 21opýtaných)
(1 opýtaný)

Uvítali by sme, keby ste v dotazníku definovali témy, ktoré boli pre Vás
menej zaujímavé. Bez toho inak nie je moţné analyzovať Vaše
poţiadavky a uskutočniť prípadné zmeny.

Konala sa prednáška len na základe dodaných textov?
áno vţdy

(48 opýtaných)

obsahovala aj iné informácie

(157 opýtaných)

Úlohou učebných textov je podať základnú kostru informácií a Vaše
odpovede nám túto skutočnosť potvrdili.

Stalo sa, že rôzni lektori prednášali tú istú tematiku?
áno

(0 opýtaných)

nie

(193 opýtaných)

Čo Vás najviac vyrušovalo v rámci výučby?
Mobilné telefóny.

(10 opýtaných)

Nedisciplinovanosť spoluţiakov, diskusia spoluţiakov
(8 opýtaných)
v rámci výučby.

Nefungujúca didaktická technika.

(6 opýtaných)

Od budúceho školského roka bude kaţdá učebňa vybavená
vlastným dataprojektorom, čo eliminuje prepínanie dataprojektorov
a počítačov medzi sebou. Taktieţ pribudne nová PC učebňa.

Chlad v učebniach.

(7 opýtaných)

O tomto probléme vieme a snaţíme sa ho v rámci moţností s
prevádzkovým oddelením Ţilinskej univerzity riešiť.

Častejšie prednášky, napr. 2x v mesiaci.

(4 opýtaných)

Kapacita učební, dochádzanie niektorých študentov ako aj
rozvrhnutie výučby na 4 alebo 5 stretnutí za semester určuje základnú
líniu pre tvorbu rozvrhu. V niektorých prípadoch sa stane, ţe výučba
je naozaj 2x v mesiaci.

Zhrnutie a zdôraznenie toho, čo sme celkovo
nepochopili

(3 opýtaných)

Menší počet študentov v skupine

(5 opýtaných)

Dodrţiavať prestávky medzi vyučovaním

(13 opýtaných)

Bolo by dobré striedať lektorov

(3 opýtaných)

Vaše návrhy a pripomienky

Počas prednášky Vám lektor poskytne čas na Vaše otázky, je
potrebné pýtať sa. Lektori však budú na túto skutočnosť upozornení.
Pre otvorenie študijného progamu musí byť dostatočne naplnená
študijná skupina.
O dĺţke a času prestávok sa môţete dohodnúť s konkrétnym
lektorom na začiatku vyučovania.
Lektorov sa snaţíme obmieňať podľa moţností, ich pracovného
vyťaţenia a odbornosti.

Záverečné hodnotenie vykonávať formou
workshopu+ spoločná debata o prednášanej
tematike

(5 opýtaných)

Záverečné semestrálne práce neohraničiť
jednotnou témou, nechať na výber poslucháčov vo (6 opýtaných)
väzbe na odprednášané témy
Privítala by som viac ţivej hudby, návštevu koncertu. (8 opýtaných)

Letný spoločný pobyt rekreačno-náučný, turistika,
šport a pod.

Keby voľnočasové aktivity mohli byť aţ po 15.00
hod.

Vaše záverečné práce musíme archivovať ako doklad o korektnom
ukončení štúdia. Preto je problematické ukončenie semestra
prostredníctvom diskusie alebo workshopu. Nad alternatívou
workshopu s určitým druhom výstupu (moţno spoločného) budeme
určite uvaţovať. Témy prác sú prerokované vţdy s lektormi.
Na našej nástenke zverejňujeme ponuky Domu umenia Fatra. Krajskej
kniţnice a pod., ...

(16 opýtaných)

Pôvodný zámer niekoľko rokov dozadu počítal s pravidelnými
exkurziami. Avšak skúsenosti za posledné tri roky, kedy sme mali
extrémny problém obsadiť autobus tak, aby sa vykryli aspoň nákladu
na cestu, resp. nutnosť zrušiť exkurziu z dôvodu malého záujmu, zmenili
náš úmysel. Pri väčšom záujme a následnej reálnej účasti je moţné
exkurziu pripraviť. Veľmi radi privítame Vašu aktivitu pri organizovaní
takéhoto typu aktivít.

(3 opýtaných)

Učebne sa poskytujú aj jazykovým kurzom, ktoré nasledujú po
výučbe a voľnočasových aktivitách, preto nie je moţné začínať
v neskoršom čase.

Prax pri tvorbe časopisov, webových stránkach, ich
(4 opýtaných)
ukáţky na PC

Niektoré aktivity prebiehajú v št. programe Človek a médiá, podľa
záujmu sa ich budeme snaţiť zaradiť do voľnočasových aktivít
Univerzity tretieho veku.

Uvítali by sme v budúcom roku „Ţivotný štýl“

(11 opýtaných)

Aj na základe tohto prieskumu bol pripravený nový študijný program s
touto tematikou.

(7 opýtaných)

V rámci pripravovaného 2.ročníka letnej školy pre seniorov sa
uvaţujeme aj s témou zdokonalenia sa v práci s fotografiami
prípadne videom (ako nadstavba).

Nástenka

(24 opýtaných)

Na nástenky Univerzity tretieho veku sa budeme snaţiť dávať, tak ako
doteraz, všetky aktuálne informácie o štúdiu.

Web stránka

(32 opýtaných)

Osobne

(11 opýtaných)

Voľné pokračovanie kurzu počítačov pre
pokročilých
Z VOĽNÝCH OTÁZOK PRE ŠTUDENTOV 1, 2, 3. ročníka
Akým spôsobom by mala byť prezentovaná U3V?

Stránka sa bude, tak ako doteraz, pravidelne aktualizovať.
Študijné oddelenie je pre Vás k dispozícii kaţdý pracovný deň
od 8.00 - 15:00 hod.

Aké študijné témy by ste uvítali v študijných programoch?
Práce s PC – oblasť grafiky, financie – obchodovanie s CP,
práca s fotografiou, počítačová grafika, ţivotný štýl,
rodinné právo, ekonomické otázky, nadstavbové štúdium PC,
história, literatúra, dejiny hudby, dejiny výtvarného umenia,
výuvka AJ začiatočníci, výtvarníctvo, kreslenie, história Slovenska,
história športu, ekológia a energetika, svetová literatúra,
1918 – vznik ČSR, maďarizácia Slovákov v 19. a 20. storočí,
púštna vojna a vojna v perzskom zálive, poznávanie sveta, financie,
alternatívna medicína, zdravá výţiva, dejiny Ţiliny, psychológia,
filozofia, kurz kreslenia, politika, svetonázor, nemecký jazyk.

Mnohé z navrhovaných tém sa objavia v nových študijných
programoch pre akademický rok 2011/12.
Niektoré aktivity budu realizované v rámci plánovanej 2. letnej
školy pre seniorov ako aj v rámci voľno časových aktivít.
Jazykové kurzy pre seniorov budú ponúkané v Univerzitnej škole
jazykov od septembra 2011.

Ako by ste ohodnotili systém záverečných prác?
Primeraný a vyhovujúci

(21 opýtaných)

Súčasný systém vypracovania záverečných semestrálnych prác bol
pozitívne hodnotený, budeme v tomto trende pokračovať a budeme
uvaţovať o transformácii niektorých záverečných prác do
spoločných workshopv.

Vedeli by ste si predstaviť využiť Vaše vedomosti
pri dobrovoľníckych aktivitách pre mesto, U3V, ... ? Aké?
Vedenie krúţkov pre deti,
Pomoc starším a chorým deťom, SZŤP, Jednota dôchodcov,
v športových organizáciách a kultúre

Tieto témy sú pre nás veľmi dôleţité a touto cestou sa budú uberať aj
naše aktivity v oblasti dobrovoľníctva.

Akých voľnočasových aktivít by ste sa chceli zúčastňovať?
Kultúra - koncerty, divadlo, ...
Tvorivé dielne - kreslenie, maľovanie na hodváb, keramika, ...
Športová činnosť - turistika, cvičenie a meditácia, ...

S Vami navrhnutými voľnočasovými aktivitami budeme uvaţovať. Ich
reálne začlenenie do harmonogramu však bude závisieť aj od
nákadov na tieto aktivity a existujúcich zdrojov ich krytia.

Máte záujem o štúdium Anglického jazyka?
Počet záujemcov zo všetkých ročníkov

(38 opýtaných)

Od septembra 2011 sa otvára kurz angličtiny pre seniorov
v Univerzitnej škole jazykov.

Srdečne Vám ďakujeme za vyplnenie dotazníkov.
Dotazníky Vám budeme ponúkať na konci každého semestra.
Vaša U3V

