ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ Z DOTAZNÍKOV
Vážení študenti U3V,
na základe Vami vyplnených dotazníkov zverejňujeme Vaše najčastejšie odpovede na otázky, Vaše návrhy a
pripomienky, ktoré sú pre nás a našu ďalšiu prácu veľmi dôležité. Zároveň Vám predkladáme aj naše
vyjadrenia k niektorým Vašim odpovediam, či pripomienkam.
Dotazníky ste mali možnosť po prvýkrát vypĺňať elektronicky, niektorí z Vás dali prednosť vypĺňaniu písomnou
formou.
Dotazníky boli zozbierané koncom zimného semestra v akademickom roku 2011/2012. Celkovo bolo
zaznamenaných 167 odpovedí, za ktoré sme Vám vďační.
Vaše najčastejšie odpovede a požiadavky

Naše stanovisko k Vašim odpovediam

Informovanosť o U3V
Aký spôsob získavania informácií potrebných ku štúdiu je pre Vás najvýhodnejší?
Webová stránka www.ucv.uniza.sk

98 odpovedí Web stránka je a neustále bude pravidelne aktualizovaná, ponúka
všetky informácie týkajúce sa štúdia aj voľnočasových aktivít U3V.

Nástenka v priestoroch ÚCV

Nástenka informuje o všetkých novinkách týkajúcich sa výučby aj
16 odpovedí voľnočasových aktivít U3V, a tiež o aktivitách ponúkaných inými
organizáciami (Dom umenia Fatra, Krajská knižnica,..)

Osobne v kancelárii U3V

37 odpovedí

Iné: pravidelné zasielanie informácií mailom

3 odpovede V pravidelnom posielaní pozvánok na rôzne kultúrne podujatia a
informácií o dianí na U3V budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.

Bez odpovede

13 dotazníkov

Kancelária U3V je Vám k dispozícii cez pracovné dni od 8:00 - 15:00
hod.

Ste spokojný s komunikáciou so študijným oddelením U3V?
Áno, som spokojný
142 odpovedí
Ďakujeme.
Komunikácia je na postačujúcej úrovni
18 odpovedí
Vôbec nie som spokojný
0 odpovedí
Iné
0 odpovedí
Bez odpovede
7 dotazníkov
Oboznámenie so systémom štúdia (systém skúšok, potvrdzovanie indexov, účasť na prednáškach,..) bolo podľa Vás:
Vynikajúce, bol som spokojný
131 odpovedí
Uspokojivé
31 odpovedí Počnúc ďalším akademickým rokom 2012/2013 zavádzame pre
Menej uspokojivé
1 odpoveď študentov prvých ročníkov dve spoločné prednášky zamerané na
Nevyhovujúce, nedostal som potrebné informácie
1 odpoveď oboznámenie so systémom štúdia na U3V, dobrovoľníctvo a
Iné
0 odpovedí bezpečnosť v seniorskom veku.
Bez odpovede

3 dotazníky

Vyučovací proces
Vyhovuje Vám intenzita prednášok cca raz za mesiac?
Áno
Nie
Iné: raz za 2 týždne
Iné: raz za 3 týždne
Iné: častejšie
Bez odpovede
Zaujali Vás témy jednotlivých prednášok?
Áno
Niektoré áno, iné nie
Nie
Bez odpovede

138 odpovedí Základnú líniu pri tvorbe rozvrhu tvorí kapacita učební a rozsah
prednášok jednotlivých študijných programov za semester. Nový
4 odpovede
rozvrh sa budeme snažiť pripraviť tak, aby všetky prednášky vrátane
9 odpovedí záverečných skúšok boli ukončené do konca mája. Intenzitu cvičení z
počítačov by sme radi znížili na 2 - týždňovú. Pri tvorbe rozvrhu v
1 odpoveď týchto laboratóriách sme však závislí od ostatných fakúlt a rozvrhu
3 odpovede vysokoškolskej výučby. Preto Vám túto zníženú intenzitu cvičení
nevieme teraz zaručiť.
12 dotazníkov
128 odpovedí
36 odpovedí
0 odpovedí
3 dotazníky

Teší nás, že prednášky, ktoré sme pre Vás vybrali sú pre Vás
zaujímavé. V budúcnosti by sme privítali, keby ste konkretizovali témy
prednášok, ktoré boli pre Vás menej zaujímavé. Bez konkrétneho
poznatku nemôžeme uskutočniť nápravu.

Získali ste z prednášok informácie, ktoré sú pre Vás úplne nové?
Áno
98 odpovedí
Viac áno
57 odpovedí
Viac nie
8 odpovedí
Nie
1 odpoveď
Bez odpovede
3 dotazníky
Stalo sa, že rôzni lektori prednášali tú istú problematiku?
Áno
5 odpovedí
Opäť by sme Vás chceli poprosiť, keby ste konkretizovali prednášky
Nie
142 odpovedí
alebo témy, ktoré sa opakovali. Bez konkrétneho poznatku
Iné
0 odpovedí
nemôžeme uskutočniť nápravu.
Bez odpovede
20 dotazníkov
Vyhovovala Vám dĺžka jednotlivých prednášok?
Áno, vyhovovala mi
Prednášky boli zbytočne dlhé
Prednášky mohli byť dlhšie
Bez odpovede

140 odpovedí
9 odpovedí
6 odpovedí
12 dotazníkov

Úroveň študijných materiálov (učebných textov) bola podľa Vás:
Vynikajúca
70 odpovedí
Uspokojivá
92 odpovedí
Menej uspokojivá
3 odpovede
Nevyhovujúca
2 odpovede
Bez odpovede
0 dotazníkov
Chceli by ste ku štúdiu dostávať aj iné materiály ako učebné texty?
Áno
Nie
Iné: zoznam použitej literatúry (Kulturológia)
Iné: odkazy na odbornú literatúru (Kulturológia)
Iné: CD k preberanému bloku tém (PC)
Bez odpovede

32 odpovedí Uvítali by sme Vaše konkrétne návrhy a nápady v tomto smere.
110 odpovedí
1 odpoveď Absencia učebných textov v zimnom semestri bola doplnená v
1 odpoveď letnom semestri.
V študijnom programe Človek a počítač dostávajú študenti CD s
1 odpoveď
učebným textom na začiatku každého ročníka.
22 dotazníkov

Čo Vás najviac vyrušovalo počas prednášok?

Nefunkčná, zlyhávajúca technika počas prednášok

Nakoľko sú to prevažne reakcie študentov študijného programu
Človek a počítač, ktoré sme zaznamenali počas semestra, pokúsime
5 odpovedí
sa tento problém vyriešiť v letných mesiacoch so správcom siete
Fakulty špeciálneho inžinierstva.

Nedodržiavanie pravidelných prestávok zo strany
lektora

3 odpovede

Hluk pred a nad učebňou

2 odpovede

Nevypnuté mobilné telefóny počas prednášok
Nedisciplinovanosť spolužiakov počas prednášky
(neskoré príchody a skoré odchody, vyrušovanie,
vstupovanie do výkladu lektora, nedisciplinovanosť,
..)

Chlad v učebniach FA107, B105 a B106

Nič, žiadne vyrušovanie
Bez odpovede

O dĺžke a čase začatia prestávky je možné sa vopred dohodnúť s
lektorom.

8 odpovedí
O týchto skutočnostiach budeme informovať na spoločnom stretnutí
všetkých študentov U3V počas slávnostného zahájenia
18 odpovedí
akademického roku v septembri.

Oproti minulému roku bola podľa prevádzkového oddelenia v
učebniach B105 a B106 zvýšená intenzita kúrenia. Učebňa FA107 je v
správe Fakulty špeciálneho inžinierstva, o tomto probléme ich
7 odpovedí budeme informovať. Uvažuje sa o výmene okien v celej budove,
ktorá by výrazne prispela k zvýšeniu teploty v učebniach počas
vykurovacieho obdobia. Tá však závisí aj od finančnej situácie
Žilinskej univerzity v Žiline.
32 odpovedí
92 dotazníkov

Učebne
Vzhľadom k veľkosti Vašej študijnej skupiny bola učebňa:
Vyhovujúca
151 odpovedí
Nevyhovujúca
5 odpovedí
Bez odpovede
11 dotazníkov
Čistota a upravenosť učebne bola podľa Vás:
Vynikajúca
Uspokojivá
Nevyhovujúca
Bez odpovede
Vaše návrhy a požiadavky týkajúce sa učební:
Bez pripomienok, všetko vyhovuje

58 odpovedí
98 odpovedí
2 odpovede
9 dotazníkov
8 odpovedí

Chlad v učebniach B105, B106

Podľa informácií prevádzkového oddelenia bola oproti minulému
roku v týchto učebniach zvýšená intenzita kúrenia v zimných
mesiacoch. Uvažuje sa o výmene okien v celej budove, ktorá by
8 odpovedí
výrazne prispela k zvýšeniu teploty v učebniach počas
vykurovacieho obdobia. Tá však závisí aj od finančnej situácie
Žilinskej univerzity v Žiline.

Potrebná oprava okien v učebni B106

1 odpoveď

Kývajúce sa lavice
Potrebná výmena stoličiek v učebni B 105
Potrebné iné usporiadanie lavíc v učebni B104

1 odpoveď
4 odpovede
1 odpoveď

Uvažuje sa o výmene okien v celej budove, ktorá by výrazne prispela
k zvýšeniu teploty v učebniach počas vykurovacieho obdobia. Tá
však závisí aj od finančnej situácie Žilinskej univerzity v Žiline.

Výhrady k učebni FA107 - chlad, tma, rôzny OS na
počítačoch, nefunkčné počítače
Výhrady k učebni ND 219 - malá učebňa vzhľadom k
počtu študentov, málo priestoru na písanie
poznámok

6 odpovedí

Problémy s počítačmi budeme konzultovať so správcom siete Fakulty
špeciálneho inžinierstva v letných mesiacoch.

4 odpovede

Umiestniť do učebne rýchlovarnú kanvicu na varenie
kávy a čaju

1 odpoveď Z bezpečnostných dôvodov to nie je možné.

Rozmiestniť v učebniach rozvrhy jednotlivých
študijných programov a informácie z nástenky na
chodbe

1 odpoveď Je to veľmi podnetný návrh, budeme sa ním zaoberať.

Bez odpovede

132 dotazníkov

Akým spôsobom by mala byť podľa Vás prezentovaná U3V, a kde?
Je prezentovaná dostatočne
17 odpovedí

V regionálnej tlači (MY, Žilinský večerník,..)

V RTVS

V MHD

V TV Patriot
Formou letáčikov
Prostredníctvom webu
V reklamných novinách
V Klube seniorov UTV
V JDS
Bez odpovede

Veľmi radi by sme regionálne noviny využívali. Avšak informácia o
Univerzite tretieho veku a študijných programoch je chápaná ako
inzercia, za ktorú je potrebné si platiť. Keďže sa neustále snažíme
20 odpovedí
komunikovať s regionálnymi médiami, pevne veríme, že sa stav
zlepší. Jednou z alternatív je, že o U3V budete do regionálnej tlače
častejšie písať aj Vy, naši študenti.
6 odpovedí
Opäť ide o platenú reklamu. Žilinská univerztita, ani žiadne
ministerstvo Univerzitu tretieho veku finančne nepodporuje. Preto je
3 odpovede
možné platené reklamy využívať s veľkou rozvahou a v rámci
rozpočtu, ktorý máme k dispozícii.
2 odpovede
2 odpovede
4 odpovede
1 odpoveď
1 odpoveď
2 odpovede
109 dotazníkov

Mali by ste záujem zúčastňovať sa voľnočasových aktivít v rámci U3V (tvorivé dielne, prednášky, besedy,..)? Akých?
Nie
20 odpovedí
Nie, časový problém
4 odpovede
Nie, bydlisko mimo Žiliny
9 odpovedí
Áno
23 odpovedí
Záujem o prednášky a besedy
19 odpovedí
Teší nás Váš záujem o aktivity U3V pripravené nad rámec výučby. V
Záujem o tvorivé dielne
13 odpovedí
ďalšom akademickom roku sa pokúsime zrealizovať niektoré z Vašich
Záujem o turistiku
1 odpoveď
návrhov. Niektoré aktivity je možné navštevovať v polovici júna v
Záujem o exkurzie
2 odpovede
rámci Letnej školy pre seniorov.
Záujem o cvičenie
1 odpoveď
Neviem
1 odpoveď
Bez odpovede
74 dotazníkov
Boli by ste ochotný viesť nejaké voľnočasové aktivity? Ak áno, ktoré?
Nie
49 odpovedí
Momentálne nie, časom
4 odpovede
Áno
3 odpovede
Áno, výroba vianočných ozdôb
1 odpoveď
Áno, joga, v spolupráci s niekým ďalším
1 odpoveď
Áno, v súvislosti s folklórom
1 odpoveď
Áno, v súvislosti s literatúrou
1 odpoveď
Áno, maľba na sklo
1 odpoveď
Áno, paličkovanie
1 odpoveď
Bez odpovede
105 dotazníkov

Sme radi, že Vy, naši študenti, ste aktívni a tvoriví. Vaše podnety a
nápady sú pre nás mimoriadne dôležité pri organizovaní celého
akademického roka. Ak máte chuť podeliť sa s ostatnými študentmi
U3V o svoje zručnosti, či znalosti, neváhajte, a dajte o sebe vedieť v
kancelárii U3V! Ďakujeme.

O aké témy by ste mali v budúcnosti záujem v rámci štúdia na U3V?
Alternatívna medicína, zdravie, zdravý životný štýl,
zdravotníctvo, zdravá výživa, vitalita, pohybové
aktivity

13 odpovedí

Príroda, ochrana životného prostredia, ekológia a
tvorba krajiny, liečivé byliny, kvetena, vývoj Zeme,
fauna a flóra

12 odpovedí

Tieto témy sú súčasťou študijného programu Zdravý životný štýl,
pohybové cvičenia sú zaradené do Letnej školy pre seniorov.

Dejiny európskej civilizácie a kultúry patria medzi nové programy v
ponuke U3V.

História, svetové dejiny, dejiny Európy

7 odpovedí

Umenie, umenie od praveku, rozšírený št. program
Človek a umenie

6 odpovedí Tieto témy sú súčasťou študijného programu Človek a umenie.

Počítače, nové trendy v oblasti PC, spracovanie
fotografií, práca s textom vo worde, práca s
obrázkami, práca s kamerou (na 1 rok), zdokonalenie
v práci s PC

6 odpovedí Do novej ponuky U3V sú zaradené aj špecializované 1-ročné moduly.

Jazykové vzdelávanie, anglický jazyk, AJ pre
začiatočníkov (za poplatok 35 EUR/rok)

6 odpovedí Angličtina pre seniorov je v ponuke Univerzitnej školy jazykov.

História Slovenska, Slováci vo svete - vynálezci,
podnikatelia, Slováci v kultúre, slovenské zvláštnosti,
krásy Slovenska, hrady, kaštiele, termálne pramene,
kúpele, hory, turizmus na Slovensku, prírodné krásy

6 odpovedí

História mesta Žilina

5 odpovedí Študijný program existuje avšak je oň veľmi malý záujem.

Hudba, dejiny hudby, rozoberanie významných
hudobných diel, koncerty v podaní talentovaných
študentov U3V

5 odpovedí

Astronómia, vesmír
Financie, praktická ekonomika, základy podvojného
účtovníctva, manažment
Psychológia, psychohygiena, osobnostný rast

Inšpiratívna odpoveď, pokúsime sa v budúcnosti zaradiť do našej
ponuky.

Študijný program "Človek a hudba" existuje. Podnetné sú koncerty
študentov.

Túto problematiku by sme radi do našej ponuky zaradili v budúcnosti
v rámci nových možností vzdelávania na U3V.
Financie a praktická ekonomika sú v študijnom programe "Finančné
5 odpovedí
vzdelávanie".
4 odpovede Témy sú v študijnom programe "Človek a psychológia".
5 odpovedí

Teológia, história svetových náboženstiev, spirituálny
rozmer človeka, základy teológie v spolupráci s
rehoľou dominikánov

4 odpovede

Niektoré z uvedených tém boli zaradené do študijného programu
"Človek a filozofia", ktorý pre malý záujem študentov nepokračuje.

Komunikácia, etika, protokol
Cestovný ruch spolu s hoteliérstvom a správaním sa
Záhradníctvo
Žurnalistika, masmediálna komunikácia

Témy sú zaradené do študijných programov "Právo v spoločnosti" a
3 odpovede "Človek a spoločnosť". Zaujímavé je však v tomto programe
zameranie na seniorov.
3 odpovede
3 odpovede
3 odpovede Záhradníctvo patrí medzi nové programy v ponuke U3V.
3 odpovede Témy sú v študijnom programe "Človek a médiá."

Kultúra; výtvarné umenie; literatúra; šport, história
športu; štúdium v humanitnom smere; zemepis,
spoznávanie nových krajín

12 odpovedí
(po 2
odpovede)

Základy práva, právo so zameraním na dôchodcov

Kinematografia; moderná hudba (od jazzu po rock);
fotografia v spolupráci s klubom neprofesionálnych
fotografov; etnografia; medzinárodné vzťahy;
reštaurovanie historických predmetov; výuka hry na
hudobný nástroj; kresba, maľovanie; spoločnosti;
energetika; filozofia; architektúra; meteorológia;
UNESCO; pokračovanie štúdia v programe Človek a
médiá; štúdium v technických smeroch

16 odpovedí
(po 1
odpovedi)

Jedným z veľmi dôležitých aspektov pri tvorbe nových študijných programov je ich "atraktívnosť" počas celých troch rokov. Do našej ponuky
sa snažíme zaradiť programy zaujímavé pre čo najširšie spektrum záujemcov o štúdium u nás. Nie je možné (aj vzhľadom na finančné krytie
Univerzity tretieho veku) pripraviť program len úzkemu okruhu ľudí. Niektoré z Vami navrhnutých tém sa pokúsime vo forme prednášok
zaradiť aspoň v rámci voľnočasových aktivít U3V. Tieto témy sú však veľmi podnetné a zaujímavé. Vďaka za ne.

Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali vypĺňaniu tohto dotazníka.
Vaša U3V

