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.
Vaše elektronické odpovede dotazníkov boli zozbierané koncom zimného semestra v akademickom roku
2013/2014. Celkovo bolo zaznamenaných 173 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

125 odpovedí

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

Kancelária U3V je Vám k dispozícii v pondelky, stredy a štvrtky od 7:30 15:30 hod. a v piatky od 7:30 - 14:30 hod. Utorky sú nestránkové dni.

Osobne v kancelárii U3V

28 odpovedí

Nástenka v priestoroch ÚCV

Medzi odpovede boi započítané aj komentáre o informovanoti
študentov pred prednáškami v učebniach.
Nástenka
18 odpovedí
informuje o novinkách týkajúcich sa výučby a o aktivitách
pripravených inými organizáciami.

Iné
Bez odpovede

0 odpovedí
2 dotazníky

Ste spokojný s komunikáciou so študijným oddelením U3V?
Áno, som spokojný
Komunikácia je na postačujúcej úrovni

160 odpovedí
13 odpovedí

Vôbec nie som spokojný

0 odpovedí

Iné

0 odpovedí

Ďakujeme.

Oboznámenie so systémom štúdia (systém skúšok, potvrdzovanie indexov, účasť na prednáškach,..) bolo podľa
Vás:
Vynikajúce, bol som spokojný
Uspokojivé
Menej uspokojivé
Nevyhovujúce, nedostal som potrebné informácie
Iné
Bez odpovede

135 odpovedí
O systéme štúdia sú študenti informovaní už pri samotnom prihlasovaní
sa do zvolených študijných programov a modulov. V rámci ak. roka sú
0 odpoveď informácie poskytnuté na slávnostnom otvorení ak. roka. Študenti
0 odpovedí prvých ročníkov zároveň v zimnom semestri absolvujú dve spoločné
prednášky zamerané na oboznámenie so systémom štúdia na U3V,
0 odpovedí dobrovoľníctvo a bezpečnosť v seniorskom veku.
6 dotazníkov
32 odpovedí

Vyučovací proces
Vyhovuje Vám súčasná intenzita prednášok?
Áno
Nie
Iné: častejšie
Bez odpovede

164 odpovedí

Po skúsenostiach z minulých rokov sme postupne upravili intenzitu
5 odpovedí prednášok tak, aby čo najviac vyhovovali Vám, našim študentom a
2 odpovede zároveň aby sme v maximálnej miere využili obsaditeľnosť jednotlivých
učební. Vaše odpovede to len potvrdzujú, čo nás teší.
2 dotazníky

Zaujali Vás témy jednotlivých prednášok?
Áno
Niektoré áno, iné nie
Nie
Bez odpovede

132 odpovedí Teší nás, že prednášky, ktoré sme pre Vás vybrali sú pre Vás zaujímavé.
V prípade, že niektorá z prednášok, ktoré ste v rámci svojho štúdia
37 odpovedí
absolvovali bola pre Vás menej zaujímavá, informujte o nej svoju
0 odpovedí koordinátorku. Bez konkrétneho poznatku nie je možné uskutočniť
5 dotazníkov nápravu.

Získali ste z prednášok informácie, ktoré sú pre Vás úplne nové?
Áno

86 odpovedí

Viac áno

78 odpovedí

Viac nie

6 odpovedí

Nie

1 odpoveď

Bez odpovede

2 dotazníky

Vyhovovala Vám dĺžka jednotlivých prednášok?
Áno, vyhovovala mi
Prednášky boli zbytočne dlhé
Prednášky mohli byť dlhšie
Bez odpovede

154 odpovedí
1 odpoveď
15 odpovedí
3 dotazníky

Úroveň študijných materiálov (učebných textov) bola podľa Vás:
Vynikajúca

81 odpovedí

Uspokojivá

64 odpovedí

Menej uspokojivá

3 odpovede

Nevyhovujúca

0 odpovedí

Bez odpovede

25 dotazníkov

Chceli by ste ku štúdiu dostávať aj iné materiály ako učebné texty?
Áno
Nie
Iné - písomné
Bez odpovede

29 odpovedí Uvítali by sme Vaše konkrétne návrhy a nápady v tomto smere.
112 odpovedí
Tlač študijných materiálov pre všetkých študentov - náklady na
1 odpoveď kancelársky papier a toner do tlačiarne, by sa odzrkadlila aj v zvýšení
poplatku za štúdium.
31 dotazníkov

Čo Vás najviac vyrušovalo počas prednášok?
Nič, som spokojný

45 odpovedí

Nevypnuté mobilné telefóny počas prednášok

16 odpovedí

Nedisciplinovanosť spolužiakov počas prednášky
(neskoré príchody a skoré odchody, vyrušovanie,
vstupovanie do výkladu lektora, nedisciplinovanosť,
nevhodné správanie spolužiaka, ..)

O týchto skutočnostiach budeme informovať na spoločnom stretnutí
všetkých študentov U3V počas slávnostného otvorenia akademického
27 odpovedí roku v septembri, a priebežne aj pred prednáškami jednotlivých
študijných programov.

Učebňa ND 219 - zlé zatemnenie počas slnečných dní,
slabá viditeľnosť na plátno, teplo v učebni, málo
vzduchu

Dôvodom uvedených problémov boli chýbajúce žalúzie na oknách.
6 odpovedí Na základe výsledkov verejného obstarávania bolo možné uskutočniť
nápravu.

Nezáživný prednes lektora, lektor má tichý hlas

5 odpovedí

Občas zamrzol PC

Študentské PC majú rôznu časovú odozvu najmä v prípade, že je
3 odpovede zadané väčšie množstvo príkazov naraz. V takomto prípade je
potrebné počkať, kým procesor zareaguje na daný príkaz.

Príliš dlhý čas inštalovania programu - Digit. multim.

1 odpoveď

Odporúčanú literatúru je možné zohnať len v knižnici

1 odpoveď

Dlhší čas pokiaľ sa lektor dostal ku každému
poslucháčovi, aby s ním individuálne konzultoval
preberanú problematiku - Základy práce s PC

Našou snahou je, aby všetci naši študenti od nás odchádzali s novými
1 odpoveď poznatkami, s porozumením preberanej problematiky, čo je v
niektorých prípadoch náročnejšie na čas.

občas chýbala diskusia k téme - Dej. eur. civ. a kul.

1 odpoveď

Rozdielna úroveň PC znalostí v študijnej skupine Spracovanie wev stránok a písanie pre médiá

Počas prihlasovania sú noví študenti povinní absolvovať vstupný test,
1 odpoveď ktorého cieľom je zistiť, či študent dosahuje požadovanú úroveň
ovládania práce s PC.

Hluk pred učebňou B105, keď sú otvorené dvere

1 odpoveď

Málo miesta v učebni B106

1 odpoveď

Bez odpovede

64 dotazníkov

Učebňa B106 je najväčšia učebňa, ktorou ÚCV disponuje. Viac
priestoru je možné získať len znížením počtu študentov v skupine.

Učebne
Vaše návrhy a požiadavky týkajúce sa učební:

Bez pripomienok, učebňa vyhovuje

Zlé zatemnenie učebne, čo má za následok slabú
viditeľnosť pri projekcii, málo miesta na sedenie
vzhľadom k počtu poslucháčov - B 106

O Vašich požiadavkách ohľadom zvýšenej intenzity kúrenia sme v
minulosti informovali prevádzkové oddelenie. Vedenie univerzity
uvažuje aj o výmene okien v celej budove, ktorá by výrazne prispela k
39 odpovedí
zvýšeniu teploty v učebniach počas vykurovacieho obdobia. Takáto
zmena však v nemalej miere závisí od finančnej situácie Žilinskej
univerzity v Žiline.
V lete 2012 boli vo všetkých učebniach opravené žalúzie. Vzhľadom k
veľkému počtu študentov, ktorí sa v učebniach striedajú a častokrát
6 odpovedí nie veľmi šetrnému zaobchádzaniu, je opäť väčšie množstvo žalúzií
poškodených. Nakoľko ŽU neplánuje výmenu okien, hľadáme spôsob,
ako zabezpečiť plnú funkčnosť žalúzií aj za existujúceho stavu okien.

Výhrady k učebni ND 219 - malá učebňa vzhľadom k
počtu študentov, málo priestoru na písanie poznámok a
na odkladanie osobných vecí

Nakoľko ÚCV nedisponuje vlastnou PC učebňou, sme odkázaní na
3 odpovede ústretovosť zo strany jednotlivých fakúlt ŽU a na obsaditeľnosť
jednotlivých učební.

Monitory sú nesprávne umiestnené oproti oknám, ktoré
nie sú zatemnené - ND 219

3 odpovede

Lepšie vetranie v učebniach

3 odpovede Závisí na vzájomnej dohode medzi študentmi jednej skupiny.

Presun z Veľkého Dielu do učebne na ul. 1. mája

2 odpovede

Vymeniť drevené stoličky a stoly z učebne B 105

2 odpovede V lete je plánovaná výmena stoličiek v tejto učebni.

Presun do nových priestorov ŽU

1 odpoveď

Zabzpečiť menšiu vzidalenosť lavíc od premietacieho
plátna - ND 2019

1 odpoveď

Chlad v učebniach B 105 a 106 počas zimného
semestra

1 odpoveď

Učebňa pôsobí smutno, dodať jej viac pestrosti -B104

1 odpoveď

V danej situácii sa s tým nedá nič robiť - B 104

1 odpoveď

Kvôli administratívnemu zdržaniu vzhľadom k verejnému obstarávaniu
boli chýbajúce žalúzie namontované až letnom semestri.

Pohárik šampanského na začiatok šk. roka by nezaškodil
Bez odpovede

1 odpoveď
109 dotazníkov

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

47 odpovedí

V regionálnej tlači (MY, Žilinský večerník,..), v médiách, v
tzv. "schránkových" médiách (Echo, Žilinské novinky), vo
firmách spolupracujúcich s U3V - bohatší sponzoring

Veľmi radi by sme regionálne noviny využívali. Avšak informácia o U3V
a študijných programoch je chápaná ako inzercia, za ktorú je
potrebné platiť. Keďže sa neustále snažíme komunikovať s
22 odpovedí regionálnymi médiami, pevne veríme, že sa stav zlepší. Je potrebné
podotknúť, že ŽU, ministerstvo, ani žiadna firma chod U3V finančne
nepodporujú. Jednou z alternatív je, že o U3V budete do regionálnej
tlače častejšie písať aj Vy, naši študenti.

Prostredníctvom internetu

6 odpovedí

V Kluboch dôchodcov

3 odpovede U3V má vynikajúcu spoluprácu s JDS.

Formou letákov, letákov do schránok

3 odpovede

V RTVS, MHD

2 odpovede

RTVS niekoľkokrát odvysielal na stanici Rádio Regína Banská Bystrica
rozhovory s koordinátorkou U3V a s niektorými študentmi.

Na výstavných paneloch v OC Mirage

1 odpoveď

Formou pútačov v zdravotníckych zariadeniach

1 odpoveď

Prostredníctvom vybraných prednášok v Krajskej knižnici

1 odpoveď Krajská knižnica v Žiline už dlhodobo patrí medzi partnerov U3V.

Na výveske ŽU

1 odpoveď

Zverejniť vybrané práce študentov U3V na internete

U3V už tretíkrát získala finančné prostriedky od mesta Žiliny na vydanie
Zborníka vybraných záverečných prác svojich študentov. Sme veľmi
1 odpoveď radi, že aj takýmto nepriamym spôsobom môžu našu U3V propagovať
práve naši študenti. Zborník je vo forme pdf zverejnený aj na našej
webovej stránke.

Prostredníctvom výstavy fotiek

Tento návrh bol prednesený aj v minulosti. Budeme sa ním ďalej
1 odpoveď zaoberať.

Prostredníctvom dobrovoľníckej práce v časopise
SCHODY

1 odpoveď

Neovplyvním to

1 odpoveď

Neviem
Bez odpovede

3 odpovede
79 dotazníkov

Mali by ste záujem zúčastňovať sa voľnočasových aktivít v rámci U3V (tvorivé dielne, prednášky, besedy,..)?
Akých?
Nie

16 odpovedí

Nie, časová zaneprázdnenosť

13 odpovedí

Nie, bydlisko mimo Žiliny
Áno

9 odpovedí

Záujem o prednášky a besedy s osobnosťami Žiliny

7 odpovedí Teší nás Váš záujem o aktivity U3V pripravené nad rámec výučby. V
budúcnosti sa pokúsime zrealizovať niektoré z Vašich návrhov.
25 odpovedí Niektoré aktivity je možné navštevovať v rámci Letnej školy pre
seniorov.
10 odpovedí

Záujem o prednášky z oblasti zdravého životného štýlu

2 odpovede

Záujem o exkurzie s odborným výkladom

2 odpovede

Záujem o turistiku do okolia
Záujem o prednášky z oblasti environmentalistiky a
astronómie

2 odpovede

Záujem o tvorivé dielne, arteterapiu, výtvarné techniky

Problematike zdravého životno štýlu sa venuje 3-ročný študijný
program s rovnakým názvom.

1 odpoveď

Záujem o prednášky o liečivých rastlinách

1 odpoveď

Záujem o cvičenie

1 odpoveď

Záujem o anglický jazyk pre začiatočníkov

Jazykové kurzy je možné navštevovať v rámci kurzov ponúkaných
1 odpoveď Univerzitnou školou jazykov, ktorá je rovnako ako U3V súčasťou Ústavu
celoživotného vzdelávania ŽU.

Záujem o prednášky o histórii Rakúsko - Uhorskej
monarchie

1 odpoveď

Záujem navštevovať pamiatky v blízkom okolí

1 odpoveď

Bez odpovede

81 dotazníkov

Pohybovo-relaxačné cvičenie je už po druhýkrát zaradené do
študijnej ponuky U3V.

O aké témy by ste mali v budúcnosti záujem v rámci štúdia na U3V?
Umenie, dejiny umenia, výtvarné umenie, besedy o
umení, divadelné umenie, svetové múzeá

13 odpovedí

V ak. roku 2014/2015 bude v ponuke U3V aj študijný program Človek a
umenie.

Alternatívna medicína, miesta na Slovensku s pozitívnou
energiou, zdravotníctvo, zdravý životný štýl,
zdravotnícka problematika, liečivé byliny, zdravý životný
štýl - nadstavba, liečiteľstvo, aktívne trávenie voľného
času

10 odpovedí

Niektoré z týchto tém sú súčasťou študijného programu Zdravý životný
štýl.

Tvorba web stránok, internet, sociálne siete,
komunikácia, zdokonalenie v práci s PC, nadstavba na
Základy práce s PC

10 odpovedí

Do ponuky U3V sú pravidelne zaradené aj špecializované 1-ročné
moduly.

História, svetové dejiny, história európskych štátov

10 odpovedí

Tieto témy sú zaradené do študijného programu Dejiny európskej
civilizácie a kultúry.

Psychológia, medziľudské vzťahy, etika

9 odpovedí

Záhradníctvo, záhradná architektúra

6 odpovedí Záhradníctvo patrí medzi realizované programy U3V.

Pamiatky UNESCO, umenie UNESCO

6 odpovedí Pamiatky UNESCO patria medz realizovaný program U3V.

Jazykové vzdelávanie

5 odpovedí

Astronómia, vesmír

4 odpovede

Právo, právo v EÚ, právna gramotnosť

4 odpovede

Geografia

3 odpovede

Biológia, botanika, príroda, chránené druhy rastlín a
živočíchov

3 odpovede

Kreatívne techniky, maľba - kresba, tvorivé dielne

3 odpovede

Hudba

2 odpovede

Architektúra

2 odpovede

Financie, účtovníctvo

2 odpovede

Fotografovanie

2 odpovede

Dejiny Žiliny

2 odpovede

Etnografia, etnológia Slovenska

2 odpovede

Dejiny Slovenska

1 odpoveď

Pamiatky okolia

1 odpoveď

Jazykové kurzy sú v ponuke Univerzitnej školy jazykov, ktorá je rovnako
ako U3V súčasťou Ústavu celoživotného vzdelávania ŽU.

Niektoré témy sú súčasťou realizovaného programu U3V Človek a
právo.

Ľudová architektúra (okolie Žiliny)

1 odpoveď

Geológia

1 odpoveď

Genealógia

1 odpoveď

Environmentalistika

1 odpoveď

Cestovný ruch

1 odpoveď

Klasická hudba

1 odpoveď

Kulturológia - kultúrny človek

1 odpoveď

Kultúra

1 odpoveď

Kultúra a sociálny vývin slovenskej dediny

1 odpoveď

Námety, ako propagovať krásy Slovenska

1 odpoveď

Témy zo súčasnosti (lepší medzigeneračný dialóg)

1 odpoveď

Spisovatelia

1 odpoveď

Ponuka U3V je vyhovujúca

6 odpovedí

Neviem

5 odpovedí

Bez odpovede

50 dotazníkov

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

