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 2014/2015.
Celkovo bolo zaznamenaných 234 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?
Mailová komunikácia so študijným oddelením

Mailom sú našim študentom zasielané nielen zmeny týkajúce sa
87 odpovedí štúdia, pozvánky na podujatia pripravené U3V ŽU, ale aj
pozvánky na rôzne kultúrne akcie v rámci mesta Žilina.

Webová stránka www.ucv.uniza.sk

Web stránka je neustále aktualizovaná, ponúka všetky
informácie týkajúce sa štúdia aj voľnočasových aktivít U3V ŽU.
53 odpovedí
Aktuálne informácie a fotky sú zverejňované aj na
facebookovom profile U3V ŽU

Webová stránka www.ucv.uniza.sk, mailová komunikácia
so študijným oddelením, osobne, nástenka v priestoroch
ÚCV ŽU (označenie viacerých možností)

Medzi odpovede boli započítané aj odpovede, v ktorých
študenti oznčili viac možnosí naraz. Nástenky v priestoroch ÚCV
50 odpovedí
informujú o novinkách týkajúcich sa výučby a o aktivitách
pripravených U3V ŽU a inými organizáciami.

Osobná návšteva v kancelárii U3V ŽU

Kancelária U3V je Vám k dispozícii v pondelky, stredy a štvrtky od
35 odpovedí 8:00 - 15:00 hod. a v utorky od 13:00 - 15:00 hod. Piatky sú
nestránkové dni.

Iné
Bez odpovede

0 odpovedí
9 dotazníkov

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

214 odpovedí
19 odpovedí

Vôbec nie som spokojný

0 odpovedí

Iné

0 odpovedí

Bez odpovede

1 dotazník

Ďakujeme.

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

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

Vyučovací proces
Vyhovuje Vám súčasná intenzita prednášok?
Áno
Nie
Iné: častejšie
Iné: 1x týždenne
Iné: 1x mesačne, nie v piatok
Iné: 2x do mesiaca
Iné: pridať k prednáškam ešte ďalšie cvičenia
Iné: všeobecný úvod len pre nových študentov
Bez odpovede

216 odpovedí
3 odpovede Učebný plán každého študijného programu a modulu presne
stanovuje počet hodín pre každý semester. Zároveň pri tvorbe
5 odpovedí
rozvrhu dodržiavame harmonogram platný pre denné štúdium
3 odpovede na ŽU. Okrem toho sme povinní naplno využiť obsaditeľnosť
2 odpovede jednotlivých učební, ktoré máme k dispozícii. Intenzitu prednášok
2 odpovede preto postupne upravujeme tak, aby čo najviac vyhovovala
Vám, našim študentom, a zároveň aby spĺňala uvedené kritériá.
2 odpovede
Vaše odpovede to len potvrdzujú, čo nás teší. Výučbu v piatky
1 odpoveď sa v budúcnosti pokúsime čo najviac minimalizovať.
0 dotazníkov

Zaujali Vás témy jednotlivých prednášok?
Áno, všetky
Väčšinou áno
Väčšinou nie
Bez odpovede

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

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

116 odpovedí

Viac áno

107 odpovedí

Viac nie
Nie
Bez odpovede

7 odpovedí
2 odpovede
2 dotazníky

Vyhovovala Vám dĺžka jednotlivých prednášok?
Áno, vyhovovala mi

209 odpovedí

PC cvičenia a prednášky boli zbytočne dlhé

3 odpovede

PC cvičenia a prednášky mohli byť dlhšie

17 odpovedí

Bez odpovede

5 dotazníkov

Chceli by ste ku štúdiu dostávať aj iné materiály ako učebné texty?
Áno

15 odpovedí

Nie

152 odpovedí

Uvítali by sme, keby ste uviedli konkrétne návrhy a nápady v
tomto smere.

Lektori obvykle počas svojich prednášok odporučia aj literatúru
súvisiacu s preberanou tematikou. Pokiaľ vám takáto informácia
chýba, spýtajte sa lektora po skončení prednášky.

Iné - tipy od lektorov na vhodnú literatúru

3 odpovede

Iné - materiály z archívov

2 odpovede

Iné - vytlačené materiály

Tlač študijných materiálov pre všetkých študentov - náklady na
2 odpovede kancelársky papier a toner do tlačiarne, by sa odzrkadlila aj v
zvýšení poplatku za štúdium.

Iné - fotografie

1 odpoveď

Iné - CD nosiče

Našim študentom na začiatku prvého ročníka dávame CD, na
1 odpoveď ktoré počas štúdia priebežne napaľujeme učebné materiály
poskytnuté jednotlivými lektormi.

Iné - testy
Iné - referáty (za poplatok)
Iné - kazuistiky
Iné - odvolávky na web stránky

1 odpoveď
1 odpoveď
1 odpoveď
1 odpoveď

Bez odpovede

54 dotazníkov

Čo Vás najviac vyrušovalo počas prednášok?
Nič, som spokojný
Nedisciplinovanosť spolužiakov počas prednášky (neskoré
príchody a skoré odchody, rozprávanie, vstupovanie do
výkladu lektora, vybiehanie počas prednášky z uičebne,
nevhodné správanie spolužiaka, ..)
Nevypnuté mobilné telefóny počas prednášok
Stavebný ruch, stavebné práce na budove
Teplo v učebniach, slabé zatienenie žalúziami

42 odpovedí
O týchto skutočnostiach pravidelne informovujeme všetkých
28 odpovedí študentov U3V počas slávnostného otvorenia akademického
roku v septembri, a priebežne aj pred prednáškami jednotlivých
študijných programov.
24 odpovedí
10 odpovedí Zvýšený stavebný ruch bol spôsobený výmenou okien v celej
budove. Realizácia týchto prác počas výučby bola daná
termínmi, ktoré objednaná stavebná spoločnosť musela dodržať
10 odpovedí v zmysle podmienok verejného obstarávania.

Nič ma nevyrušovalo, som veľmi spokojný s lektorom,
lektor je veľmi trpezlivý, cvičenia sú zaujímavé (práca s
PC)
Potreba zaradiť aj opakovanie novej látky, prekonzultovať
predchádzajúce učivo
Slabšia príprava lektora, diktovanie textov, čítanie
prednášky
Veľký počet študentov v skupine - nad 20 osôb

8 odpovedí

7 odpovedí Nakoľko sa uvedené odpovede týkajú predovšetkým práce s
PC, Vaše postrehy budeme konzultovať s lektormi.
3 odpovede

Vaše postrehy z prednášok priebežne sprostredkúvame lektorom.
Študijné skupiny majú, v závislosti od programu alebo modulu, od
2 odpovede
15 do 35 študentov.

Porucha pri premietaní

1 odpoveď

Príliš rozsiahla problematika na jeden rok štúdia

1 odpoveď

Bez odpovede

98 dotazníkov

Vaše návrhy a pripomienky týkajúce sa prednášok:
S prednáškami som spokojný
Nemám žiadne pripomienky
Obohatiť prednášky o konkrétne prípady a skúsenosti,
príklady z praxe
Veľká spokojnosť s lektormi
Vysoká úroveň prednášok
Zaradiť cvičenia/ konzultácie na opakovanie prebratého
učiva
Témy prednášok sú zaujímavé - zvýšiť rozsah prednášok/
cvičení
Pri prednáškach ísť viac do hĺbky, nedržať sa striktne
učebných materiálov

Teší nás, že ste spokojní s výberom lektorov, ktorí v rámci U3V
prednášajú.

23 odpovedí
21 odpovedí
9 odpovedí
7 odpovedí
6 odpovedí
6 odpovedí
6 odpovedí
5 odpovedí

V rámci prednášky nechať čas na otázky a odpovede,
diskusiu
Lektori nestihnú pre krátkosť času prebrať celú tému

2 odpovede

Opraviť audiovizuálne pomôcky

2 odpovede

5 odpovedí

Prednášky sa niekedy nestotožňovali s programom

1 odpoveď

Nespokojnosť s lektorom

1 odpoveď

Dodržiavať začiatok prednášok

1 odpoveď

Občas boli prednášky monotónne

1 odpoveď

Doplniť prednášku o obrazový materiál

1 odpoveď

Upozorniť na vypnutie mobilov

1 odpoveď

Organizačné zmeny a pripomienky zo strany U3V
predniesť počas prestávok
Lektor hľadal údaje k prednáške na webe, nemal ich
pripravené

1 odpoveď
1 odpoveď

Písanie záverečných prác je zaťažujúce. Nechať túto
možnosť študentom na výber.
Umožnoť študentom variť si cez prestávku čaj alebo kávu
z rýchlovarnej kanvice.
Bez odpovede

1 odpoveď
1 odpoveď
132 dotazníkov

O aké témy by ste mali v budúcnosti záujem v rámci štúdia na U3V?
Pamiatky UNESCO
Občianske právo, sociálne právo, základy práva,
nadstavba práva
okrasné záhrady, záhradná architektúra, záhradkárstvo,
záhradníctvo, aranžovanie kvetín
bylinky - pestovanie, použitie
zžš, zdravoveda, zdravotníctvo, zdravá výživa, lieky,
výživové doplnky
dejiny Žiliny
digitálne multimédiá, práca s tabletom, úprava fotiek a
videa
pamiatky na Slovensku, slov. kúpeľníctvo, hrady a zámky,
slov. folklór, prírodné krásy Slovenska

11 odpovedí
9 odpovedí V ak. roku 2015/2016 plánujeme otvoriť študijné programy
Pamiatky UNESCO, Právo a aj študijný modul Okrasná záhrada.
8 odpovedí
6 odpovedí
6 odpovedí Zdravý životný štýl a Dejiny Žiliny patria medzi realizované študijné
programy zaradené v ponuke U3V.
6 odpovedí
V ak. roku 2015/2016 plánujeme otvoriť nový študijný modul
6 odpovedí
Práca s tabletom a mobilom.
5 odpovedí Zaujímavé podnety, ďakujeme za ne.

architektúra

4 odpovede

psychológia a filozofia, modelové situácie

4 odpovede

Výučba Psychológie a filozofie je v súčasnosti realizovaná v
rámci študijného programu.

dejiny Európy, európskych štátov, dejiny kontinentov

4 odpovede

V ak. roku 2015/2016 plánujeme otvoriť nový študijný program
zameraný na dejiny Európy.

dejiny hudby, hudobné slohy, hudba

3 odpovede

astronómia

3 odpovede

prehĺbenie poznatkov získaných na PC

3 odpovede

Fotografovanie
ezoterika

2 odpovede
2 odpovede

svetové umenie

2 odpovede

umenie

2 odpovede

hygiena, opatrovanie, zdravotníctvo
geografia, geografia kontinentov

2 odpovede
2 odpovede

novinky v oblasti práce s PC

2 odpovede

cestovný ruch

1 odpoveď

osobnosti Slovenska

1 odpoveď

výtvarné umenie

1 odpoveď

kultúrne pamiatky

1 odpoveď

dejiny

1 odpoveď

antropológia

1 odpoveď

literatúra

1 odpoveď

Za týmto účelom bol vytvorený študijný modul Pokročilá práca s
PC.

záhradníctvo (zeleninárstvo a ovocinárstvo)
medzigeneračná spolupráca (seniori - mládež)

1 odpoveď
1 odpoveď

dejiny svetových náboženstiev

Jedným z veľmi dôležitých aspektov pri tvorbe nových študijných
1 odpoveď programova modulov je ich "atraktívnosť" počas celých troch
1 odpoveď rokov. Do našej ponuky sa snažíme zaradiť programy zaujímavé
1 odpoveď pre čo najširšie spektrum záujemcov o štúdium u nás. Nie je
možné (aj vzhľadom na zabezpečenie financií pre Univerzitu
1 odpoveď
tretieho veku) pripraviť program len pre úzky okruh študentov.
1 odpoveď Niektoré z tém, ktoré ste navrhli, sa pokúsime zaradiť aspoň vo
1 odpoveď forme prednášok v rámci voľnočasových aktivít U3V. Niektoré
1 odpoveď témy sú však veľmi podnetné a zaujímavé. Vďaka za ne.

dejiny umenia s praktickými náukami

1 odpoveď

fyzioterapia
relaxačné techniky
fytoterapia
slovanská mytológia
história miest na Slovensku
anglický jazyk

vývoj po nežnej revolúcii, USA ako garant demokracie
20. storočie

1 odpoveď
1 odpoveď

systém ochrany prírody, národné parky, štátne prírodné
rezervácie

1 odpoveď

starostivosť o jazierko

1 odpoveď

história gastronómie (nie recepty)

1 odpoveď

varenie, pečenie, móda

1 odpoveď

slovenský jazyk a matematika od 6. triedy vyššie

1 odpoveď

dejiny antického sveta

1 odpoveď

pamäťový tréning - 1-ročný

1 odpoveď

ako byť dobrou babičkou

1 odpoveď

opakovanie základov práce s PC

1 odpoveď

prezentácie v PowerPointe

1 odpoveď

úprava fotiek v programe Picasa

1 odpoveď

Ponuka U3V je vyhovujúca

7 odpovedí

Bez odpovede

105 dotazníkov

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

