
  

Infomácia o študentskej ankete
LS 2005/06



  

História ankety
● papierová anketa

— slabá anonymita
— študenti ju vypĺňali narýchlo a niektorí aj za svojích spolužiakov

● elektronická anketa (od LS 02/03 do LS 03/04)
— zvýšená anonymita a hodnovernosť výsledkov
— závisosť na školskej e-mailovej adrese
— nedostatočná propagácia
— neflexibilný hlasovací systém, nejasné otázky

● nová elektronická anketa (od ZS 04/05)
— prilasovanie ISICom a flexibilnejší systém zjednodušili účasť
— masívna reklamná kampaň zvýšila informovanosť
— viditelné výsledky ankety zvyšujú jej kredit u študentov



  

História ankety: účasť
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História ankety: účasť
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Výsledky: účasť podľa odborov
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Výsledky: kniž., štud., priestory
● knižnica

— pozitívne hodnotenie priestoru a personálu
— málo kníh, prezenčné požičiavanie
— treba PC pre študentov s databázou kníh

● študijné
— nevhodný priestor
— referentky nepoužívajú e-maily, ale odkazy 

posielajú po študentoch
— mená študentov na náskenke študijného
— slabá informovanosť referentiek o novinkách

● priestory
— viac lavičiek (hlavne dnu)
— vybavenie PC miestností, dlhšie otvorené
— zima v posluchárni F2
— neoficiálny chodník

Knižnica B
IT služby B
Študijné C
Web fakulty C
Priestor von C
Priestor dnu C
Toalety B
Tútor D



  

Výsledky: učitelia, predmety
● Výsledky sú rôzne, aj pozitívne, aj negatívne. Vaše výsledky a výsledky 

Vašich kolegov si môžete pozrieť na adrese

http://anketa.fmph.uniba.sk/

● Môžete si ich porovnať s výsledkami z predošlých ankiet

http://anketa.fmph.uniba.sk/2004/zima
http://anketa.fmph.uniba.sk/2005/zima

● Na žiadosť vedenia sa výsledky daju pozerať iba z univerzitnej siete. 
Študenti sa môžu mimo univerzity do systému prihlásiť pomocou ISIC 
kariet.



  

Problémy ankety
● Informovanosť študentov

— anketa ma význam a prínos pre fakultu iba pri dostatočne vysokej 
účasti študentov, preto študentov treba o nej informovať

— pomocou študentských mailinglistov, ktore prestali fungovať
— učiteľmi na prednáškach pred koncom semestra a potom na 

skúškach

● motivácia študentov
— študenti musia čítiť, že anketa má zmysel, a teda že učiteľov (a 

vedenie) jej výsledky zaujímajú a pomáhajú im ku skvalitneniu výuky
— v najbližších dňoch ŠKAS požiada katedry (a vedenie) o vyjadrenie, 

čo im anketa za posledné dva roky priniesla, aký majú na ňu názor a 
čo od nej očakávajú v budúcnosti. Tieto reakcie ŠKAS zverejní na 
svojej web stránke: http://skas.fmph.uniba.sk/



  

Budúcnosť ankety

● "piatacká anketa" pre končiacich študentov

● anketa pre doktorandov

● zvýšiť dlhodobo nízku účasť v letných anketách

● cena ŠKASu o najpopulárnejšieho učiteľa (povinného predmetu)



  

Budúcnosť ankety: pomôžte nám

● Aby sme mohli spraviť anketu, ktorá bude pre Vás, učiteľov, a pre 
študentov čo najužitočnejšia, potrebujeme poznať Váš názor.

● Vašu kritiku, nápady a návrhy čakáme na adrese

anketa@skas.fmph.uniba.sk



  

Ďakujem za pozornosť
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Podklady k bodu 8 pre 1. zasadnutie AS FMFI UK v 
akad. roku 2006/07 konané dňa 23. 10. 2006 o 14:00 
v F1.
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História ankety
● papierová anketa

— slabá anonymita
— študenti ju vypĺňali narýchlo a niektorí aj za svojích spolužiakov

● elektronická anketa (od LS 02/03 do LS 03/04)
— zvýšená anonymita a hodnovernosť výsledkov
— závisosť na školskej e-mailovej adrese
— nedostatočná propagácia
— neflexibilný hlasovací systém, nejasné otázky

● nová elektronická anketa (od ZS 04/05)
— prilasovanie ISICom a flexibilnejší systém zjednodušili účasť
— masívna reklamná kampaň zvýšila informovanosť
— viditelné výsledky ankety zvyšujú jej kredit u študentov

— [TODO: aké?]

—

— viditelné výsledky ankety zvyšujú jej kredit u študentov
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História ankety: účasť
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Od zavedenia novej elektronickej ankety sa účasť v 
zimných semestroch výrazne zvýšila
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História ankety: účasť
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V letnom semestri sa však zatiaľ nepodarilo 
zorganizovať žiadnu úspešnú anketu. Príčin môže 
byť viacero. Študenti nechcú hlasovať kým nespravia 
skúšky, no potom začnú prázdniny a na anketu 
zabudnú.

LS 2002/03: anketa bola, ale účasť sa nepodarilo 
zistiť

LS 2004/05: anketa nebola
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Výsledky: účasť podľa odborov
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uOst: učiteľstvo ostatné kombinácie (okrem mat-inf)

Učitelia odborov s dlhodobo podpriemernou účasťou 
by mali svojich študentov viac o ankete a jej 
význame informovať.
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Výsledky: kniž., štud., priestory
● knižnica

— pozitívne hodnotenie priestoru a personálu
— málo kníh, prezenčné požičiavanie
— treba PC pre študentov s databázou kníh

● študijné
— nevhodný priestor
— referentky nepoužívajú e-maily, ale odkazy 

posielajú po študentoch
— mená študentov na náskenke študijného
— slabá informovanosť referentiek o novinkách

● priestory
— viac lavičiek (hlavne dnu)
— vybavenie PC miestností, dlhšie otvorené
— zima v posluchárni F2
— neoficiálny chodník

Knižnica B
IT služby B
Študijné C
Web fakulty C
Priestor von C
Priestor dnu C
Toalety B
Tútor D

K iba prezenčnému požičiavaniu bol nápad 
požičiavať absenčne na krátku dobu (napr. 2 dni) za 
zálohu. V prípade neskorého vrátenia by záloha 
(alebo nejaká jej časť) prepadla v prospech knižnice. 
Záloha by mohla byť aj vyššia než hodnota knihy.

K PC miestnostiam: vynovit hlavne sklennik (tam je 
to vraj az prilis stare) a umozniť používanie USB 
kľúčov

Tútorov ešte stále nikto nepozná.
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Výsledky: učitelia, predmety
● Výsledky sú rôzne, aj pozitívne, aj negatívne. Vaše výsledky a výsledky 

Vašich kolegov si môžete pozrieť na adrese

http://anketa.fmph.uniba.sk/

● Môžete si ich porovnať s výsledkami z predošlých ankiet

http://anketa.fmph.uniba.sk/2004/zima
http://anketa.fmph.uniba.sk/2005/zima

● Na žiadosť vedenia sa výsledky daju pozerať iba z univerzitnej siete. 
Študenti sa môžu mimo univerzity do systému prihlásiť pomocou ISIC 
kariet.
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Problémy ankety
● Informovanosť študentov

— anketa ma význam a prínos pre fakultu iba pri dostatočne vysokej 
účasti študentov, preto študentov treba o nej informovať

— pomocou študentských mailinglistov, ktore prestali fungovať
— učiteľmi na prednáškach pred koncom semestra a potom na 

skúškach

● motivácia študentov
— študenti musia čítiť, že anketa má zmysel, a teda že učiteľov (a 

vedenie) jej výsledky zaujímajú a pomáhajú im ku skvalitneniu výuky
— v najbližších dňoch ŠKAS požiada katedry (a vedenie) o vyjadrenie, 

čo im anketa za posledné dva roky priniesla, aký majú na ňu názor a 
čo od nej očakávajú v budúcnosti. Tieto reakcie ŠKAS zverejní na 
svojej web stránke: http://skas.fmph.uniba.sk/

Vyzvať hlavne učiteľov odborov s dlhodobo nízkou 
účasťou, aby svojich študentov pred koncom 
semestra o ankete informovali.
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Budúcnosť ankety

● "piatacká anketa" pre končiacich študentov

● anketa pre doktorandov

● zvýšiť dlhodobo nízku účasť v letných anketách

● cena ŠKASu o najpopulárnejšieho učiteľa (povinného predmetu)
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Budúcnosť ankety: pomôžte nám

● Aby sme mohli spraviť anketu, ktorá bude pre Vás, učiteľov, a pre 
študentov čo najužitočnejšia, potrebujeme poznať Váš názor.

● Vašu kritiku, nápady a návrhy čakáme na adrese

anketa@skas.fmph.uniba.sk

Vyzvať hlavne učiteľov odborov s dlhodobo nízkou 
účasťou, aby svojich študentov pred koncom 
semestra o ankete informovali.
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Ďakujem za pozornosť


