Vyhodnotenie prieskumu k dištančnému vzdelávaniu počas prerušenia
prezenčného vzdelávania (13.-19.4.2020) – KONČIACI INŽINIERI
oslovených 226 študentov 2. r. inžinierskeho štúdia
odpovedalo 60, t. j. 26,5 %
v prípade potreby sú za pripomienkou/otázkou uvedené odpovede vedenia fakulty
1. Ako pre vás funguje súčasná forma dištančnej výučby?
 nefunguje - z dôvodu učiteľov / vedúceho práce 0 %
 nefunguje - z osobných dôvodov (motivácia, časový
manažment, technické vybavenie) 8,3 %
 funguje, ale niektoré veci by mali byť
pozmenené/pridané/inak riešené 36,7 %
 funguje vcelku bez problémov 46,7 %
 iné 8,3 %

2. Napíšte aspekty dištančnej výučby, ktoré sú dobre zvládnuté:

komunikácia, videoprednášky, poskytnutá teória k učivu, ochota
vyučujúcich
3. Napíšte aspekty dištančnej výučby, ktoré sú problematické:

nedostatok motivácie a stimulov v domácom prostredí, vysvetlenie učiva
(cvičenia, riešenie príkladov), nereálnosť dokončenia výskumu, málo
informácií, ako budú jednotlivé predmety prebiehať čo sa týka skúšok
a písomiek, neviem si predstaviť obhajoby
-

-

forma obhajoby v prípade pretrvávajúceho prerušenia prezenčného vzdelávania je
ošetrená návrhom metodického usmernenia k odovzdávaniu ZP a štátnym skúškam na
STU novelizáciou Študijného poriadku STU, ktorá bude predložená vedeniu STU
20.4.2020 a nadväzuje na novelizáciu VŠ zákona, ktorá vstúpila do platnosti 14.4.2020.
Obhajoby sa budú vykonávať online cez Google Suite pomocou Hangouts Meet.
Materiály budú cez AIS sprístupnené všetkým členom skúšobnej komisie. Takýmto
spôsobom prebehli už prvé obhajoby na FA STU 16.4.2020
o forme skúšky v prípade pretrvávajúceho prerušenia prezenčného vzdelávania budete
informovaní jednotlivými vyučujúcimi do 1.5.2020. Podmienky pre online testovanie boli
vytvorené prostredníctvom 3 platforiem – AIS (Testy a skúšanie), Moodle, GSuite
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/dekanat/rehakova__studijne/metodicke_usmernenie_online__testovanie_09.04.2020.pdf. Ústne skúšanie
bude možné dištančne online cez Google Suite pomocou Hangouts Meet. Možná je aj

kombinácia uvedených foriem – online testovanie so sledovaním účastníkov cez
Hangouts Meet alebo iné online spojenie.
4. Ako hodnotíte dištančné vzdelávanie v čase 9.3.-9.4.2020? (1 – veľmi zle, 5 – veľmi dobre)

5. Pokiaľ úspešne ukončíte inžinierske štúdium v tomto ak. r., budete mať záujem zúčastniť sa
promócií v čase, keď to bude možné (napr. v septembri-októbri)?

