Vyhodnotenie prieskumu k dištančnému vzdelávaniu počas prerušenia
prezenčného vzdelávania (13.-19.4.2020) – DOKTORANDI
oslovených 135 doktorandov
odpovedalo 62, t. j. 45,9 %
v prípade potreby sú za pripomienkou/otázkou uvedené odpovede vedenia fakulty

1. Ako pracujete / študujete počas prerušenia prezenčnej formy výučby? Môžete označiť aj
viac odpovedí.

1.
2.
3.
4.

študujem materiály k predmetom, z ktorých ešte nemám skúšky
pracujem na svojej písomnej práci k dizertačnej skúške alebo na dizertačnej práci
pracujem na vyhodnocovaní výsledkov alebo písaní článkov či projektov
zapájam sa do činnosti spojenej s dištančným vzdelávaním študentov nižších
stupňov (prípravy materiálov k pedagogike)
5. pracujem v laboratóriu
6. nezapájam sa do práce / štúdia, lebo neviem, čo mám robiť
7. nezapájam sa do práce / štúdia z iného dôvodu

2. Myslíte si, že výpadok prezenčnej výučby ovplyvní Vaše ďalšie výsledky v štúdiu?

3. Čo považujete za najväčší problém najbližšej budúcnosti Vášho štúdia?
-

výpadok z praxe a v budúcnosti nedostatok času na naplnenie experimentálnych cieľov
dizertačnej práce a to nielen v dôsledku koronakrízy, ale aj v dôsledku blížiacej sa
rekonštrukcie našej fakulty (viac ako 50 % všetkých odpovedí);

-

ubytovanie, obávam sa že ak už aj bude možné pracovať na experimentoch nebudem mať
prístup na internát;
- vedenie rieši túto otázku na úrovni STU; všetko závisí od celospoločenskej zdravotnohygienickej situácie a nariadení UVZ a ostatných kompetentných orgánov
forma obhajoby minimových alebo dizertačných prác;
- 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 bola interne pripomienkovaná
14.4.2020. Obhajoby sa budú vykonávať online cez Google Suite pomocou Hangouts
Meet. Materiály budú cez AIS sprístupnené všetkým členom skúšobnej komisie.
V prípade potreby tajného hlasovania sa využije elektronický systém Helios Voting,
s ktorým má univerzita skúsenosti z volieb predsedov odborových komisii. Prvá
obhajoba dizertačnej práce na STU sa týmto spôsobom vykoná na FCHPT 24.4.2020
v auguste končím a obávam sa, že nájsť si prácu vzhľadom k súčasnej situácii bude náročné;
nemožnosť absolvovať zahraničný pobyt/konferenciu;

-

-

4. Ohodnoťte úroveň aspektov počas prerušenia prezenčnej výučby (1 - najhoršie, 5 najlepšie):

5. Uveďte návrhy na zlepšenie:
- umožniť doktorandom pracovať v laboratóriu v stanovenom (obmedzenom) režime;
- akonáhle to bude umožnené z rozhodnutia UVZ, fakulta stanoví podmienky režimu
práce v laboratóriu pre doktorandov. Sme si vedomí, že doktorandi nie sú len
študentmi, ale aj pre fakultu cennými experimentátormi a vedcami, od ktorých závisí
úspešnosť a kvalita vedecko-výskumnej práce FCHPT ako takej;
- v súčasnej situácii (prerušenie prezenčnej výučby) je doktorandom umožnený vstup na
fakultu za dodržania všeobecne platných hygienických predpisov za účelom prístupu

-

-

-

-

-

-

z osobným veciam, výsledkom, príprave materiálov dištančného vzdelávania; vstup na
FCHPT je na kartu zamestnanca/študenta a za podmienky zápisu do zošita na vrátnici
(Dodatok č. 1 k Príkazu dekana č. 1/2020, platný od 17.3.2020)
v prípade, ak doktorand nestihne odovzdať prácu, pretože nedokončil experimenty, odpustiť
školné v plnej výške;
- riešime aj túto možnosť
zlepšenie komunikácie s doktorandmi, ktorí nedostávajú prakticky žiadne cielené informácie;
- doktorandi, podobne ako všetci ostatní študenti a zamestnanci sú pravidelne
informovaní o aktuálnych opatreniach prostredníctvom e-mailov a hlavnej stránky
FCHPT https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/upozornenie-naopatrenia-v-suvislosti-s-koronavirusom-aktualizovane.html?page_id=4420. Chápeme
však, že napriek tomu, že doktorandi nesú štatút študenta, majú jednotlivé študijné
plány značne individuálne a odlišné od nižších stupňov štúdia, vo veľkej miere sa
podieľajú na pedagogickom procese na pracovisku a preto ich informovanosť by mala
viesť predovšetkým cez školiace pracoviská a samotných školiteľov
znovuotvorenie (aspoň niektorých) internátov pre doktorandov;
- vedenie rieši túto otázku na úrovni STU; všetko závisí od celospoločenskej zdravotnohygienickej situácie a nariadení UVZ a ostatných kompetentných orgánov
príprava vyučujúcich aj doktorandov na dištančnú formu vzdelávania (aspoň krátke kurzy);
- fakulta pripravila a pravidelne zverejňuje usmernenia o možnostiach využitia rôznych
foriem dištančného vzdelávania https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-nafchpt/aktuality/moznosti-distancneho-vzdelavania-na-fchpt-stu.html?page_id=4431
sprístupnenie vedeckých databáz; prístup k študijnej literatúre z knižnice cez internet pre
doktorandov a študentov zdarma;
- je riešený cez vzdialený prístup https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrumvypoctovej-techniky/cinnosti-a-sluzby/vzdialeny-vpn-pristup-do-sietestu.html?page_id=3750; v prípade problémov kontaktujte pracovníkov SCHK alebo
integrátora fakulty samuel.hrasko@stuba.sk
apelovať na školiteľov, aby sa v takejto situácii venovali všetkým doktorandom, nie iba
končiacim;

