
Anketa - prijatí prváci FCHPT STU 2022 
163 odpovedí 

 

I. Čo ťa motivovalo k voľbe štúdia na FCHPT? (zaškrtni max. 2 možnosti) 

 
II. Kde si našiel/la najviac informácií o našej fakulte, ktoré boli pre teba kľúčové pri tvojom 
rozhodovaní sa? (zaškrtni max. 2 možnosti) 

III. Považuješ stretnutie pred začiatkom 
akademického roka (Úvod do štúdia)  
za užitočné? 
 
Áno 149 (91,4 %) 
Nie 10 (6,1 %) 
Iné: Niektoré informácie áno, ale niektoré 
prednášky boli zbytočné. 4 ( 2 %) 
 



IV. A ešte posledná otázka, boli sme tvoja prvá voľba? 

A tu je ešte priestor pre tvoje odkazy pre nás. Napíš nám, čo by sme mohli vylepšiť, alebo 
práve naopak, čo sa ti páči. (15 odpovedí) 
 
„Na úvode do štúdia by mali byť riešené nájme informácie čo nie sú na stránke školy real je ťažké 
ich tam nájsť, dohľadať.“ 

„Merch potiahnuť názov na rukáve a z predu dať len logo v malom na strane srdca“ 

„Nič mi nenapadá :)“ 

„Už z prvých seminárov je vidieť že naozaj STU je kvalitná univerzita.“ 

„Momentálne ešte neviem posúdiť, čo vylepšovať. Avšak chýba mi možnosť výberu iného jazyka, 
konkrétne francúzštiny, v ktorej by som mohla pokračovať, nestagnovať. :)“ 

„Zaviesť výučbu aj iných cudzích jazykov ako angličtina“ 

„Je veľmi výhodné, aby sa informácie mohli znova zobraziť na webovej stránke univerzity“ 

„Páči sa mi rozmanitosť aktivít týkajúcich sa chémie. Privítala by som však viac info o ŠVK a 
možností zapojiť sa do vedeckého výskumu“ 
„Stránky univerzity sú veľmi neprehľadné.“ 

„veľmi sa mi páči učitelia aj sama univerzita“ 

„Online záležitosti ako moodle ais a Google meet vyzerajú dosť neprehľadne a mohli by sa spojiť 
všetky do jednej veci v ktorej by bolo všetko, aby človek nemusel kontrolovať viaceré veci na 
dennej báze“ 



„Je zima v prednáškových miestnostiach“ 

„Veľmi sa mi páčia učitelia.“ 

„viacero prihlasovacích údajov - niekedy mätúce“ 

„Riadne sa mi rátali tie prednášky ale začali strašne skoro“ 
 


