
Podnety z písomných pripomienok študentov v anketách za akad. rok 2021/2022 a návrh 

ich riešenia 

Pripomienkovaná 
oblasť/téma 

Návrh riešenia Zodpovedný  Termín Poznámka 

Porušovanie 
študijného poriadku 
učiteľmi 

Prerokovanie na 
poradách 
pracoviska 

Riaditelia 
ústavov, vedúci 
oddelení  

Priebežne, do 
konca 
výučbovej 
časti ZS 
2022/23 

Konkrétne 
spomenuté 
prípady: 

- málo termínov 
skúšok  

- nemožnosť 
opravy známky 
na lepšiu 

- zmena 
podmienok 
ukončenia 
predmetu 

Arogantné 
a nadradené 
správanie 
vyučujúcich 

Prerokovanie na 
poradách 
pracoviska 

Riaditelia 
ústavov, vedúci 
oddelení  

Bezodkladne, 
do začiatku 
výučbovej 
časti ZS 
2022/23 

- viac empatie, 
ľudskejší prístup 

Nedostatočné 
pedagogické 
schopnosti učiteľov 
/ málo motivácie zo 
strany učiteľov  

Výzva na 
hospitácie 
skúsených 
kolegov 
 
Ponuka účasti 
na konferencii 
INOVÁCIE V 
UNIVERZITNOM 
VZDELÁVANÍ, 
12.10.2022* 
 
Príprava  
pedagogickej 
konferencie 
FCHPT 

Riaditelia 
ústavov, vedúci 
oddelení, garanti 
predmetov 
 
prod. Reháková 
 
 
 
 
 
 
prod. Reháková, 
vedenie FCHPT 

Priebežne  
 
 
 
 
október 2022 
 
 
 
 
 
 
február 2023 
?? 

Hospitácie formou 
„náčuvu“ 
 
 
 
Aktívna/pasívna 
účasť 

Kladná odozva na 
nahrávanie 
prednášok počas 
online 
výuky/spokojnosť 
s online formou 
prednášok 

Sprístupnenie 
nahrávok 
prednášok aj 
v prezenčnom 
vyučovaní 

Garanti 
predmetov 

Priebežne 
počas ZS 
2022/23 a 
ďalej 

Videonahrávky 
alebo nahrávky 
z Google Meet 

Požiadavka na 
online prednášky 
a skúšky aj v 
budúcnosti 

Nesúhlas 
vedenia, 
štúdium je 
definované ako 
denné 
prezenčné 

prod. Reháková 
 

- Časť výučby je 
možná aj dištančne, 
ak je to uvedené 
v IL predmetu  



Pripomienky 
k skladbe študijných 
plánov 

Prerokovanie na 
zasadnutí RŠP, 
kde sú členmi aj 
študenti 

Garanti 
študijných 
programov 

Každoročné 
monitorovanie 
ŠP 

- zlá „nadväznosť“ 
predmetov, 

- zbytočnosť 
predmetov,  

- malá kreditová 
výmera 

Veľa teórie, málo 
praxe 

Prerokovanie na 
zasadnutí RŠP, 
kde sú členmi aj 
študenti 

Garanti 
študijných 
programov, 
garanti 
predmetov 

Každoročné 
monitorovanie 
ŠP 

- málo exkurzií, 
- málo aplikácie 
poznatkov do 
praxe, 
- menej prednášok, 
viac cvičení, 
- viac praktických 
projektov, 
- lepšia 
komunikácia s 
firmami 

Aktualizácia 
a inovácia literatúry 
/ technológií 

Prerokovanie na 
zasadnutí RŠP, 
kde sú členmi aj 
študenti 

Vedúci pracovísk, 
garanti 
predmetov, 
garanti ŠP 

Priebežne, 
monitoring 
RŠP 
 

- ponechať si 
literatúru aj na 
prázdniny – 
SCHK? 

Nedostatočná 
motivácia, 
psychický 
diskomfort 

Ponuka služieb 
Poradenského 
centra STU 
 
ChemDay  

prod. Reháková, 
Dr. Talapková, 
Mgr. Šušková 
 
CHEM 

Priebežne 
počas ZS 
2022/23 a 
ďalej 

Webináre – 
kariérne 
poradenstvo – nov. 
2022, marec 2023 

Priebežná spätná 
väzba na predmety 
a učiteľov 

Nový modul 
ankiet v AIS / 
nový modul 
ankiet v 
eRozvrhu 

prod. Reháková Začiatok LS 
2022/23 

 

Nevhodná výučba 
teor. predmetov 
v PhD. štúdiu 

Prerokovanie na 
zasadnutí RŠP, 
kde sú členmi aj 
študenti 

Garanti 
študijných 
programov 

Každoročné 
monitorovanie 
ŠP 

- opakovanie z Ing. 
stupňa 

 

* „Vytvorenie modelu vzdelávania podporujúceho zvyšovanie kompetencií študentov neekonomicky 

zameranej univerzity v oblasti inovatívneho, podnikateľského myslenia a podpory podnikania“, 

organizuje UM STU, Oddelenie Manažmentu chemických a potravinárskych technológií 


