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Vá�ení zmocnenci na fakultách,  
 

v súlade s plánom realizácie  prieskumov relevantných cie�ových skupín v akademickom roku 2015/2016   
Centrum na zabezpe�enie a podporu kvality opä� aktivuje  prostredníctvom AIS on- line  anketu F6 – V1L 
„Prieskum názorov študentov na predmet/u�ite�a “(1. a 2. stupe� štúdia). Anketa bude aktivovaná od 3. mája 2016 
do 15 . októbra 2016 a  je anonymná.  

Ú�elom ankety je umo�ni� študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave vyjadri� sa ku kvalite 
pedagogického procesu. Cie�om je získa� informácie, ktoré budú vies� ku skvalitneniu pedagogickej práce  
a k prijatiu ú�inných opatrení v pedagogickej oblasti napomáhajúcich rast kvality práce u�ite�ov a celej univerzity. 

 
Sú�asne bola  spustená anketa F6-V3L „Prieskum názorov učiteľov na skupiny študentov (pre 1. a 2. 

stupeň štúdia okrem učiteľov vyučujúcich predmety v cudzích jazykoch a predmety celouniverzitných študijných 
programov“). Názor na skupiny študentov mô�u vyjadri� u�itelia vyu�ujúci na 1. a 2. stupni štúdia  univerzity. 
Výsledky prieskumu sa stanú podkladom pre prijímanie ú�inných opatrení na realizáciu zmien v prístupe 
vyu�ujúcich k študijným skupinám, a v obsahovom zameraní predmetov. Anketa nie je anonymná. Výsledky 
ankety budú k dispozícii, dekanovi príslušnej fakulty, rektorovi Ekonomickej univerzity. Predseda študentského 
parlamentu obdr�í  informáciu o výsledku ankety. 

 
Výsledky prieskumov sa stanú podkladom pre hodnotenie letného semestra akademického roku 

2015/2016 zo strany vedenia príslušnej katedry, vedenia príslušnej fakulty a vedenia univerzity.  
 
Vá�ení zmocnenci, obraciam sa na Vás s prosbou o oslovenie študentov a jednotlivých u�ite�ov, aby sa 

aktívne zú�astnili na ankete s cie�om získa� hodnoverné a pravdivé údaje o kvalite výu�by a o študentoch na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Len aktívnym prístupom k vyplneniu anketového formuláru možno  prispieť k 
náprave vecí, ktoré znepokojujú študentov aj Vás, a ktorých odstránenie je v záujme nás všetkých . 

Sú�asne budú ankety spropagované na web stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave, v oznamoch 
pre študentov a oznamoch pre zamestnancov, na svetelných elektronických tabuliach v priestoroch rektorátu 
univerzity, na facebooku komunikácie Ekonomickej univerzity v Bratislave a prostredníctvom predsedov 
študentských parlamentov na jednotlivých fakultách. 
 
�akujeme za spoluprácu. 

 
 S pozdravom  
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