
Absolventský dotazník 2018_2019 a dotazník po 2 rokoch – stanovisko vedenia TU FZaSP  
 
Vážené absolventky,  
Vážení absolventi Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 

v prvom rade by sme Vám  chceli poďakovať za Váš čas a ochotu poskytnúť nám  spätnú  väzbu 
o štúdiu bezprostredne po jeho ukončení,  ale aj s odstupom dvoch rokov.  Návratnosť ankiet  bola 
11% a 9 %. Určite by sme privítali názory viacerých bývalých študentov.  
Malý počet respondentov 5, respektíve 12, oslabuje celkovo validitu získaných  informácií a tiež 
záverov. Napriek tomu sme anketám venovali náležitú pozornosť na  jednotlivých pracoviskách i vo 
vedení fakulty.  

Teší nás, že z ankety vyplýva prevažne spokojnosť so štúdiom na našej fakulte. Vyslovená bola 
spokojnosť s kvalitou výučby, pozitívne ste hodnotili aj  prístup pedagógov. Získané vedomosti 
a zručnosti boli  hodnotené ako priemerné.  

Pri porovnávaní stanovísk súčasných absolventov a tých s odstupom dvoch rokov nás teší 
nezmenené, pozitívne stanovisko k akademickej povesti našej inštitúcie. Ceníme si tiež pozitívne 
hodnotenie a posun k lepšiemu vo vyjadrení sa ku kvalite výučby. Kladnú odozvu  získala možnosť 
zúčastniť sa stretnutia s potencionálnymi zamestnávateľmi počas štúdia na fakulte. Takúto prax 
budeme naďalej podporovať.   

Priestor pre zlepšenie z Vášho pohľadu je  v orientácii vzdelania na prax.  Je to otázka,  s ktorou 
sa aj my intenzívne zaoberáme, najmä v súvislosti s inováciou študijných programov. Diskutujme ju 
s odborníkmi z praxe i z relevantných odborných  inštitúcií.  

Horšie hodnotenie (aj pri porovnaní s ostatnými fakultami) bolo v otázke na administratívnu 
podporu štúdia). Táto oblasť bola slabým miestom aj v predchádzajúcich hodnoteniach absolventov. 
Rovnako sa opakovala aj v pripomienkach študentov. Vedenie fakulty teda venovalo problému 
pozornosť, poskytlo dotknutým zamestnancom tréning v efektívnej komunikácii a dokonca pristúpilo 
k personálnym zmenám. Veríme, že sa situácia zlepší v prospech študentov aj k spokojnosti samotných 
zamestnancov. 
Prirodzene sa zvyšujú nároky na vybavenie školy. Vedenie univerzity i fakulty podporuje inováciu,  
vrátane prestavby priestorov pre výučbu.  

Vnímanie medzinárodnej orientácie fakulty u súčasných študentov bolo neutrálne - menej 
pozitívne ako u absolventov spred dvoch rokov, tiež zaostávajúce pri porovnaní s respondentmi z 
ostatných fakúlt, čo nás mrzí. Túto oblasť pokladáme za jednu z priorít našej fakulty. Okrem 
výskumných projektov budeme pokračovať v propagácii Erasmus+ mobilít . Tu evidujeme nárast 
študentov i učiteľov využívajúcich takúto možnosť. Na podporu internacionalizácie štúdia a širšie 
sprístupnenie zahraničných mobilít na fakulte budeme myslieť aj pri úprave študijných programov pri 
nadchádzajúcej akreditácii. Snahou je zabezpečiť dostatočnú mieru kompatibility so študijnými 
programami v zahraničí (v rámci možností regulovaného povolania). K propagácii iniciatív v tejto 
oblasti využívame a budeme naďalej využívať ,okrem iného, aj stránky časopisu TU (prístup je aj na 
Web stránke univerzity). Priestor vidíme tiež v intenzívnejšom uplatňovaní už získaných 
medzinárodných skúseností priamo vo výučbe. 

Nie práve pozitívne vyznieva hodnotenie „orientácie na študenta“. Radi by sme upozornili, že 
sa snažíme o  kontakt so študentmi a absolventmi nielen počas výučby. Stretávame sa pri podujatiach 
celoživotného vzdelávania, konferenciách a kongresoch, akademických slávnostiach, v rámci Alumni 
klubu, či prostredníctvom on line klubu “Priaznivci verejného zdravotníctva“, zameraného na výmenu 
informácií o dianí v odbore.  

Veríme, že sa budeme naďalej spoločne usilovať o poskytovanie kvalitného vzdelávania.  
 


