Výsledky hodnotenia dotazníkov absolventov
Absolventom bolo ponúknutých 33 výrokov, ku ktorým sa mohli vyjadriť
vopred stanovenými škálovanými možnosťami. V závere dotazníka mali
možnosť napísať ďalšie vlastné pripomienky.
Dotazníky vyplnilo 44
absolventov.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým absolventom, ktorí sa aktívne
zúčastnili na dotazníkovom prieskume. Dúfame, že v budúcnosti bude ich počet
narastať.
Z odpovedí absolventov vyplynuli nasledujúce zistenia:
• 48% absolventov hodnotí nadobudnuté vedomosti ako priemerné
• uplatnenie našich absolventov je potešiteľné, z 20% nezamestnaných
absolventov (cca 9 študentov z celkového počtu) nenašlo zamestnanie
41% (3 – 4) študenti.
• Približne polovica absolventov ovláda anglický jazyk, v menšom počte
nemecký jazyk, minimálny počet absolventov ovláda maďarský jazyk,
ruský, poľský, ostatné uvedené jazyky (španielsky, portugalský,
francúzsky) neovláda ani jeden absolvent.
• Uplatniteľnosť v odbore, spokojnosť so štúdiom a kvalitou výučby na TU
FZaSP uviedla väčšina absolventov, menej boli spokojní s obsahom a
štruktúrou štúdia.
• Kladné stanovisko uviedla väčšina absolventov pri hodnotení vybavenia
fakulty a akademickej povesti.
• Orientáciu na prax hodnotilo kladne 52%, čo je zarážajúce, nakoľko
študenti absolvujú prax na odborných pracoviskách v niektorých
študijných programoch vo vysokom počte, zároveň absolvovanie
odbornej praxe im umožňuje v príslušnom zariadení sa po ukončení
vzdelania nakontaktovať na zamestnávateľa.
• Reputáciu fakulty medzi zamestnávateľmi hodnotila kladne polovica
aboslventov, až 39% sa nevedelo vyjadriť.
• Kladné stanovisko vo väčšine vyjadrili absolventi aj k ochote „pomáhať“
študentom zo strany pedagógov.
• Medzinárodnú orientáciu fakulty hodnotila kladne polovica absolventov,
až 35% sa k položke nevyjadrilo, čo je zarážajúce, nakoľko je
medzinárodná aktivita prezentovaná prostredníctvom webových stránok
fakulty, nástenných posterov na stenách fakulty, prezentáciou poznatkov
vyučujúcich na prednáškach.
• Negatívne sa absolventi vyjadrilik hodnoteniu administratívy,
možnostiam ubytovania a možnostiam stretnutia sa so zamestnávateľmi,
čo je prekvapujúce, pretože vo všetkých študijných programech na fakulte
študenti musia absolvovať odbornú prax u budúcich potencionálních
zamestnávateľov.

Hodnotenie nadobudnutých
vedomostí a zručností nadobudnutých
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Nadobudnuté vedomosti hodnotí ako vynikajúce 11%, ako nadpriemerné 39%
absolventov. Ako priemerné hodnotí 48%, podpriemerné 2% absolventov.
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Vo vyštudovanom odbore je zamestnaných 39% absolventov, 11% je
zamestnaných v príbuznom odbore, 30% v odbore, ktorý nesúvisí so štúdiom a
20% je nezamestnaných.
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Z nezamestnaných absolventov si 41% nenašlo prácu v odbore a 59% je
dobrovoľne nezamestnaných.

Ovládanie anglického jazyka na
pokročilej úrovni B2
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Anglický jazyk na pokročilej úrovni ovláda 48% absolventov.
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pokročilej úrovni B2
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Nemecký jazyk ovláda na pokročilej úrovni 39% absolventov.

Ovládanie ruského jazyka na
pokročilej úrovni B2
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Ruský jazyk ovláda na pokročilej úrovni 2% absolventov.

Ovládanie francúzskeho jazyka na
pokročilej úrovni B2
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Francúzsky jazyk neovláda na pokročilej úrovni ani jeden absolvent.

Ovládanie španielskeho jazyka na
pokročilej úrovni B2
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Španielsky jazyk neovláda na pokročilej úrovni ani jeden absolvent.

Ovládanie portugalského jazyka
na pokročilej úrovni B2
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Portugalský jazyk neovláda na pokročilej úrovni ani jeden absolvent.

Ovládanie maďarského jazyka na
pokročilej úrovni B2
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Maďarský jazyk ovláda na pokročilej úrovni 7% absolventov.

Ovládanie poľského jazyka na
pokročilej úrovni B2
4%

1 - áno
2 - nie

96%

Poľský jazyk ovláda na pokročilej úrovni 4% absolventov.
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Ovládanie iného jazyka na pokročilej úrovni neuviedol žiaden absolvent.
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V Centre jazykov sa vzdelávali 2% absolventov.
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Vďaka vzdelaniu na TU – FzaSP sa cíti uplatniteľných v odbore 72% absolventov,
26% vyjadrilo záporné stanovisko.
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So štúdiom na TU bola spokojná väčšina absolventov.
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Ku kvalite výučby sa väčšina absolventov vyjadrila pozitívne.
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K hodnoteniu obsahu a štruktúry štúdia sa vyjadrilo pozitívne 66% absolventov,
28% bolo nespokojných.
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S vybavením fakulty bolo spokojných 67% absolventov, 26% bolo nespokojných.
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Akademickú povesť hodnotila väčšina absolventov kladne, 15% sa nevedelo
vyjadriť, 11% ju hodnotilo záporne.

Hodnotenie fakulty vo vzťahu
orientácie vzdelania na prax
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Vo vzťahu orientácie fakulty na prax ju hodnotilo 52% kladne, 37% záporne.
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„Reputáciu“ fakulty medzi zamestnávateľmi hodnotilo kladne 50% absolventov,
až 39% sa nevedelo vyjadriť, 11% ju hodnotilo záporne.
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Spoluprácu fakulty so spoločnosťami, organizáciami hodnotilo kladne 37%, 33%
sa k položke nevedelo vyjadriť, 30% bolo nespokojných.

Hodnotenie fakulty v zmysle
dostupnosti a ochoty pomáhať zo
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V zmysle dostupnosti a ochoty pomáhať zo strany pedagógov hodnotilo fakultu
kladne 74% absolventov, záporne 20%.
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V zmysle medzinárodnej orientácie hodnotilo fakultu kladne 50%, až 35% sa
nevedelo vyjadriť, 15% ju hodnotilo záporne.
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Vysokoškolský život na fakulte hodnotí kladne väčšina absolventov, 15% bolo
nespokojných.
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Administratívu na fakulte hodnotilo kladne 22% absolventov, 66% ju hodnotí
negatívne.

Hodnotenie možnosti ubytovania
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S možnosťami ubytovania bolo spokojných iba 11% absolventov, nevedelo sa
k položke vyjadriť až 54%, ostatní boli nespokojní.

Záujem nájsť si pracovné miesto v
zahraničí
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Záujem nájsť si pracovné miesto v zahraničí má 37% absolventov, nemá záujem
41%, 22% sa nevyjádřilo.

Ochota presťahovať sa v rámci
Slovenska z dôvodu pracovnej ponuky
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V rámci Slovenska je ochotných presťahovať sa z dúvodu pracovnej ponuky 64%
absolventov, 17% sa nechce sťahovať, ostatní sa nevedeli vyjadriť.

Možnosti využité pri hľadaní
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Pri hľadaní zamestnania využívajú absolventi najviac webové stránky zamerané
na kariéru, potom využívajú predchádzajúcu prax v spoločnosti (pravdepodobne
súvisiacu s odbornou prípravou, alebo absolvovanou povinnou praxou počas
štúdia), ďalej inzerciu voľných pracovných miest, osobné kontakty, a iné
možnosti. Vôbec neuviedli periodiká zamerané na kariéru.

Možnosť stretnutia so
zamestnávateľmi počas štúdia
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1 - A, áno, mal/a som
túto možnosť

2 - B, nie, nemal/a som
túto možnosť

Počas štúdia malo 39% absolventov možnosť stretnutia so zamestnávateľmi.

Potreba cudzieho jazyka v
súčasnom zamestnaní
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potrebné
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Potrebu cudzieho jazyka v súčasnom zametnaní uviedlo 36% absolventov, 44%
nepotrebuje cudzí jazyk v zamestnaní.

Znalosť cudzieho jazyka ako
podmienka prijatia do
zamestnania
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1 - A, áno, bola
podmienkou

2 - B, nie, nebola
podmienkou

3 - C, nevypĺňam

Zanlosť cudzieho jazyka ako podmienku prijatia do zamestnania uviedlo 18%
absolventov, 60% uviedlo, že nebola podmienkou.

