NÁRODNÍ ŠETŘENÍ STudentů
Rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku, který je součástí Národního šetření studentů (NAŠEST). Jeho
cílem je získat data v základních oblastech ovlivňujících podmínky studia na našich vysokých školách. Výsledky
výzkumu budou sloužit jak jednotlivým vysokým školám, tak Akreditační komisi a MŠMT. Vy sami si budete moci
prohlédnout zpracované výsledky na našich webových stránkách www.na6.cz.
Věříme, že podpoříte šetření, které pomůže Vám i Vašim kolegům, a vyplníte tento dotazník.
Děkuji. Ing. Jaroslav Švec, vedoucí ACSA.
Ke každému tvrzení vyjádřete Váš souhlas či nesouhlas zašktrnutím jednoho políčka , které nejlépe vyjadřuje
Váš pohled/názor na dané tvrzení ve vztahu k Vašemu studiu. Pokud budete chtít svoji volbu změnit, přeškrtejte
první křížek úplným začerněním políčka a potom zakřížkujte Vámi vybranou odpověď . Pro vyplnění prosím
použijte černé nebo modré propisovací pero.
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1a Na naší fakultě existuje možnost hodnotit kvalitu výuky
(např. prostřednictvím dotazníku).
1b

Pokud ano, toto hodnocení má vliv na výuku.

2
Studium dostatečně rozvíjí mé odborné znalosti.
3 V mém studijním programu je dostatek prakticky
zaměřených předmětů.
4 Studium dostatečně rozvíjí mé osobní dovednosti (např.
komunikační dovednosti, schopnost prezentovat se).
5 Jsem spokojen(a) s výukou cizích jazyků (umožňuje mi
praktické využívání jazyka, např. při komunikaci, studiu).
6 Řazení předmětů v mém oboru (příp. studijní kombinaci)
má logickou návaznost.
7
8

Pedagogové hodnotí studijní výkony spravedlivě (a podle
definovaných a pochopitelných pravidel).
Pedagogové poskytují dostatečnou zpětnou vazbu na mé
výkony (např. slovní či písemné hodnocení).

9 Existují možnosti zapojit se během studia do výzkumných
činností nebo do projektů.
10
Škola nabízí dostatečné možnosti studia v zahraničí.
11 Pedagogové mají ke studentkám a studentům otevřený a
partnerský přístup.
12

Pedagogové si vždy, když je potřeba, najdou čas na
jednotlivé studentky a studenty.

13
Jsem rád(a), že studuji právě na této škole.
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Jsem spokojen(a) s prací studijního oddělení.

15a Na škole existují vedle studijního oddělení další
organizace či osoby, které studujícím pomáhají/poradí.
15b
Pokud existují, mohu se na ně vždy s důvěrou obrátit.
16

Je běžné, že se v případě problémů studenti a studentky
obracejí na studentskou organizaci.

17
Všechny materiály potřebné pro studium jsou dostupné.
18

Informační systém na fakultě je pro mě dobrým
pomocníkem.

19

Existuje dostatek dostupných počítačových učeben,
včetně přístupu na Internet.

20

Jsem spokojen(a) s úrovní služeb poskytovaných školní
knihovnou.

21

Jsem spokojen(a) s úrovní služeb poskytovaných na
kolejích.

22

S cenou za poskytované služby na kolejích jsem
spokojen(a).

23

Jsem spokojen(a) s úrovní služeb poskytovaných v
menzách.

24

S cenou za poskytované služby v menzách jsem
spokojen(a).

25

Volnočasové (sportovní a kulturní) aktivity, které mi škola
nabízí, jsou vyhovující.

26a Znám studentky a studenty, kteří mě zastupují ve
fakultním akademickém senátu..
26b Tito studentští zastupitelé reprezentují studentky a
studenty dobře.
27
28
29

Při studiu si musím přivydělávat, abych pokryl(a) náklady
související se studiem.
Prospěchová stipendia jsou dobrým způsobem, jak
odměňovat studenty a studentky.
Pro studenty a studentky existují na škole možnosti
přivydělat si (např. při výzkumné činnosti, na projektech či
v administrativě).
Je na Vaší škole něco pozitivního či negativního, co byste chtěli zdůraznit?
pozitivní

negativní

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!
Výzkum realizuje akademické centrum studentských aktivit. Více informací najdete na www.na6.cz, kontaktujte nás na na6@acsa.vutbr.cz
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