Vážený študent, vážená študentka,
prostredníctvom dotazníka je realizovaná anketa, ktorá Vám umožňuje vyjadriť sa ku kvalite vyučovacieho procesu zo strany študentov. Cieľom
je získanie spätnej väzby k vyučovaciemu procesu realizovanému v akademickom roku 2021/2022 v zimnom semestri.
Máte pripravený dotazník:
•

PraF.2021/Z/D – Hodnotenie vyučovacieho procesu - Denní

Študent hodnotí konkrétny seminár a vyučujúceho, s ktorým absolvoval predmetný seminár. Ak chce študent hodnotiť viacerých vyučujúcich, ktorí
viedli 1 predmet (pri seminároch, kde sa striedali viacerí vyučujúci), nech tak spraví v rámci slovného hodnotenia v otvorenej otázke.
K prednáške z daného predmetu sa viaže jedna otvorená otázka. Pri tejto otvorenej otázke si študent zvolí konkrétneho prednášajúceho
a následne bude hodnotiť prednášku z daného predmetu.
Dotazník má 3 bloky
1. V prvom bloku hodnotíte škálovým hodnotením a vyberáte z možností:
a) úplne súhlasím,
b) čiastočne súhlasím,
c) neviem,
d) čiastočne nesúhlasím,
e) vôbec nesúhlasím.
Ak nechcete na otázku odpovedať vyberte možnosť c) neviem.
2. V druhom bloku odpovedáte na otvorené otázky vlastnými slovami.
3. V treťom bloku hodnotíte známkou na škále A až Fx.

Žiadame Vás o vyplnenie dotazníka ku všetkým predmetom, ktoré ste v tomto akademickom roku v zimnom semestri absolvovali.

Postup pre vyplnenie dotazníka:
1. Prihláste sa do AIS2.
2. Kliknite na dotazník: Hodnotenie vyučovacieho procesu – Denní.

3. Zobrazí sa okno dotazníka.
4. Vľavo sa vám zobrazia všetky zapísané predmety.
5. Po kliknutí na konkrétny predmet, hodnotíte vami vybraný predmet.

Po vyplnení dotazníka kliknite
na Pokračovať vo vyplnení
neskôr

Ak ste vyplnili dotazník pre
všetky predmety kliknite na
Anonymizovať a ukončiť
vypĺňanie

6. Po vyplnení dotazníka k predmetu kliknite na Pokračovať vo vyplnení neskôr.
7. V prípade ak ste vyplnili dotazník pre všetky predmety kliknite na Anonymizovať a ukončiť vypĺňanie.

POZOR!
Ak študent klikne na Anonymizovať a ukončiť vypĺňanie, už nie je
možné pokračovať v ďalšom vypĺňaní dotazníka pre predmety.

