
Dôvody nepokračovania v Ing. štúdiu 2021 

Študijný program: Informatika (Bc.) 

Čo ste počas štúdia na FRI UNIZA vnímali pozitívne?  

Pozitívne bolo hodnotené najmä prostredie fakulty, prístup študijného oddelenia či študentský 

život. Odpovede je možné vidieť nižšie. 

 

Obrázok 1 Pozitíva štúdia na FRI 

Ktoré faktory Vás počas štúdia negatívne ovplyvnili? 

Najčastejšie boli negatívne vnímané nevyhovujúce predmety, výučba neorientovaná na 

podnikovú prax. náročnosť štúdia a podobne. Zvyšné negatíva je možné vidieť v grafe nižšie. 

 

Obrázok 2 Negatíva štúdia 

S akými problémami ste sa stretli počas výučby jednotlivých predmetov? (budeme radi, ak 

uvediete konkrétny predmet a vyučujúceho do položky "iné") 
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Väčšina respondentov bola spokojná s výučbou predmetov, avšak najčastejším problémom bola 

neférová/problematická komunikácia zo strany vyučujúcich a tiež prekážky kladené 

vyučujúcim. Výsledky tejto otázky je možné vidieť na grafe nižšie.  

 

Obrázok 3 Problémy počas výučby 

Na základe čoho ste sa definitívne rozhodli nepokračovať v inžinierskom stupni na FRI UNIZA? 

Najväčší podiel pri zanechaní štúdia mala vysoká náročnosť štúdia, ďalej neférová komunikácia 

zo strany vyučujúcich. Výsledky je možné vidieť v grafe nižšie. 

 

Obrázok 4 Dôvody pre zanechanie štúdia 

Ako ste pokračovali po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia na FRI UNIZA?  

Väčšina respondentov odišla na inú univerzitu alebo po skončení bakalárskeho štúdia začali 

pracovať.  
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Obrázok 5 Postup po zanechaní  štúdia 
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