
Ako sa Vám študuje na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA? 

(2019) 

Pochvaly: 
Výučba:  

- Systém a organizácia výučby (33/100) 

- Prístup učiteľov (27/100) 

- Dostupnosť materiálov (21/100) 

- Atraktivita učív (11/100) 

- Rozmanitosť predmetov  (5/100) 

- Uplatniteľnosť predmetov v praxi (8/100) 

- Záujem učiteľov o predmet (5/100) 

- Odbornosť učiteľov (14/100) 

- Prepojenie a nadväznosť predmetov (3/100)  

Prostredie: 

- Výborné vybavenie učební (25/100) 

- Funkčnosť internetu (12/100) 

- Čisté priestory fakulty (5/100) 
- Krásne prostredie a okolie školy (16/100) 

- Vzhľad učební (10/100)  

Podujatia: 

- Sú super a máme ich radi (87/100) 

- Je vidieť veľkú snahu organizátorov (5/100)   

Oddychové zóny: 

- Pohodlné, pekné prostredie a tichá, príjemná atmosféra (63/100) 

Referát:  

- Výborný prístup študijného referátu k študentom (70/100) 

-  Rýchle vybavenie na referáte, výborný prístup (12/100) 

Námety : 
Výučba:  

- Vyššia miera propagácie prídavnej hodnoty predmetov (18/100) 
- Zaviesť viac prednášok z praxe (15/100) 
- Zmeniť akreditáciu odboru informatika (10/100)  
- Vyšší počet predmetov na tému gaming development (3/100) 

 
Prostredie:  

- Vytvorenie študijnej miestnosti na fakulte (23/100) 

- Zlepšiť pripojenie na internet (41/100) 

- Zlepšiť pokrytie internetom (17/100) 



- Zmodernizovať miestnosť RC009 (námietky k sedeniu a pohodliu pri práci) (13/100) 

- Zabezpečiť kúrenie do miestnosti RC009 (6/100) 

- Zabezpečiť na fakultu možnosť kúpi ovocia (6/100) 

- Nainštalovať plátno do všetkých miestností, kde je projektor (2/100) 
- Vytvorenie z RC009 oddychovú zónu (1/100) 

- Zabezpečiť fajčiarske priestory (1/100) 

Podujatia: 

- Väčší podiel podujatí (17/100) 

- Zlepšiť propagáciu podujatí (13/100) 

- Nedávať jedlo a nápoje zadarmo (3/100) 

- Začať dbať na ekológiu (hlavne plastové poháre (2/100) 

- Voliť menej vyťažené časy na podujatia (2/100) 

Oddychové zóny: 

- Zriadiť ďalšie/ zväčšiť oddychové zóny (bývajú preplnené) (TIP-najvyššie poschodie RB) 
(11/100) 

- Zriadiť kúrenie do átria (8/100) 
- Možno konzumovať potraviny v oddychovej zóne (5/100)  
- Zriadiť malé oddychové zóny o jednom-dvoch tulivakoch (2/100) 
- Viac zelene do oddychových zón (2/100) 
- Zriadiť hernú zónu (2/100) 
- Zriadiť betónové ihrisko (1/100) 
- Zriadiť húpacie oddychové siete do átria (1/100) 

 
Študijný referát: 

- Predĺžiť otváraciu dobu (8/100)  

Pripomienky : 

Citácie pochvál:  
- „praktická výučba - vyučovanie praktických vecí, často na základe prípadových štúdií, 

porovnanie reálnych firiem (čo robili dobre, resp. zle), prezentácie od zástupcov reálnych firiem 

(spestrenie prednášok), ochotné jednanie vyučujúcich a cvičiacich“ 

- „prístup určitých profesorov, a prednášajúcich je super, vedia upútať pozornosť a úžasne 

vysvetľovať...“ 

- „Za tu chvíľu, čo sme dochádzali prezenčne sa mi páči prostredie, super obedy, teplo v budove 

a technické vybavenie s prístupom na internet. V tomto smere nemám čo vytknúť“ 

- „Podporovať obraz že život s alkoholom nie je nemorálny mi príde odporné, urážajúce až 

absurdné. :)“ 

Diskusia s prodekanom : 40 neviem, 58 áno  

  



Rozdelenie námetov podľa doby realizácie  
 

Krátkodobá realizácia: 

- Zlepšiť pripojenie na internet (41/100) 

- Vytvorenie študijnej miestnosti na fakulte (23/100) 

- Vyššia miera propagácie prídavnej hodnoty predmetov (18/100) 
- Zlepšiť pokrytie internetom (17/100) 

- Väčší podiel podujatí (17/100) 

- Zlepšiť propagáciu podujatí (13/100) 

- Zabezpečiť na fakultu možnosť kúpi ovocia (6/100) 

- Možno konzumovať potraviny v oddychovej zóne (5/100)  
- Nedávať jedlo a nápoje zadarmo (3/100) 

- Začať dbať na ekológiu (hlavne plastové poháre (2/100) 

- Nainštalovať plátno do všetkých miestností, kde je projektor (2/100) 
- Viac zelene do oddychových zón (2/100) 
- Voliť menej vyťažené časy na podujatia (2/100)  
- Zriadiť malé oddychové zóny o jednom-dvoch tulivakoch (2/100) 
- Vytvorenie z RC009 oddychovú zónu (1/100) 

- Zabezpečiť fajčiarske priestory (1/100) 

- Zriadiť húpacie oddychové siete do átria (1/100) 
 

Strednodobá realizácia: 

- Zriadiť kúrenie do átria (8/100) 
- Zabezpečiť kúrenie do miestnosti RC009 (6/100) 

- Zabezpečenie takej oddychovej zóny, kde si budú môcť študenti z ďaleka aj zdriemnuť (2/12) 

- Zavedenie elektriny do vonkajšieho altánku (1/12) 

- Zriadiť betónové ihrisko (1/100) 
 

Dlhodobá realizácia:  

- Zmodernizovať miestnosť RC009 (námietky k sedeniu a pohodliu pri práci) (13/100) 

- Zriadiť ďalšie/ zväčšiť oddychové zóny (bývajú preplnené) (TIP-najvyššie poschodie RB) 
(11/100) 

- Zabezpečiť kúrenie v átriu (4/12) 

- Zavedenie „prvku“, ktorý by už na pohľad dobre identifikoval fakultu v prednej časti fakulty 
(3/12)  

- Zriadiť hernú zónu (2/100) 

Individuálne námety závisiace od vplyvu nad vyučujúcimi :  

- Zaviesť viac prednášok z praxe (15/100) 
- Vyšší počet predmetov na tému gaming development (3/100) 

 


