DF VŠMU - Vyhodnotenie anonymného dotazníka v Ais-e akad. rok 2016/2017
Počet BC. a MGR. študentov v ak. roku 2016/17: 279
Počet študentov, ktorí v ak. roku 2016/17 vyplnili dotazník v AISe: 14

Na úvod chceme zdôrazniť, že dotazník o kvalite štúdia na DF, ktorý študenti vypĺňali v AISe
v akademickom roku 2016/2017, je anonymný. Pri jeho vyhodnocovaní nemáme prístup k
menám hodnotiteľov.
Hodnotenie slúži vedeniu DF ako dôležitý podklad k otvorenej diskusii so študentmi a celou
akademickou obcou o problémoch, ktoré si zasluhujú pozornosť, analýzu a snahu o riešenie.
Na našej fakulte bola, aj tento rok, veľmi nízka účasť v hodnotení formou anonymného
dotazníka vo vysokoškolskom systéme ais2. Nevysvetľujeme si to však ako nezáujem
študentov. Na našej fakulte riešia študenti problém priamo u dekana, vedúceho katedry alebo
ročníkového tútora.
V tomto akademickom roku sme sa snažili predísť minuloročným problémom (nespokojnosť
s pedagógmi, opotrebovaný stav miestností, chýbajúca dielňa pre študentov scénografie). Boli
určení tútori a kontrolóri ročníkov, osoby, s ktorými môže študent riešiť diskomfort
vyučovacieho procesu už v jeho počiatku a tak to nemusí dospieť k sťažnosti podanej pani
rektorke. Snažíme sa tak, aby sa vzniknuté problémy vyriešili už na katedre v danom ročníku
a neprechádzali do fakulty či celej vysokej školy. Dovybavenie miestností naďalej pokračuje
a priebežne sa monitoruje stav. Dielňa pre scénografov je plne vybavená, študenti absolvovali
bezpečnostné školenie, bol poverení zodpovední pedagóg a tak môže slúžiť študentom pri
tvorbe školských inscenácií.
Pri riešení problémov nám veľmi pomohlo urýchlenie zápisov – študenti si sami doma
vytvoria zápisný list a v deň zápisu im to študijné oddelenie len skontroluje a vytlačí.
Skrátením doby vznikol priestor na reakcie študentov. Dáva to tak priestor osobnému stretu
a prejaveniu záujmu. Myslím si, že práve preto sme tento rok mali minimum písomných
sťažností a otázky v dotazníku, ktoré boli v minulom roku negatívne hodnotené, boli
v tohtoročnom hodnotené veľmi kladne.

Pomenované problémy z dotazníka a ich riešenia:

1. Študenti celkom kladne ohodnotili individuálne zostavovanie študijného plánu.
K tomuto jednoznačne pozitívnemu ohodnoteniu určite prispela možnosť urobiť si zápisný list
doma, preštudovať si výberové predmety FTF, HTF VŠMU a výberové predmety aj na iných
vysokých školách a univerzitách. Študenti mali mesiac na to, aby si takto sami zostavili svoj
zápisný list. Svoje rozhodnutie mohli konzultovať so študijným poradcom alebo tajomníkom
katedry. Študentom chýbali anotácie k výberovým predmetom iných fakúlt a tak sa nevedeli
rozhodnúť pre daný predmet. V tomto akademickom roku 2017/2018 sme to už s prodekanmi
vyriešili jednotnou mustrou, kde je k danému predmetu priradený popis a čas, kedy bude
prebiehať. Na základe toho si študent zváži či ho daný predmet zaujme a zároveň si pozrie, či
mu vybraný predmet v rozvrhu nekoliduje.

2. Výučba jazykov

V dotazníku ohodnotili študenti výučbu jazykov takto: 30% výborne, 50% dobre, 20%
dostatočne. Stále chceme zlepšovať kvalitu výučbu jazykov a na základe pripomienok
študentov sme v tomto akademickom roku 2017/2018 dali študentov do skupiniek podľa
študijného programu – študenti herectva tak budú s lektorkou riešiť terminológiu potrebnú pre
tento program, študenti divadelnej scénografie zas potrebujú úplne iné slovíčka. Myslím si, že
by to opäť mohlo pomôcť k skvalitneniu.

3. Dostupnosť internetu
Sila signálu je stále problémová pre našich študentov. Nemôžu sa tak spoľahnúť na prístup
k informáciám. Aj keď sa internetové pripojenie na škole oproti uplynulým rokom zlepšilo,
stále ho 44% študentov hodnotí ako dostatočné.

63% študentov hodnotí náplň štúdia na DF VŠMU za dobrú a 63% hodností svoj vzťah
k VŠMU za veľmi dobrý.

Divadelná fakulta VŠMU má záujem zvyšovať kvalitu vzdelávania svojich študentov.
Toto úsilie vyžaduje aj spätnú väzbu od študentov. Má pomôcť pri zlepšovaní kvality
výučby. Preto budeme na dotazníku tento rok pracovať, budeme sa ho snažiť
aktualizovať na súčasné potreby fakulty a študentov.
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