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Hodnotenie kvality študijného programu na základe spätnej väzby 

Hodnotenie kvality predmetov  (F-A, F-B) 
Hodnotené predmety  
 

ročník 
 

Prieskum spokojnosti 
študentov – výsledok    

Hospitácia (návšteva 
hodiny) – výsledok  

Náuka o materiáli I 1. 2,76 1 

Technická dokumentácia 1. 2,19 1 
Mechanika I 2. 1,61 1 

Technológia spracovania materiálov I 2. 1,87 1 

Fyzika II 2. 1,75 1 

Metóda kone čných prvkov I (Adina) 2. 2,41 1 
Informatika II 1. 1,87 1 
Základy programovania II ( Matlab) 1. 1,82 1 

Počítačová podpora technického 
kreslenia II 

1. 1,74 1 

Mechanika II 2. 1,86 1 

Metóda kone čných prvkov II (Adina) 2. 1,89 1 

Technológia spracovania materiálov II 2. 1,75 1 

 
Spätná väzba zamestnávate ľov (zdroj F – B) 
Počet oslovených subjektov v sledovanom období:    16                       Priemerná známka: 1,99 
Výsledky hodnotenie podľa oblastí  

Oblas ť Priemerné 
hodnotenie 

Oblas ť Priemerné 
hodnotenie 

Schopnosť samostatne riešiť zadané 
úlohy. 

2 

Tvorivý prístup študenta pri riešení 
problému vrátane efektívneho používania 
metodických postupov a výskumných 
metód. 

2,5 

Znalosť základných princípov, pravidiel 
a nástrojov potrebných pre plnenie 
pracovných úloh v praxi. 

2,25 Schopnosť prezentácie myšlienok 
a výsledkov aktivít. 
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íslo a názov študijného odboru  5.2.26 materiály 

Číslo a názov oblasti výskumu 11 - metalurgické a montánne vedy 

Platnos ť priznaného práva do 31. 8. 2015 Udeľovaný akademický titul bc. 

Stupeň vysokoškolského štúdia prvý Forma štúdia (Denná/ Externá) D/E 

Počet kreditov potrebných na riadne 
skon čenie štúdia  

180 Celkový po čet hodín / kreditov  
(  H / K) 

210/180 

Štandardná d ĺžka štúdia 3 roky Jazyk  slovenský 

Profesijne orientovaný študijný program nie Spolo čný študijný program nie 

Počet študentov sledovaného obdobia   

Forma  Počet podaných prihlášok 
(+/- vyčíslenie zmeny) 

Počet prijatých Po čet zapísaných Po čet absolventov  

Denná  19 +/- 19 +/- 16 +/- 0 +/- 

Externá  6 +/- 6 +/- 2 +/- 0 +/- 
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IT zručnosti potrebné pre plnenie 
praktických úloh. 

1,75 Komunikácia v anglickom  jazyku 
(písomne aj ústne). 

3 

Schopnosť učiť sa nové veci. 2,25   

 
Spätná väzba absolventov (zdroj F – C / v AIS/ Absolv ent)  
Počet respondentov / absolventov v sledovanom období:                           Priemerná známka: 
Výsledky hodnotenie podľa oblastí  
 
Počet respondentov:  
% zamestnaných:  
% zamestnaných v odbore:  
 
Študijný program sa za čal realizova ť od školského roku 2013/2014, preto nie sú ešte abs olventi a nie je 
možné získa ť ani spätnú väzbu od zamestnávate ľov. 

 
Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti súvisiacej oblasti výskumu (zdroj F –D) 
K hodnoteniu garant predkladá Formulár hodnotenie VV činnosti (F-D). 

Inovácie študijného programu vzh ľadom na výstupy vedecko – výskumnej činnosti (popíšte na úrovni 
Predmetov (zdroj F-A), Tém záverečných prác, Štátnych skúšok, Odbornej praxe.  

Možnosť dlhodobej stáže v podniku jednak pre študentov, ako i absolventov, ktorí pokračujú v ďalšom stupni štúdia 
na FPT v Púchove. 
Záverečné (BP) realizovať v súčinnosti s praxou.  
 
 
 
    

 
 
 


