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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  

Chémia materiálov 1 
1,72 1,05 

Vybrané kap. z matematiky 1 
2,16 1,04 

Odevné technologické zariadenia 2 
1,79 1,12 

Vzorovanie a väzby tkanín 2 1,7 
1,15 

Prevádzkova diagnostika a defektoskopia I. 3 
2,16 1,07 

Odevný dizajn 3 
1,86 1,37 

 
Technická dokumentácia 1 2,95 2,75 
Priemyselný dizajn 1 2,93 2,86 
Informatika II. – 3D max 2 1,80 1,35 
Vzorovanie a väzby pletenín 2 1,92 2,13 
Prevádzkova diagnostika a defektoskopia II 3 1,76 1,49 
Mechanické skúšky  materiálov 3 1,73 1,57 
 
 
 
 

Číslo a názov študijného odboru  3948  Materiály 

Číslo a názov oblasti výskumu 11. metalurgické a montánne vedy 

Platnos ť priznaného práva do Bez obmedzenia Udeľovaný akademický titul Bc. 

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

Počet kreditov potrebných na riadne 
skon čenie štúdia  

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

166H/180K 

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  16 +/- 12 +/- 9 +/-  +/- 

Externá  1 +/- 0 +/- 0 +/-  +/- 
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Spätná väzba zamestnávate ľov (zdroj F – B) 
Počet oslovených subjektov v sledovanom období:  2                         Priemerná známka: 2,53 
Výsledky hodnotenie podľa oblastí  

Oblas ť Priemerné 
hodnotenie 

Oblas ť Priemerné 
hodnotenie 

Schopnosť samostatne riešiť zadané 
úlohy. 3 

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. 

3 Schopnosť prezentácie myšlienok 
a výsledkov aktivít. 2,5 

IT zručnosti potrebné pre plnenie 
praktických úloh. 2 Komunikácia v anglickom  jazyku 

(písomne aj ústne). 3,2 

Schopnosť učiť sa nové veci. 1,5   

 
Spätná väzba absolventov (zdroj F – C / v AIS/ Absolv ent)  
Počet respondentov / absolventov v sledovanom období:  pokračujú v štúdiu               Priemerná známka: 
Výsledky hodnotenie podľa oblastí  
 
Počet respondentov:  22 
% zamestnaných:  pokračujú v štúdiu 
% zamestnaných v odbore: pokračujú v štúdiu 
 Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti súvisiacej oblasti výskumu (zdroj F –D) 
K hodnoteniu garant predkladá Formulár hodnotenie VV činnosti (F-D). 

hodnotenie VVČ je v prílohe:  Hodnotenie VVČ_FPT_2014 a Hodnotenie VVČ_FPT_2015 

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

1. Komfort odevov  – spracovaný v rámci projektu  KEGA 
2. Náuka o materiáli – prepracované prezentácie v ppt. 
3. Priemyselné technológie II. – prepracované prezentácie v ppt. 
4. Technológie spracovania materiálov– prepracované prezentácie v ppt. 
5. Technológie výroby materiálov– prepracované prezentácie v ppt. 
6. Základy textilnej a odevnej výroby– prepracované prezentácie v ppt. 

 
Témy záverečných prác:  
 

1. Svadobné  šaty v štýle  antiky  
2. Dámsky spoločenský odev generácií 
3. Odev inšpirovaný kultúrami Ruska a blízkeho východu 
4. Odev inšpirovaný architektúrou 
5. Transportné vlastnosti pri potlači textílií 

 
Štátne skúšky: 
 

1. Náuka o materiáli 
2. Metódy hodnotenia štruktúry materiálov 
3. Dejiny výtvarnej a odevnej kultúry 

 
Odborná prax: 

1. Na ŠUV Ružomberok v potláčacích dielňach   
    
 


