Smernica, ktorou sa upravuje organizačné zabezpečenie, priebeh a
vyhodnocovanie študentskej ankety na FMFI UK.

Čl. I Úvodné ustanovenia

(1) Študentská anketa je uskutočňovaná FMFI UK v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a v súlade so zabezpečením
základného poslania FMFI UK.
(2) Zámerom študentskej ankety je skvalitnenie pedagogického procesu na FMFI UK.
(3) Technické zabezpečenie študentskej ankety a rozhodnutia o prevádzkových detailoch
študentskej ankety spadajú do pôsobnosti prodekana pre informačné technológie.
(4) Obsahovú náplň ankety po prerokovaní vo vedení každoročne schvaľuje dekan.

Čl. II Priebeh študentskej ankety

(1) Študentská anketa je uskutočňovaná v každom semestri.
(2) Právo zúčastniť sa ankety má každý študent FMFI UK. Jeho účasť v ankete je
anonymná. Anketa je realizovaná elektronicky. Po ukončení vypĺňania ankety študentom sú
všetky ukladané údaje anonymizované.
(3) Každý hodnotený zamestnanec fakulty má právo vyjadriť sa hodnoteniam, ktoré sa ho týkajú.
Dekan fakulty môže od garantov a vedúcich katedier požadovať vyjadrenie k jednotlivým
výsledkom ankety.
(4) Študenská anketa prebieha v nasledujúcich fázach:
(a) Sprístupnenie ankety pre hodnotenie a vyjadrenia študentov k anketovým otázkam, spravidla
posledné dva týždne semestra a prvé dva týždne skúškového obdobia.
(b) Sprístupnenie výsledkov ankety pre vyjadrenia učiteľov, spravidla po skončení skúškového
obdobia a prvé dva týždne nasledujúceho semestra.
(c) Zverejnenie výsledkov ankety a vyjadrení učiteľov, garantov, vedúcich katedier a vedenia
fakulty, spravidla do mesiaca od začatia nasledujúceho semestra.

(5) Otázky študentskej ankety schvaľuje po prerokovaní vo vedení dekan FMFI UK najneskôr
dva týždne pred začiatkom ankety s prihliadnutím na návrhy členov akademickej obce.

Čl. III Zverejňovanie výsledkov študentskej ankety

(1) Pred začatím fázy (b) nie sú zverejňované žiadne informácie o výsledkoch prebiehajúcej
študentskej ankety.
(2) Po začatí fázy (b) sú výsledky ankety zverejňované na základe prihlásenia len osobám
registrovaným v centrálnej databáze osôb UK študujúcich alebo zamestnaných na FMFI.
(3) Počas fázy (c) sú sumárne číselné výsledky ankety a stanovisko vedenia fakulty zverejňované
bez obmedzenia. Textové komentáre spolu s vyjadreniami učiteľov sú zverejňované osobám
registrovaným v centrálnej databáze osôb UK študujúcich alebo zamestnaných na FMFI,
prípadne prostredníctvom vybraných počítačov v sieti FMFI UK.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

(1) Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 1. 12. 2011.

prof. RNDr. Jozef Masarik, CSc.
dekan fakulty

