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• Ďalšie vzdelávanie na ŽU 

• Postavenie Univerzity tretieho veku na ŽU 

• Vplyv dotazníka na transformáciu študijného 

programu Človek a počítač  

 

 

OBSAH PREZENTÁCIE 



MOŽNÍ HRÁČI VSTUPUJÚCI DO ĎV 

Organizačná štruktúra ŽU 

7 fakúlt 

7 výskumných a vzdelávacích 

ústavov 

3 špecializované odborné a 

cvičné pracoviská 

7 centier excelentnosti 

4 kompetenčné centrá 

3 centrá aplikovaného 

výskumu 

Centrum pre štrukturálne 

fondy 

Vstupujú do ĎV 

7 fakúlt 

4 výskumné a vzdelávacie 

ústavy 

3 špecializované odborné a 

cvičné pracoviská 

centrá excelentnosti 

kompetenčné centrá 

centrá aplikovaného výskumu 

 



ĎALŠIE VZDELÁVANIE NA ŽU 

Doplňujúce pdg. minimum 

Odborné kurzy 

Detská univerzita   

Jazykové  kurzy 

PC kurzy - ECDL 

Univerzita tretieho veku 

Oddelenie pre vzdelávanie 

Elektrotechnická fakulta  Fakulta riadenia a informatiky 

Väčšina ústavov a fakúlt 



ĎALŠIE VZDELÁVANIE NA ÚCV 

   jazykové kurzy 

odborné  

programy 

seniorské  

vzdelávanie 

ÚCV 

Príspevok univerzity 



OČAKÁVANIA ŽU OD ÚCV 

Vychádza zo zaradenia ÚCV medzi vzdelávacie a 

výskumné pracoviská 

 

•Šíriť dobré meno ŽU 

•Prezentovať ŽU smerom k verejnosti 

prostredníctvom ďalšieho vzdelávania 

•Podieľať sa na vzdelávaní zamestnancov 

•Byť finančné nezávislý 

•Publikovať 

•Zapájať sa do projektov a výskumných aktivít 



ČO TO ZNAMENALO A ZNAMENÁ PRE 

ÚCV 
Tri rôzne oblasti vyžadujúce si rozdielny prístup – každá sekcia 

sa rozvíja „samostatne“ – neexistuje však samostatne 
 

•Rozdeliť efektívne pridelené mzdové finančné prostriedky 

•Jasne nastaviť vnútorné procesy – finančná, administratívna, 

personálna i infraštruktúrna efektivita  

•Budovať partnerstvá (vo vnútri i smerom von) a hľadať 

spoločné aktivity pre jednotlivé súčasti – maximálne využitie 

zdrojov 

•Prijímať rozhodnutia v kontexte celého ÚCV  

•Pravidelne sledovať spokojnosť študentov s procesmi   



SPÄTNÁ VÄZBA 

•Časová konštanta – minimálne 1 rok pri obsahu vzdelávania 

•Výsledky neostávajú len na U3V - sú zverejnené – potreba 

„vychovávať“ 

Dotazník  

- témy, ktoré by Vás zaujímali v 

budúcnosti; 

- čo by bolo potrebné doplniť 

Inovácia obsahu vzdelávania 

Vytvorenie nového študijného 

programu 

Realizácia vzdelávania 

Dotazník  

- Názor na existujúci študijný 

program, pripomienky návrhy 

 



PREMENY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

„ČLOVEK A POČÍTAČ“ 

Ak. rok 1995/1996 – vznik U3V 

•Študijný program „Doprava a spoje“ 

•Jednorazová prednáška „Počítače a 

informatizácia spoločnosti“ 



PREMENY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

Ak. rok 2001/2002 

•Nový študijný program „Človek a počítač“ 

•Počet študentov v skupine – max 15 (každý s 

prístupom na PC) 

•1. ročník – OS MS Windows, Internet Explorer 

•2. ročník – MS Office Word, Excel 

•3. ročník – Spracovanie digitálnej fotografie a 

videa 

•Spätná väzba (osobný kontakt) –  

spokojnosť 



PREMENY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

• Od ak. roku 2007/2008 – Dotazník spokojnosti 

študentov U3V 

• Raz do roka po ukončení zimného semestra 

• Od ak. roka 2011/2012 – elektronická verzia 

 

Obsah:  

• Informovanosť o U3V 

• Vyučovací proces 

• Lektori 

• Učebne, voľné otázky 



PREMENY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

Dotazník  

2007/2008 

  

 

Spokojnosť 

 študentov 

Dotazník  

2008/2009 
 

    Čiastočná  

           nespokojnosť  

      študentov  

s obsahom 

 št. programu 

Dotazník  

2009/2010 
 

      Požiadavka na  

    väčší rozsah  

    pri spracovaní  

digitálnej fotografie 

Výsledky dotazníkov v jednotlivých akademických 

rokoch 



PREMENY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 
Ak. rok 2010/2011  

•Postupná zmena osnov 

− Druháci (3. ročník pre nich ostáva rovnaký ako pri 

prihlásení sa), fotografia 

− Tretiaci – spracovanie videa 
 

− Prváci – nové osnovy 

− Počet študentov v skupine – 15 (každý s prístupom 

na PC, práca v špecializovanom laboratóriu)  

a 20 v 1. ročníku 
 

•Spätná väzba – malý záujem o ročné štúdium 

spracovania videa (okrem tretiakov) 



PREMENY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

Ak. rok 2011/2012  

•Opätovná zmena osnov 

− Prváci a druháci – bez zmeny 

− Tretiaci (v predch. roku malý záujem o 

spracovanie videa) – fotografia + opakovanie 
 

− Počet študentov v skupine – 12 (každý s 

prístupom na PC) 
 

•Spätná väzba – malý záujem o ročné štúdium 

spracovania videa (druháci) 



PREMENY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

Ak. rok 2012/2013  

•Úplná transformácia programu 

− Dvojročné štúdium „Základy práce s PC“ 

− Ročné moduly podľa špecializácie 

 

− Počet študentov v skupine 20 a 15 (moduly), 
každý s prístupom na PC 

 

•Spätná väzba – ? 



 

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 

 www.ucv.uniza.sk 

u3a@uniza.sk  
 


