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Aké dojmy máte po prvom semestri? Aké máte odporúčania, názory, námety? 

• Neviem 

• Nemám nič. 

• lepšia informovanosť, hlavne na začiatku že čo sa deje. na stránke je to dosť 

neprehľadné 

• nemám žiadne 

• Páči sa mi, že študent má veľa možnosti v rámci štúdia a je to aj prezentované, napr. 

Meeting kde bývalí študenti hovorili o zážitkoch, skúsenostiach a možnostiach. Keď 

sme boli prezenčné tak mi chýbalo možno nejaké info o akciách napr. to som si až 

neskôr všimla že bol na tržnici deň architektov. Ale inak myslím, že škola je dosť 

dobre prezentovaná, ja som sa rozhodla pre štúdium aj na základe dobrého 

hodnotenia. A zatiaľ som sa nestretla s niečím čo by sa ma odradilo od pokračovania 

v štúdiu. A chcem naozaj ešte raz pochváliť vyučujúcich lebo počujem od kamarátov z 

iných škôl akí sú niektorí odmeraní alebo im to je jedno a tu je to práve naopak :) 

• Lepšiu komunikáciu medzi vyučujúcimi na predmete, aby nevznikali zbytočne 

nedorozumenia a komplikácie. 

• Nenapadá ma 

• Ťažko hodnotiť , keďže sme online , myslím že štúdium by vyzeralo úplne inak. 

• poprosila by som mapu pre nových prvákov alebo niečo, podľa čoho sa rýchlo 

zorientujú na celom kampuse (hlavne ako nájsť Ústav zeleninárstva), možno by som 

spomenula aj lepšie (reálne) fotky z jednotlivých internátov a trošku bližší popis k nim 

• včasnejšia komunikácia 

• Pomoc starších žiakov v našom odbore 

• Nemám čo navrhnúť, študenti musia sami zistiť aké to je, aký je vysokoškolský život. 

Ak sa rozhodnú pre prácu a zistia, že to nie je jednoduché tak sami začnú premýšľať 

nad VŠ ale je to aj o komunikácii a odporúčaní od starších študentov tým mladším. 

• Keby sme boli viac utužený kolektív. Tým že ste nás rozdelili do skupín tak sme 

strašne rozbití a cítiť to        

• veľmi sa mi páči praktická časť výučby, napríklad keď sme sa učili množiť rastliny, 

alebo nám ich ukazovali vo vzorkovnici, myslím že rozvíjať takúto praktickú činnosť na 

výučbe ocení každý aj keď v tejto dobe je to samozrejme náročné 
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Závery a odporúčania 

• Väčšinovo pozitívne názory. 

• Zachovať informovanie študentov pred začiatkom akademického roka – informácie 

na mail o organizácii výučby, mape lokalít a pod. 


