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

• Zjednodušiť UIS a zabezpečiť prístupnosť potrebných skrípt a učebníc 

• Ja len toľko že je to dobrá škola a ak môžem poradiť tak by som poradil túto školu 

• Podľa môjho názoru by bolo dobré, keby sa na niektorých predmetoch bral ohľad na 

situáciu, v ktorej študujeme a tým neklásť zbytočne prehnaná dôraz na obtiažnosť... 

• Nemám žiadne , možno budem vedieť lepšie odpovedať keď si vyskúšam skúškové 

obdobie , prípadne aj druhý semester a možno vtedy, budeme sa vidieť aj naživo a 

budem sa vedieť viac vyjadriť :) 

• Super škola teším sa na ďalšie predmety, dúfam že dáme skúšky 

• nemám žiadne námietky ani zlepšenia 

• Viac možností ako by sa študenti mohli zapájať do aktivít v škole, projektov, výskumov 

a celkovo viac možností uplatnenia sa už počas štúdia v škole a nie len chodenie na 

prednášky 

• za zbytočné som považovala prezentáciu ohľadom orientovania sa v UIS, nakoľko sme 

s tým boli oboznámení už 2x ak nie 3x na už iných predmetoch, ako taktiež ohľadom 

štúdia v zahraničí, čo by informácie respektíve účasť na tejto konkrétnej prednáške o 

tom mohla byť dobrovoľná nakoľko si myslím že je to menšia časť zo študentov ktorí 

to budú chcieť absolvovať. 

• Vrátiť sa do školy a do lavíc 

• nič mi nenapadá 

• neviem 

• neviem zatiaľ 

• zatiaľ som v škole ešte nebol kvôli distančnému vzdelávaniu, takže zatiaľ nemám 

žiadne pripomienky 

• Nemám žiadne pripomienky 

• myslím že keby sme na hodinách dostali viac informácií o histórii školy, bolo by ľahšie 

vytvoriť si vzťah ku škole aj keď sa učíme dištančnou formou 

• Mňa osobne veľmi zaujali prednášky... od skúsených architektov... v tomto by som 

určite pokračovala, vo všetkých smeroch. 

• Prijala by som informácie o tvorbe rozvrhu do budúcna 

• Doplnil by som informácie o organizácií semestra, informácie o skúškach... 

• viac dotazníkov v priebehu štúdia 

• viac informácií o budovách a orientácií sa na nich 
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Závery a odporúčania 

• Posilniť dostupnosť študijnej literatúry – aj online a dištančne. 

• Zachovať informovanie študentov pred začiatkom akademického roka – informácie 

na mail o organizácii výučby, mape lokalít a pod. 


