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Příloha
Formulář hodnocení studijního programu absolventy
Hodnocení studijního programu absolventy

hodnocení

Studijní program :
1) Sestavení studijního programu

rok 2018

(1 až max. 5)

Atraktivita studijního programu
Název studijního programu ve vztahu k obsahu studijního programu
Standardní doba studia ve vztahu k rozsahu vyučovaných poznatků
Obsah studijního programu – jeho odbornost
Sestavení studijního plánu ve vztahu k návaznosti předmětů
2) Předměty v studijním programu
Povinné předměty – zaměření, obsah, rozsah
Povinně volitelné a volitelné předměty – zaměření, obsah, rozsah
Praxe a stáže – zaměření, obsah, rozsah
Závěrečné a jiné písemné práce (seminární, bak., dipl., rig., disert. aj.) – zaměření, obsah, průběh obhajoby
Státní zkoušky – zaměření, obsah, průběh ve vztahu k ověření komplexních znalostí studovaného oboru
3) Zajištění výuky v studijním programu
Teoretická výuka - zajištění
Praktická výuka - zajištění
Výukové materiály – zejména prezentace z přednášek, skripta, učebnice aj.
Ověřování znalostí (zápočty, zkoušky) - průběh a objektivita
Možnost hodnocení studenty výuky
4) Vybavení pro výuku
Prostředí areálu univerzity
Posluchárny a jejich vybavení
Cvičebny (zejména laboratoře) a jejich vybavení
Provozy (kliniky, chovy zvířat, speciální provozy) a jejich vybavení
Materiálové zajištění praktické výuky (sklo, chemikálie, vzorky, modely, zvířata)
5) Studijní a informační prostředí
Dostupnost knihovny
Dostupnost studovny (SIC)
Počítačové učebny a jejich vybavení
Přístup na internet
Prostředí pro čas mezi výukou (areál, park, foyaer, SIC-bufet aj.)
6) Akademičtí pracovníci
Zajištění teoretické výuky akademickými pracovníky (přednášky)
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Zajištění praktické výuky akademickými pracovníky (cvičení)
Komunikace s akademickými pracovníky
Jednání akademických pracovníků se studenty
Možnost hodnocení akademických pracovníků studenty
7) Tvůrčí činnost
Výuka k tvůrčí činnosti (výuka zpracovávání závěrečných prací, výuka statistických metod)
Možnosti zpracovávání závěrečné práce (bak. práce, dipl. práce, odborná práce, rig. práce, disert. práce)
Možnost tvůrčí výzkumné činnosti (IGA)
Možnost tvůrčí vzdělávací činnosti (IVA)
Možnost účasti na konferencích k tvůrčí činnosti
8) Mezinárodní činnost
Bilinguální (česko-anglické) prostředí univerzity (orientační systém, komunikace i v anglickém jazyce)
Výuka cizího jazyka na univerzitě
Přítomnost zahraničních studentů na univerzitě
Možnost mobilit do zahraniční (IMA, Erasmus+, aj.)
Využití cizího jazyka při studiu – možnost např. Web of Knowledge při studiu a vytváření záv. prací
9) Programy pro studenty
Stipendijní programy (prospěchová stipendia, stipendia za tvůrčí činnost aj.)
Sociální programy (ubytovací stipendia, sociální stipendia)
Sportovní aktivity (sportovní hala, sporty a sportování)
Zájmové aktivity (aktivity studentských spolků aj.)
Poradenství pro studenty (poradenské centrum)
10) Akademické tradice
Uskutečnění imatrikulace studentů
Účast studentů na samosprávě univerzity (akademický senát, kolejní rada aj.)
Akademická kultura komunikace
Studentské tradice - Majáles, plesy aj.
Uskutečnění promoce studentů
Celkem
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