ANKETA ABSOLVENTŮ STUDIJNÍCH OBORŮ FAKULTY
POLITIK SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ V ROCE 2017/2018

VEŘEJNÝCH

Letošní absolventi studijních oborů Fakulty veřejných politik v Opavě měli opět příležitost se
vyjádřit k průběhu svého studia. Této možnosti využilo 65 procent absolventů!
POČET
POČET
STUDIJNÍ OBOR
VYPLNĚNÝCH
ÚČAST
ABSOLVENTŮ
DOTAZNÍKŮ
BAKALÁŘSKÉ OBORY
Všeobecná sestra
51
34
66,7 %
Sociální patologie a prevence
60
47
78,3 %
Veřejná správa a
90
54
60,0 %
regionální/sociální politika
Středoevropská studia
8
8
100,0 %
NAVAZUJÍCÍ MAGISTRSKÉ
Středoevropská studia
8
8
100,0 %
Veřejná politika a veřejná správa
3
3
100,0 %
ve střední Evropě
Veřejná správa a sociální politika
46
19
41,3 %

266

173

65,04 %

Evaluační tištěný dotazník se skládal celkem z 15 položek, některé nabízely škálové, jiné
volné odpovědi. Je velmi potěšující, že z vyjádření absolventů vyplynula spokojenost
s vystudovanými obory. Důležitá byla také skutečnost, že předměty, které podle výpovědí
absolventů nejvíce zaujaly, patří k předmětům profilovým a lze tedy konstatovat, že obsah
studijních předmětů i z pohledu studenta odpovídá nastavenému profilu absolventa.
Pochopitelně se v jednotlivých případech objevily i zmínky o tzv. „zbytečných“ předmětech
(postižena byla zejména filozofie), ale také se mnohokrát vyskytlo konstatování, že „všechny
byly něčím poučné a zajímavé“. Z hlediska charakteristik pedagogů, kteří byli jednotlivě
vyzdvihováni, byl nejvíce oceňován vstřícný, pozitivní, motivující či povzbuzující přístup ke
studentům. Kromě osobnostních vlastností bylo potěšující také zdůraznění zajímavých
přednášek, zkušeností z praxe, snaha naučit nebo konstatování, že „otevřeli témata, se kterými
jsem se do té doby nesetkal, inspirovali mne do budoucna“.
Kritické hlasy se týkaly (a bohužel, shodně, napříč obory) způsobu organizace praxí a
informovanosti ze strany ústavů a toho, že by si studenti přáli mít bufet nebo menzu. Bereme
to jako výzvu pro zlepšení do budoucna.
Děkujeme tedy našim absolventům a přejeme jim mnoho zdraví, úspěchů v životě, práci i
v případném dalším studiu.
vedení FVP

