
                    Dotazník o uplatnení absolventov v praxi 

 

Fakulta filozofická 

- zoznam študijných programov Bc., Mgr., PhD. stupeň, denná, externá forma štúdia 

Fakulta pedagogická 

- zoznam študijných programov Bc., Mgr., PhD. stupeň, denná, externá forma štúdia 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

- zoznam študijných programov Bc., Mgr., PhD. stupeň, denná, externá forma štúdia 

Fakulta teologická 

- zoznam študijných programov Bc., Mgr., PhD. stupeň, denná, externá forma štúdia 

Fakulta právnická 

- zoznam študijných programov Bc., Mgr., PhD. stupeň, denná, externá forma štúdia 

 

Absolventi: vek 

A, do 25 rokov 

B, do 30 rokov 

C, do 35 rokov 

D, do 40 rokov 

E, do 45 rokov 

F, do 50 rokov 

G, do 55 rokov 

H, do 60 rokov 

I, nad 60 rokov 

 

Absolventi: pohlavie 

A, ženské 

B, mužské 

 

Vaše nadobudnuté vedomosti a zručnosti počas štúdia na Trnavskej univerzite hodnotíte ako: 

A, vynikajúce 

B, nadpriemerné 

C, priemerné 

D, podpriemerné 

E, slabé 

 

Zamestnali ste sa v odbore, ktorý bol predmetom Vášho štúdia na Trnavskej univerzite? 

A, áno, som zamestnaný/á presne v odbore, ktorý som vyštudoval/a na Trnavskej univerzite 

B, nie som zamestnaná/ý v odbore, ktorý som vyštudoval na Trnavskej univerzite. Som 

zamestnaný/á v príbuznom odbore  

C, som zamestnaný/á v odbore, ktorý nesúvisí s mojim štúdiom na Trnavskej univerzite 

D, som nezamestnaný/á 

 

Som nezamestnaná/nezamestnaný z dôvodu 

A, nenašiel/nenašla som si  prácu  v odbore, ktorý som vyštudovala/vyštudoval 

B, som dobrovoľne nezamestnaný/nezamestnaná 

C, iné 

 

Ovládate anglický jazyk na pokročilej úrovni – B2? (schopnosť rozprávať a písať týmto jazykom 

bez väčších problémov, disponovať bohatou slovnou zásobou) 

A, áno 

B, nie 

 



Ste schopný na pokročilej úrovni používať niektorý z ďalších jazykov (okrem anglického 

jazyka a rodného jazyka) – možnosť viacerých odpovedí 

A, nemecký jazyk 

B, ruský jazyk 

C, francúzsky jazyk 

D, španielsky jazyk 

E, portugalský jazyk 

F, maďarský jazyk 

G, poľský jazyk 

H, iné 

 

Vzdelávali ste sa počas štúdia v jazykových kompetenciách v rámci Centra jazykov pri TU? 

A, áno 

B, nie 

Vďaka môjmu vzdelaniu sa cítim optimálne pripravený na uplatnenie sa v odbore, ktorý som 

na Trnavskej univerzite študoval. 

A, súhlasím 

B, skôr súhlasím 

C, skôr nesúhlasím 

D, nesúhlasím 

E, žiadne stanovisko 

 

So štúdiom na Trnavskej univerzite som bol/a spokojná? 

A, súhlasím 

B, skôr súhlasím 

C, skôr nesúhlasím 

D, nesúhlasím 

E, žiadne stanovisko 

 

Ako hodnotíte fakultu Trnavskej univerzity, na ktorej ste študovali, podľa vybraných 

kritérií? 

Na päť bodovej stupnici ohodnoťte štúdium na Trnavskej univerzite podľa vybraných kritérií: 

A, veľmi spokojný;  B, spokojný; C, neviem sa vyjadriť; D, nespokojný; E, veľmi nespokojný 

 

Kvalita výučby .......  

Obsah a štruktúra štúdia .......  

Vybavenie vysokej školy .......  

Akademická povesť .......  

Orientácia vzdelania na prax .......  

Reputácia vysokej školy medzi zamestnávateľmi .......  

Spolupráca vysokej školy so spoločnosťami, organizáciami .......  

Dostupnosť a ochota pomáhať zo strany pedagógov .......  

Medzinárodná orientácia .......  

Vysokoškolský život .......  

Administratíva vysokej školy .......  

Možnosti ubytovania .......  

Máte záujem nájsť si pracovné miesto v zahraničí? 

A, áno 

B, nie 

C, neviem sa vyjadriť 

D, pracujem v zahraničí 



 

Boli by ste ochotná/ý presťahovať sa v rámci Slovenska z dôvodu pracovnej ponuky? 

A, áno, bol/a by som ochotný/á sťahovať sa 

B, nie, nebol/a by som ochotný/á sťahovať sa 

C, neviem sa vyjadriť 

 

Aké možnosti ste využili pri hľadaní si zamestnania? 

A, spolupráca fakulty so spoločnosťami, organizáciami 

B, inzercia voľných pracovných miest 

C, webové stránky zamerané na kariéru 

D, periodiká zamerané na kariéru 

E, osobné kontakty 

F, predchádzajúca prax v spoločnosti 

G, iné 

 

Mali ste možnosť zúčastniť sa stretnutia s niektorými potencionálnymi zamestnávateľmi 

počas Vášho štúdia na fakulte? 

A, áno, mal/a som túto možnosť 

B, nie, nemal/a som túto možnosť 

 

Vyplnia len tí, ktorí sú v súčasnosti zamestnaní: 

 

Je vo Vašom súčasnom zamestnaní potrebné, aby ste ovládali cudzí jazyk? 

A, áno, je to potrebné 

B, nie, nie je to potrebné 

 

Bola podmienkou Vášho prijatia do súčasného zamestnania Vaša znalosť cudzieho jazyka?? 

A, áno, bola podmienkou 

B, nie, nebola podmienkou 

 

 

                                                              Ďakujeme za vyplnenie! 

 


