Předmět: Nové Hodnocení kurzů za LS 2018 // New Courses Evaluation for SS 2018

Vážené studentky, Vážení studenti,
chtěl bych Vás tímto poprosit o vyplnění anonymních elektronických dotazníků k
hodnocení výuky za letní semestr 2019, které bude otevřeno od 3.6. do 23.6.2019.
Hodnocení kurzů je důležitou a jedinečnou příležitostí, jak vyjádřit svůj názor, a to jak
v pozitivním, tak v negativním smyslu. Na základě hodnocení výuky jsou jednak
oceňovány vedením fakulty nejlepší kurzy (tzv. zlaté kurzy), jednak ředitelé institutů a
vedoucí kateder provádějí rozhovory s vyučujícími kurzů, které naopak jsou
hodnoceny nejhůře. Pro vaše kolegy pak hodnocení může sloužit jako důležitý
nástroj pro výběr povinně volitelných a volitelných předmětů, či konkrétních
vyučujících. Mějte prosím na paměti, že kromě číselných hodnocení jsou snad i
informativnější částí dotazníků volné komentáře.
V návaznosti na tento email obdržíte email s odkazem na hodnocení kurzů, které
máte tento semestr zapsány skrze SIS na FSV UK. Často kladené otázky (FAQs)
můžete
nalézt
na
http://tiny.cc/hdg6ty,
stručný
manuál
pak
na
http://bit.ly/faqevaluace. Anketa je na adrese http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz/,
autentifikace probíhá skrze LDAP rozhraní.
V případě jakýchkoliv
(LK@fsv.cuni.cz).
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Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den,
Ladislav Krištoufek
proděkan pro studijní záležitosti
**********************
**********************
Dear students,
I would like to kindly ask you to fill out anonymous electronic questionnaires to
evaluate courses taught during the summer semester 2019. The system will be
opened between 3 June and 23 June 2019.
The courses evaluation is an important and unique opportunity to express your
opinion, may it be positive or negative. The results of these anonymous
questionnaires are used for Faculty awards (the Golden course award for the best
taught courses) as well as by the directors of institutes and heads of departments
who conduct interviews with teachers of the problematic courses. The evaluation is
also important for your fellow student who use it for selection of elective courses as
well as specific lecturers or seminar leaders. Please keep in mind that you can
express your specific opinions in the open comments sections, which are frequently
more informative than the actual number evaluation.

You will receive an email with a link to the evaluation of courses that you have
registered
for
this
semester.
Questionnaire
is
available
at
http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz/ and the login uses your SIS credentials.
Should you have any questions or suggestions as for the evaluation structure, please
do not hesitate to contact me at LK@fsv.cuni.cz.
Thank you for your cooperation.
With kind wishes,
Ladislav Kristoufek
Vice Dean for Student Affairs

