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INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, N.O.
_____________________________________________________________________
Vážený účastník, účastníčka,
v záujme zvyšovania úrovne a kvality vzdelávacích služieb IBV NBS, n.o. Vás prosíme o
spoluprácu pri hodnotení absolvovaného vzdelávania. Vaše osobné názory nám budú slúžiť ako
podklad pri príprave a realizácii ďalších vzdelávacích podujatí.
Odpovede označte X.
1. Dĺžka Vašej praxe v bankovníctve a finančníctve



menej ako 1 rok

1 - 5 rokov



viac ako 5 rokov



2. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:



ekonomické

SŠ



ekonomické



neekonomické

VŠ



neekonomické

3. Splnil podľa Vás program kurzu stanovené ciele?
vo veľkej miere áno

úplne

čiastočne

v malom rozsahu

vôbec nie

neutrálny

málo potrebný

nepotrebný

priemerná

slabá

veľmi slabá

4. Aký je význam kurzu pre Vašu prácu?
veľmi dôležitý

dôležitý

5. Ako by ste hodnotili úroveň študijných materiálov?
veľmi dobrá

dobrá

6. Ako by ste hodnotili úroveň a zrozumiteľnosť učebných metód a prístupov?
veľmi dobre

dobre

priemerne

slabo

veľmi slabo

teória
praktické príklady
prípadové štúdie
diskusia
7. Dĺžka kurzu bola podľa Vás:
dlhá

správna

krátka

8. Ako by ste hodnotili lektora?
Schopnosti lektora posúďte podľa tohto bodového hodnotenia:
1 - veľmi dobre 2 - dobre 3 - priemerne 4 - slabo 5 - veľmi slabo
Meno lektora

odbornosť

pedagogický prístup

spojenie teórie a praxe

Bc. Marek Filo
9. Ako by ste hodnotili organizáciu kurzu z hľadiska:
veľmi dobre

dobre

priemerne

slabo

veľmi slabo

učebných priestorov
stravovania
ubytovania
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10. Aké sú Vaše ďalšie vzdelávacie potreby z oblasti bankovej problematiky, psychológie a jazykovej prípravy?

Stresové testovanie
Odhaľovanie podvodov
Interný audit
Manažérske vzdelávanie
Osobitné fin. vzdelávanie







Modelovanie rizika
Treasury
Právo
IT
Financial English







Basel III
Solvency
Bezpečnosť
Rozvoj sociálnych kompetencií
MBA in Banking







11. Iné vzdelávacie potreby:

12. Odporúčam doplniť obsah podujatia o nasledovné témy:

13. Ďalšie Vaše komentáre, pripomienky a stanoviská. Ak sa podpíšete, smieme Vás citovať?

14. Máte záujem stať sa v budúcnosti naším lektorom? V akej oblasti?
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