Сектор „Качеството на обучението и акредитация”-Тракийски университет

  

АНКЕТНА КАРТА

  

Студентско мнение за качеството на преподаване

  

Уважаеми колега,
Анкетата, в която Ви молим да участвате, се провежда с цел да помогне за решаването на някои проблеми,
свързани с качеството на преподаване в Университета. От Вас зависи да се чуе гласът на всички студенти за
преподаването. Затова Ви молим да бъдете обективни, задълбочени и безпристрастни в оценките си.
Можете да бъдете напълно сигурни, че анонимността на Вашето участие е гарантирана.
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!

  
  
  

ВОДЕЩ (име):
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА:

Водещ:

  

Лекции

Упражнения





  
моля, отговорете на всяко твърдение, като запълните
кръгчето с цифрата, обозначаваща верния според Вас (отговор
правилно 
неправилно  )

  
  

Не се попълва от студента

1. ДО КАКВА СТЕПЕН, СПОРЕД ВАС, ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ ПО ТАЗИ ДИСЦИПЛИНА ПРИТЕЖАВА СЛЕДНИТЕ
КАЧЕСТВА:

В най-голяма
степен

Качества и умения на преподавателя:

В голяма
степен

В средна
степен

В малка
степен

Никак

Представя учебното съдържание от различни научни гледища











Подкрепя с примери от практиката учебното съдържание











Преподава знания, необходими за бъдещата ми работа











Създава творческа атмосфера в час и стимулира самостоятелното мислене на студентите











Преподава учебния материал ясно и достъпно











В учебната работа проявява такт и зачитане мнението и личността на студентите











2. ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ ПРОВЕЖДА ЛИ РЕДОВНО (СПОРЕД УЧЕБНОТО
РАЗПИСАНИЕ) ЗАНЯТИЯТА ПО ТАЗИ ДИСЦИПЛИНА?

3. ПО ВРЕМЕ НА УПРАЖНЕНИЕ АСИСТЕНТЪТ ПРИСЪСТВА:
(моля, отговорете на този въпрос в случай, че давате мнението си за
преподаването на асистент)
4. В КАКВА ПОСОКА СЕ ПРОМЕНИ ВАШИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ТАЗИ
ДИСЦИПЛИНА В РЕЗУЛТАТ НА ЛЕКЦИИТЕ/УПРАЖНЕНИЯТА:
5. ПОСЕЩАВАТЕ ЛИ ЛЕКЦИИТЕ ПО ПОСОЧЕНАТА ДИСЦИПЛИНА?

Да,всички


През цялото
време


Повиши се


Да,
всички

Да, повече от
половината


Периодично



Да, по-малко от
половината



Не



Само в началото
и в края на
упражнението



Запази се същия

Понижи се





Да, повече от
половината

Да, по-малко от
половината

Не,
не посещавам

Данните за студетна се попълват веднъж за проучването


6. ФОРМАТА НА ВАШЕТО
ОБУЧЕНИЕ Е:
7. В КОЙ КУРС СТЕ?
8. СПЕЦИАЛНОСТТА, КОЯТО
ИЗУЧАВАТЕ В МОМЕНТА Е:
9.КАКЪВ Е ВАШИЯТ УСПЕХ:
От последния семестър
10. ВАШИЯТ ПОЛ:

Редовна

Задочна







 





Мъж

Жена







Дистанционна


Друга, но близка на тази, която
сте желали да изучавате


Добър



  

Тази, която сте желали да
изучавате

Среден




Мн.добър



Различна от тази, която сте
желали да изучавате



Отличен


* Анкетата е разработена от Центъра за социологически и социалнопсихологически изследвания към Тракийски университет

