АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПО „ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ ЗДРАВНИ
ГРИЖИ“ ОТ СТУДЕНТИТЕ НА МК КЪМ „ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ“
ГР.СТАРА ЗАГОРА ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.
Представител на Комисията по качество в Медицински колеж – Стара Загора
проведе анонимна анкета сред студентите от втори курс, специалност „Гериатрични
грижи“ за оценка на дисциплината „Общи и специални здравни грижи“.
Проучването цели обратна връзка със студентите относно качеството и достатъчността
на аудиторните занятия и клиничната практика по определената дисциплина, както и
приложимостта на знанията и уменията в практиката. Студентите имат възможност да
оценят изпитващите процедури и полезността на обратната връзка от текущия контрол,
и източниците за подготовка на студентите по тази дисциплина.
Фиг. 1 Семестъра/семестрите за изучаване на дисциплината са подходящи.
На този въпрос 1 студент не изразява мнение /6,66%/, 10 (66%) студента –съгласен и 74
(26,66%)студент - са напълно съгласни, че мястото на дисциплината в учебния план е
подходящо. /Фиг. 1/
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ІІ Обем на дисциплината
2.1.Часовете, предвидени за лекции са достатъчни
Фиг. 2 достатъчност на часовете за лекции

На този въпрос 1 (6,7%) не е изразил мнение, 2 са отговорили несъгласен – 13,3%, 9
(60%) от 9 от студентите са съгласни и 3 (20%) от тях са напълно съгласни, че
предвидените за лекции часове по „Общи и специални здравни грижи“ са достатъчни.
/фиг. 2/
2. 2. Часовете, предвидени за упражнения са достатъчни
Фиг. 3 Достатъчност на часовете за учебно-практически занятия и клинична
практика

26,7% или 4 студенти от специалността не са съгласни, че часовете за УПЗ са
достатъчни в учебния план, и значително по-малък е процентът на тези от тях, които са
на това мнение за часовете за клинична практика -2 /13,3/. Мнение съгласен за УПЗ са
изразили 53% /8/ и 60% /9/ за клиничната практика. Напълно съгласни от броя часове
предвидени за УПЗ са 3 /20%/ и съгласни 4 /26,7%/ фиг.
На този въпрос 3 (20%)студентa са отговорили – несъгласен, 2(13%) студента –са без
мнение, 8 (53%)студента –съгласен и 2(13%)студента - са напълно съгласен.

ІІІ Цели и компетенции.
3.1.Целта за изучаване на дисциплината е ясна.
Фиг. 4 Яснота на целта за изучаване на дисциплината
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Доста е висок процентът на студенти, на които целта за изучаване на дисциплината е
ясна – 93,4 % /14/ , като по равен брои изразяват съгласие и пълно съгласие. Едва 6,6%
или само един студенти е отговорил, че няма яснота за целта на изучаването на
дисциплината „Общи и специални здравни грижи“. /Фиг. 4/
Съответно е висок е и делът на тези студенти, които се чувстват сигурни да прилагат
наученото в практиката – 8 /53,3% са напълно съгласни с това твърдение и 6 /40% са
съгласни. Само един от студентите /6,7%/ не се чувства сигурен да прилага наученото в
практиката /Фиг. 5/

Фиг. 5 Увереност за прилагане на наученото в практиката
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ІV Съдържание.

Фиг. 6. Съдържанието на лекцията/упражнението помага за постигане на целите,
поставени в началото на часа.

На този въпрос 2 (13,3%) студента – са без мнение, 7 (43,7%) студенти са съгласни и 6
(40%) от студените са напълно съгласни. /Фиг. 6./

Фиг. 7 Практическите задачи по време на упражнение и клинична практика
помагат за усвояване на необходимите умения за работа.

Няма студенти, които да са изразили несъгласие. Само 1 от тях е без мнение -6,7%.
Останалите 6 /40%/ и 8 /53,3%/ са съответно съгласни и напълно съгласни. Фиг. 7
Фиг. 8 Нивото на трудност на поставените на лекции/упражнения задачи е
подходящо.

За нивото на трудност на поставените на УПЗ и Лекции задачи не дали оценка 3
студенти /20%/. 8 /53,3%/ са съгласни, че нивото на трудност е подходящо, а 4 /26,7%/
са напълно съгласни с това твърдение. Фиг. 8

Фиг. 9 Интересни и мотивиращи ли са учебните материали

Относно това дали учебните материали са интересни и мотивиращи, студентите
изразяват съгласие – 73,3% и пълно съгласие 26,7%. Подобна е мнението им относно
практическата приложимост на получените знания. 66,7 % от студентите са съгласни, че
те щи им бъдат от полза в практиката и 33,33 % са напълно съгласни с това твърдение.
/фиг.8 и фиг.9/

Фиг. 11

Наученото ще ми послужи в практиката

33%
съгласен
напълно съгласен
67%

V Методи и подходи в преподаването.

Фиг. 12 Целите на лекцията/упражнението се поставят ясно в началото на часа.
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На този въпрос само 1(7%)студент е отговорил– без мнение, 12 (80%)студента –
съгласен и 2 (13%)студента - са напълно съгласни. Фиг. 12
Фиг. 13 Преподаваният материал се предлага разбираемо и на достъпен език.

На този въпрос 1(7%)студент е отговорили– несъгласен, 2(13%) студента –са без
мнение, 8 (53%)студента –съгласен и 4 (27%)студента - са напълно съгласни, че
преподаваният материал е на достъпен език. Фиг. 13

Фиг.14.Материалът е добре онагледен (използване на мултимедия, мулажи,
експерименти, демонстрация и т.н)

3(13,3%) студента, са без мнение по този въпрос, 5 (33,3%) студента са съгласни и 8
(53%) студента са напълно удовлетворени от начина по който им се представят
лекциите.
Фиг.15. Онагледяването помага за разбирането и усвояването на материала.

По въпроса дали онагледяването помага за разбирането и усвояването на материала
2(13,3%) студента нямат мнение, 5(33,3%)студента са отговорили, че са съгласни и 8
(53,3%)студента - са напълно съгласни.

Фиг. 16. Преподавателят провокира диалог по време на лекция.

Относно провокирания диалог по време на лекция, 4/26,7%/ студента нямат мнение,
8/53,3%/студента са отговорили, че са съгласни и 3 (20%)студента - са напълно
съгласни.
Фиг.17. Инструкциите и указанията на преподавателя са ясни и полезни.

Без мнение по въпроса е 1/6,7%/ студент,6 (40%)студента са отговорили –съгласен и 7
(46,7%)студента - са напълно съгласни, а един студент въобще не е отговорил.

Фиг.18. Дават се достатъчно индивидуални пояснения и указания, съобразно
образователните нужди на всеки.

На този въпрос студентите са отговорили положително, като 7(47%) студента –са
съгласни и 8(53,3%) студента - са напълно съгласни.
Фиг.19. Напредналите се мотивират / изостаналите се подпомагат с допълнителна
учебна дейност.

Относно това дали напредналите се мотивират / изостаналите се подпомагат с
допълнителна учебна дейност,4 /26,7%/ студента нямат мнение, а 11 (73,3%)студента са съгласни.

Фиг.20. Има възможност за въпроси и коментари по време на лекции, упражнения
и практика.

Студентите почти единодушно са отговорили, че има възможност за въпроси и
коментари по време на лекции, упражнения и практика, като 9/60%/ са отбелязали
отговор – съгласен и 6/40%/ студента са напълно съгласни.
VІ Оценяване.
Фиг.21.Оценяването позволява максимална изява на наученото.

На този въпрос 2 (13%)студента са отговорили–без мнение, 11 (73,3%) студента – са
съгласни и 2 (13,3%) студента са отговорили - напълно съгласен.

Фиг.22. Оценяването е обективно.

Относно обективността на оценяването 2 (13,3%)студента са неудовлетворени т.с несъгласни, 2(13,3%)студента са без мнение, 7 (46,7%) студента са–съгласни и 4
(26,7%)студента са отговорили - напълно съгласен.

Фиг.23. Обратната връзка от текущото оценяване ми помага да разбера и
наваксам пропуските.

На този въпрос 1(13,3%) студент е без мнение, 10 (66,2%) студенти са дали отговор –
съгласен и 4 (26,7%) студенти са - напълно съгласни.

VІІ Комуникация.

Фиг.24. Не се притеснявам да комуникирам с преподавателя.
1/6,7%/ студент е без мнение, останалите студенти са изразили мнението, че не се
притесняват да комуникират с преподавателя си, като 6 /40%/ студенти са дали отговор
– съгласен и 8 (53,3%) студенти са отговорили - напълно съгласен.

Фиг.25. Имам възможност да комуникирам с преподавателя при необходимост.

Дали има възможност да комуникират с преподавателя при необходимост, 2(13,%)
студенти са отговорили – без мнение, 6 (40%) студенти са дали отговор – съгласен 7
(46,7%) студента са отговорили - напълно съгласен.
VІІІ. Ресурси (авторски на преподавателя, печатни и електронни).
Фиг.26. Осигурена е достатъчно информация за източниците за подготовка.

1(6,7%)студент е категорично несъгласен, че е осигурена достатъчно информация за
източниците за подготовка, 1(6,7%)студент е несъгласен, 1(6,7%)студент е отговорил,че
е без мнение, 6 (40%)студента са дали отговор –съгласен и 6 (40%)студента са
отговорили - напълно съгласен.
Фиг.27. Източниците за подготовка са достатъчни за овладяване на учебния
материал и за подготовка за изпит/изпитване.

На този въпрос 2 (13,3%) студенти са отговорили - несъгласен, 1 (6,7%) студент е без
мнение, 6 (40%) студенти са дали отговор – съгласен, 6 (40%) студенти са отговорили напълно съгласен.

Фиг.28. Източниците за подготовка са достъпни.

Източниците за подготовка са достъпни според студентите,6/40%/ от тях са съгласни и
6/40%/ са напълно съгласни, а 3 /20%/ - са без мнение.
Фиг.29. Източниците за подготовка са интересни и мотивиращи.

На този въпрос 1(6,6%) студент е отговорил, че няма мнение, 8 (53,3%) студенти са
дали отговор – съгласен и 6 (40%) студенти са отговорили – напълно съгласен.

Фиг.30. Учебните материали от лекции и упражнения са достъпни.

Тук студентите са почти единодушни: 9(60%) студенти са дали отговор –съгласен и 6
(40%) студенти са отговорили – напълно съгласен.

Фиг.31. Нивото на трудност на задължителната и препоръчителната литература
за подготовка е подходящо.

Относно това дали нивото на трудност на задължителната и препоръчителната
литература за подготовка е подходящо, 2 (13,3%)от студентите нямат мнение, 12
(46,7%) са дали отговор – съгласен и 1студент (6,7%) е отговорил – напълно съгласен.

Фиг.32. Осигурени са достатъчно и съвременни материали, консумативи и
техника за провеждане на обучението.

По този въпрос 1 (6,7%)студент е без мнение, 7 (46,7%) студенти са дали отговор –
съгласен,7 (46,7%) студенти са отговорили – напълно съгласен.
ІХ Работа в екип и самоподготовка.
Фиг.33. Осигурява се възможност за работа по групи/в екип (групово решаване на
казуси, съвместни проекти).

На този въпрос 3 (20%)студента са без мнение, 4 (26,7%)студента са дали отговор –
съгласен и 8 (53,3%)студента са отговорили – напълно съгласен.

Фиг.34. Осигурява се възможност за самостоятелна работа в рамките на
упражнението/ клиничната практика.

По въпроса дали се осигурява възможност за самостоятелна работа в рамките на
упражнението/ клиничната практика 2 (13,3%) студента са без мнение, 6 (40%)
студента са дали отговор –съгласен и 7 (46,7%) студента са отговорили – напълно
съгласен.
9.3.Самоподготовката отнема разумно количество време.

На този въпрос 2 (13,3%)студента са без мнение, 9 (60%) студента са дали отговор –
съгласен,4 (26,7%)студента са отговорили – напълно съгласен.
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