Анкетна карта
ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНИЯ ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ
Уважаеми студенти! Центърът по качество на образованието и акредитацията в НСА „Васил Левски“ провежда настоящето проучване.
Молим Ви да се запознаете с настоящето проучване и да отговорите точно и ясно на всеки от предложените по-долу въпроси. Оградете с кръгче отговора, който
отговаря на Вашето мнение и процентното му изражение на някои от въпросите. Отговорите Ви ще ни позволят да се очертаят практическите мерки и усъвършенстването
в подготовката на студентите. АНКЕТАТА Е АНОНИМНА. ВСИЧКИ ДАННИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ САМО В ОБОБЩЕН ВИД! Благодарим Ви за отзивчивостта!
1. Как оценявате седмичното разписание на учебните занятия на Вашата група:
1) неподходящо като време 2) неподходящо като последователност на занятията
3) не мога да преценя;
4) приемливо
5) много добро
2. Каква е посещаемостта на студентите от Вашата група на лекции по дисциплини, при които
се прави проверка за присъствие? Напишете в проценти ……………… %

13. Отговарят ли на Вашите очаквания предоставената материалната база и условията за
практическо обучение провеждано в НСА „Васил Левски“?
1) да 2) по-скоро да 3) не мога да преценя 4) по скоро не 5) не

3. Каква е посещаемостта на студентите от Вашата група на упражнения по дисциплини, при
които се прави проверка за присъствие? Напишете в проценти ……………… %

14. Как оценявате от гледна точка на бъдещата Ви професионална дейност обучението в НСА
„Васил Левски”?
1) ефективно
2) по- скоро ефективно
3) не мога да преценя
4) по-скоро неефективно
5) Неефективно

4. Каква е посещаемостта на студентите от Вашата група на лекции по дисциплини, при които
НЕ се прави проверка за присъствие? Напишете в проценти ……………… %

15. Бихте ли препоръчали обучението в НСА „Васил Левски”?
1) да 2) по-скоро да 3) не мога да преценя 4) по скоро не

5. Каква е посещаемостта на студентите от Вашата група на упражнения по дисциплини, при
които НЕ се прави проверка за присъствие? Напишете в проценти ……………… %
6. Какво е личното Ви присъствие на лекции по дисциплините?
Напишете в проценти ……………… %
7. Какво е личното Ви присъствие на упражнения по дисциплините?
Напишете в проценти ……………… %

16. Обективно ли се оценяват Вашите знания и умения на семестриалните изпити по време на
следването?
1) да 2) по-скоро да 3) не мога да преценя 4) по скоро не 5) не

8. По колко часа седмично отделяте от извънучебното си време за усвояване на преподавания
материал и изпълняването на възложените Ви учебни задачи?
1) над 20 часа 2) 15 - 20 часа 3) 10 - 15 часа 4) 5 - 10 часа
5) под 5 часа
9. Осигуряват ли Ви преподавателите конкретна помощ и консултации?
1) системно, почти по всички дисциплини 2) рядко, само по някои дисциплини
3) не мога да преценя 4) по- скоро не
5) не

5) не

17. Очаквате ли, че в резултат на полученото висше образование в Академията ще намерите
бърза и ефективна реализация на пазара на труда?
1) да 2) по-скоро да 3) не мога да преценя 4) по скоро не 5) не
18. Вашият пол: 1) мъж 2) жена
19. Вашата възраст: ………………… години
20. Вашата специалност: ……………………………………………………………………………………………………………..
21. Вие сте в ……… курс

10. До колко самостоятелно се справяте с усвояването на учебния материал?
1) справям се самостоятелно 2) понякога ползвам чужда помощ
3) винаги ползвам чужда помощ
11. Ползвате ли специализирана литература в библиотека?
1) да 2) по-скоро да 3) не мога да преценя 4) по скоро не

5) не

12. Според Вас, получената предварителна теоретична подготовка подпомага ли провеждането
на упражненията?
1) да 2) по-скоро да 3) не мога да преценя 4) по скоро не 5) не

Дата:

Благодарим Ви за отделеното време!
Актуализирана 04.2018 г.

