АНКЕТА
ОЦЕНКА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И НЕГОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Уважаеми преподаватели! Центърът по качество на образованието и акредитацията в НСА „Васил Левски“ провежда настоящето изследване.
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. АНКЕТАТА Е АНОНИМНА. ВСИЧКИ ДАННИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ САМО В ОБОБЩЕН ВИД!
От искреността Ви зависи адекватността на научното изследване. Благодарим Ви за отзивчивостта!

1. Кога за последен път бяха обсъдени учебните програми по дисциплините
преподавани във Вашата катедра?
1) този семестър 2) предишния семестър 3) друго ……………………………..

11. Как оценявате системата за развитие на научно – преподавателските кадри в
НСА „Васил Левски“?
1) много добра 2) добра 3) нямам мнение 4) задоволителна 5) няма система

2. Съгласува ли се учебното съдържание по дисциплините с представители на
потребителите на кадри и/ или студенти?
1) да 2) частично 3) не 4) не мога да преценя

12. Как оценявате системата за научно и учебно – изследователска работа със
студентите в НСА?
1) много добра 2) добра 3) нямам мнение 4) задоволителна 5) няма система

3. Как оценявате седмичното разписание на аудиторните занятия?
1) много добро 2) добро 3) нямам мнение 4) задоволително 5) неудобно

13. Как оценявате дисциплината на студентите по време на заниманията?
1) много добра 2) добра 3) нямам мнение 4) задоволителна 5) лоша

4. Каква е посещаемостта на студентите на водените от Вас лекции?
Напишете в проценти ……………… %
5. Каква е посещаемостта на студентите на водените от Вас упражнения?
Напишете в проценти ……………… %
6. Според Вас, необходим ли е текущ контрол по учебните дисциплините в
катедрите?
1) напълно необходим 2) частично 3) нямам мнение 4) не е необходим

14. Как оценявате равнището на научна критика във Вашата катедра?
1) високо 2) добро 3) нямам мнение 4) задоволително 5) няма критика

7. Как оценявате организацията на изпитните сесии?
1) много добра 2) добра 3) нямам мнение 4) задоволителна 5) слаба
8. Съществуват ли в катедрата Ви разработени механизми за постигане на по–
висока обективност при оценяване на знанията и уменията на студентите?
1) да 2) частично 3) без мнение 4) не

15. Как оценявате академичната атмосфера във Вашата катедра между
преподаватели?
1) добра 2) творческа 3) без мнение 4) задоволителна 5) лоша
16. Как оценявате академичната атмосфера във Вашата катедра между
преподаватели и студенти?
1) добра 2) творческа 3) без мнение 4) задоволителна 5) лоша
17. Чувствате ли се мотивирани за работата, която вършите?
1) да 2) частично 3) без мнение 4) не
18. Вашият пол: 1) мъж 2) жена

9. Считате ли, че е необходима промяна в учебните планове в ОКС „Бакалавър”?
1) да 2) частично 3) без мнение 4) не
10. Ако има промяна в учебните планове, то тя може да бъде насочена към?
(може да посочите повече от един отговор)

1) цялостна промяна в системата на обучение на база основни за Академията учебни
дисциплини, основни за факултета и накрая катедрени дисциплини
2) намаляване аудиторната заетост на студентите
3) намаляване броя на задължителните учебни дисциплини за сметка на
посещаемост на избираеми и факултативни
4) не мога да преценя
5) друго ………………………………………………………………………………

Дата:
Благодарим Ви за отделеното време!
Актуализирана 04.2018 г.

