ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “П АИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СМОЛЯН

АНКЕТНА КАРТА №1
Отбележете с кръгче предпочитания от Вас отговор. Допускат се повече от един отговори!

Учебна дисциплина: ..................................................................................
Специалност на анкетирания: ....................................................Курс:.......
1. Възприемате ли, изучаваната от Вас дисциплина, като полезна за бъдещата Ви
професионална реализация?
а) да;
б) не;
в) донякъде;
г) не мога да преценя.
2. Каква материално-техническа база се използва по дисциплината?
а) остаряла;
б) осъвременена;
в) съвременна;
г) не се използва.
3. Използвате ли актуална литература по дисциплината?
а) да;
б) не;
в) понякога;
г) само за определени теми.
4. Как участвате в процеса на обучение?
а) присъствам на всички лекциии;
б) отработвам упражненията по график;
в) не присъствам на лекциите, а само на упражненията;
г) присъствам на занятията, защото са задължителни.
5. Методите и средствата на преподаване са:
а) съвременни, защото се използват нови и модерни техники на преподаване;
б) остарели и неефективни;
в) разнообразни;
г) не мога да преценя.
6. Предвидените в учебния план лекции са:
а) достатъчни;
б) недостатъчни;
в) ненужни;
г) изучават се в неподходящ семестър;
д) не мога да преценя.
7. Лекционният материал се преподава от:
а) хабилитиран преподавател;
б) нехабилитиран преподавател;
в) от асистент.
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8. Учебното съдържание в лекциите по дисциплината е:
а) лесно усвояемо;
б) актуално и осигуряващо специфични знания и умения;
в) сложно и трудно разбираемо;
г) не е актуално;
д) не мога да преценя.
9. Преподавателят по дисциплината:
а) чете и диктува предварително написани лекции;
б) говори увлекателно;
в) въвлича студентите в дискусия;
г) стимулира творческото и нестандартното мислене на студентите;
д) не търси контакт със студентите.
10. При оценяването Ви преподавателят е бил:
а) обективен и коректен;
б) неточен в преценката си;
в) изискващ повече от зададеното;
г) необективен.
11. Умее ли преподавателят да установява контакт със студентите?
а) да;
б) понякога;
в) не;
г) само в упражненията;
д) само в лекциите.
12. Проведените лабораторни (семинарни) упражнения:
а) осигуряват практически умения;
б) нямат практическа насоченост;
в) помагат за усвояване на лекционния материал;
г) не съответстват на лекционния материал;
д) трудно разбираеми.
13. Условията за провеждане на лабораторните (семинарните) упражнения са:
а) много добри;
б) добри;
в) няма достатъчно работни места;
г) със съвременно техническо оборудване.
14. Как оценявате работата на асистента?
а) много добра;
б) добра;
в) задоволителна.
Дата: ....................

Благодарим Ви за участието!
Комисия по качество на обучението
e-mail: tk_kko@abv.bg
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