ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СМОЛЯН

АНКЕТНА КАРТА №2
Отбележете с кръгче предпочитания от Вас отговор. Допускат се повече от един отговори!

Специалност на анкетирания: .................................................... Курс:.........
1. Научихте за Технически колеж – Смолян, от:
а) рекламната кампания на Колежа, проведена в моето училище;
б) рекламната кампания на Колежа по местните радиа и вестници;
в) интернет страницата на Колежа;
г) приятели или познати, завършили Колежа;
д) преподаватели от Колежа.
2. Предпочетохте обучението в ТК – Смолян, защото:
а) познати ми препоръчаха ТК;
б) сам направих избора си;
в) защото не успях в друго ВУЗ;
г) за да запазя работата си;
д) поради други причини.
3. Защо избрахте тази специалност?
а) за да повиша квалификацията си;
б) в тази специалност ме приеха;
в) тя е призвание за мен;
г) за да запазя работното си място;
д) поради други причини.
4. Отговори ли обучението в ТК – Смолян на вашите очаквания?
а) да, напълно;
б) донякъде;
в) не;
г) не мога да преценя.
5. Какво е вашето мнение за преподаваните лекции?
а) пълни и изчерпателни;
б) интересни и полезни;
в) сложни и трудно разбираеми;
г) с неактуално съдържание.
6. Какво е вашето мнение за лабораторните (семинарните) упражнения?
а) помагат за усвояване на лекционния материал;
б) осигуряват практически умения;
в) не са във връзка с лекционния материал;
г) не мога да преценя.
7. Използвате ли съвременни компютърни технологии при обучението?
а) да;
б) не винаги;
в) не.
8. Помагат ли Ви за подготовката формите за извънаудиторна заетост - курсови работи,
проекти, реферати и др. подобни?
а) да;
б) не;
в) само по определини дисциплини.
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9. Коректно ли е отношението на преподавателите към Вас?
а) винаги;
б) в повечето случаи;
в) понякога;
г) не винаги.
10. Справедливо ли е оценяването на знанията и уменията Ви?
а) да;
б) не винаги;
в) не;
г) не мога да преценя.
11. Какво липсва на преподаването за получаване на по-качествено образование?
а) практики и нови технологии;
б) практики във фирми;
в) по-млади обучаващи кадри;
г) по-добро отношение към студентите.
12. Как оценявате материално-техническата база, която използвате?
а) много добра;
б) добра;
в) остаряла.
13. Кое в материално-техническата база НЕ ви удовлетворява?
а) аудитории;
б) лабораторни зали;
в) компютърни зали;
г) библиотека и библиотечен фонд;
д) достъп до интернет.
14. Желаете ли да участвате в научно-изследователска дейност?
а) да;
б) не;
в) зависи от предложената тема.
15. Участвате ли с ваши преподаватели в научни разработки?
а) да, редовно;
б) не;
в) ограничено.
16. Имате ли информация за работа по проекти с наши и чуждестранни университети,
фирми и организации?
а) да;
б) не.
17. Имате ли възможност за студентска мобилност в България и чужбина?
а) да;
б) не.
18. Каква е общата Ви оценка за ТК – Смолян?
а) много добра;
б) добра;
в) слаба.
Дата: ....................

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