ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СМОЛЯН

АНКЕТНА КАРТА №3
Анкетата се провежда в деня на тържественото връчване на дипломите
в Технически колеж - Смолян

Отбележете с кръгче предпочитания от Вас отговор. Допускат се повече от един отговори!

Име: ...............................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/

Специалност: ...................................................................... Випуск: .........................
Адрес: .............................................................................................................................
/домашен, служебен/

Телефон:.........................................................................................................................
/домашен, служебен, GSM/

Електронен адрес: .......................................................................................................
/e-mail, website/
1. Продължихте ли обучението си и къде след завършване на ТК - Смолян?
а) Да;
 ............................................................................................................................
/ВУ, специалност/
б) Не.
2. Работите ли в момента?
а) Да;
 ............................................................................................................................
/фирма, длъжност/
б) Не.
3. Каква е оценката Ви за преподаваните избираеми дисциплини от специалността?
а) Много добра;
б) Добра;
в) Задоволителна;
г) Слаба.
4. Как преценявате конспекта за Държавен изпит на специалността Ви?
а) Труден, с обемни въпроси;
б) Включващ само специализиращи дисциплини;
в) Включващ много дисциплини;
г) Не мога да преценя.
5. Как преценявате подготовката в ТК - Смолян за професионалната Ви реализация?
а) Напълно достатъчна;
б) Задоволителна;
в) Недостатъчна;
г) Не мога да преценя.
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6. Каква е оценката Ви за административното обслужване в Учебен отдел на ТК?
а) Много добра;
б) Добра;
в) Задоволителна;
г) Слаба.
7. Как получавахте информация за мероприятията в ТК?
а) Чрез представител на курса;
б) Чрез интернет;
в) Чрез информационно табло;
г) Други.
8. Имахте ли достатъчно информация и условия за работа по проекти с други наши или
чуждестранни ВУЗ, фирми и организации?
а) Да;
б) Не.
9. Имахте ли възможност за научно-изследователска работа съвместно с вашите
преподаватели?
а) Да;
б) Да, но не се възползвах;
в) Не.
10. Препоръки относно качество на обучението във Вашата специалност.
а) Осигуряване на учебния процес с учебници и пособия;
б) Начина на изнасяне на лекциите;
в) Практическа подготовка;
г) Обучение по чужд език;
д) Наличие на обявени критерии за оценяване;
е) Възможност за изразяване на лично мнение;
ж) Други:................................................................................................................................
Уважаеми колеги, посетете сайта WWW.ATOL.BG и се регистрирайте!
Намерете бивши състуденти, колеги и приятели и в www. facebook.com/profile.php!
В сайта на ТК-Смолян http://www.tk-smolian.eu споделяйте мнения в рубриката
„Алумни“!

Дата:....................

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