ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СМОЛЯН

АНКЕТНА КАРТА №4
Уважаеми колеги,
Изразете Вашето лично мнение и предложения за осигуряване, поддържане и
усъвършенстване качеството на обучение на студентите в Технически колеж – Смолян.
Анкетата е анонимна! Благодарим Ви за отзивчивостта!
Комисия по качество на обучението в ТК - Смолян
Отбележете с кръгче предпочитания от Вас отговор. Допускат се повече от един отговори!
1. Според Вас приетите за обучение в ТК – Смолян студенти са:
а) Мотивирани да повишат образованието си;
б) С интерес към професионалното направление;
в) Посредствени;
г) Любознателни.
2. Студентите, с които работите посещават редовно лекциите и проявяват интерес към
изучаваните проблеми?
а) Да, голяма част;
б) Да, малка част;
в) Не.
3. Студентите, с които работите участват активно в упражненията и изпълняват
поставените им задачи за самостоятелна работа?
а) Да, голяма част;
б) Само някои;
в) Не.
4. Студентите, с които работите Ви провокират с интересни въпроси и мотивират да
усъвършенствате преподавателската си дейност?
а) Да, голяма част;
б) Само някои;
в) Не.
5. Според Вашите впечатления студентите предпочитат:
а) Да ползват само записките от лекциите си;
б) Да ползват препоръчаните учебници и пособия;
в) Да търсят самостоятелно специализирана литература.
6. Студентите, с които работите предпочитат оценката за придобитите знания да бъде от:
а) Тест-писмено отговаряне на въпроси с избираеми или свободни отговори;
б) Писмен изпит-развиване на тема от предварително зададен въпросник;
в) Разработване и защита на индивидуално зададен проект.
7. В работата си се стремите да запознаете студентите с:
а) Основни теории и понятия в научната област;
б) Нови съвременни техники и технологии;
в) Техники и практики за решаване на реални проблеми;
г) Техники за формиране и защита на собствена позиция.
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8. Извършвате ли съвместна научно-изследователска работа със студенти?
а) Да;
б) Не;
в) Вече не.
9. Вие публикувате резултатите от научните си изследвания в:
а) Сборници от научни форуми;
б) Списания в България;
в) Списания в чужбина;
г) Монографии в България;
д) Монографии в чужбина;
е) Други издания, а именно:
10. Удовлетворени ли сте от организираните в ТК-Смолян научни конференции?
а) Да, напълно;
б) Да, в известна степен;
в) Не съм участвал(а);
г) Други мнения:……………………………………………………………………...
11. За работата Ви като преподавател е необходимо:
а) Самостоятелно и компютъризирано работно място;
б) Интернет - достъп;
в) Актуална специализирана литература.
г) Други мнения:……………………………………………………………………...
12. Вие оценявате научното си развитие като:
а) Много добро;
б) Добро;
в) Безпереспективно;
г) Други мнения:……………………………………………………………………...
13. Вашата оценка за организацията на учебната работа в ТК –Смолян е:
а) Много добра;
б) Добра;
в) Задоволителна;
г) Слаба.
14. Вашата оценка за условията на работа в ТК –Смолян е:
а) Много добра;
б) Добра;
в) Задоволителна;
г) Слаба.
15. Друго, за което не бяхте попитани, но искате да споделите:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Дата: ....................

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