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АНКЕТА 7 за 2015 г.
Проучване на мнението на студентите за преподавател и отделна дисциплина
Уважаеми студенти, тази анкета е анонимна и доброволна. Нейната крайна цел е да съдейства за подобряване на учебната
работа във факултета.
Моля, нанесете Вашия отговор с химикал във вид на X, без да засягате границите на правоъгълничето, както е показано
тук:

X
Дисциплина:
Курс, специалност:

Лектор:
Водещ упражненията:

Отговори по степен на съгласие/съответствие:
Отговори на многовариантен въпрос:
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1 Актуално ли е учебното съдържание на тази дисциплина?
2 Полезни ли са за Вас получаваните знания на лекции?
3 Полезни ли са за Вас знанията от упражнения?
4 Каква е степента на съответствие между преподавания материал и обявената
учебна програма по дисциплината?
5 Каква е степента на Вашите присъствия на лекции досега?
6 Каква е степента на присъствията Ви на упражнения досега?
7 Лекторът излага ясно и разбираемо учебния материал на лекции.
8 Лекторът онагледява теорията с достатъчно примери на лекции.
9 Лекторът е подготвил и предоставя достатъчно учебни материали по
дисциплината.
10 Лекторът е компетентен по дисциплината.
11 Лекторът е толерантен и учтив със студентите.
12 Какво не Ви харесва в работата на лектора (допуска се повече от един отговор)
а – говори тихо; б – говори много бързо; в – не пише на дъската;
г – преподава формално и безинтересно; д – не ползва информационни технологии
в преподаването.
13 Преподавателят на упражнения обяснява добре учебния материал.
14 Преподавателят на упражнения е компетентен по дисциплината.
15 Преподавателят на упражнения е толерантен и учтив със студентите.
16 Какво не Ви харесва в работата на водещия упражненията (допуска се повече от
един отговор):
а – говори тихо; б – говори много бързо; в – не пише на дъската;
г – преподава формално и безинтересно; д – не ползва информационни технологии
17 Какъв е Вашият среден успех от следването до момента:
б – среден; в – добър; г – много добър; д – отличен.
18 Моля запишете Вашите препоръки и мнения за тази дисциплина и работата на преподавателите:

Благодарим Ви за съдействието!
Факултетна комисия по качеството

