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Уважаема колежке, уважаеми колега,
Настоящата анкетна карта е част от системата за оценяване на учебния процес в Пловдивския университет и се провежда ежегодно. Целта на изследването е да получи и
обобщи оценките и мненията на студентите относно хода на учебния процес. Анкетата е анонимна – моля не вписвайте лична информация!
Благодарим Ви за отзивчивостта!
КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО на Химическия факултет
№

І.
1.1
1.2
1.3
1.4

Въпроси:
Специалност, курс:
(Моля отбележете)
ЗАПОЗНАТОСТ И ОЦЕНКИ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Запознати ли сте с квалификационната характеристика на специалността си
(знания и умения, които Ви осигуряват реализация в различни сфери на
икономиката и обществения живот):
Познавате ли учебния план на специалността, по който се обучавате?
Смятате ли че подготовката ви от обучението в училище е достатъчна, за да
се справите с учебния материал в университета
Каква част от лекциите в учебната програма Вие лично посещавате?

1.5 Ако не посещавате занятия, коя е причината за това:
(Възможни са повече от един отговор)
1.6 Каква е Вашата оценка за относителния дял на преподавателите които:

1.7

Какви са Вашите препоръки към дейността на преподавателите по горните
три направления?

Считате ли, че предлаганите възможности за подобряване на езиковата ви
подготовка са достатъчни?
Считате ли, че часовете за практическа подготовка (семинари и лабораторни
1.9
упражнения) са достатъчни?
1.10 Според Вас доколко обучението по специалността ще допринесе за
бъдещата Ви реализация?
1.8

Вашите отговори
..........................................................................................................................................................................
1. да, напълно

2. да, отчасти

3. не

1. да, напълно
1. да, напълно

2. да, отчасти
2. да, отчасти

3. не
3. не

1. над 75%

2. само част от тях

3. под 25%

1. работя и уча

2. безинтересни са ми

3. мога да се подготвя сам

над 75%
между 75 и 50%
под 25%
1. Водят редовно своите лекции/упражнения
1
2
3
2. Успяват да заинтересоват студентите
1
2
3
3. Прилагат ефективна система на контрол
1
2
3
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
0 – Няма такива препоръки
1. да, напълно

2. да, отчасти

3. не

1. да, напълно

2. да, отчасти

3. не

1. да, в значителна степен

2. в известна степен

3. по-скоро не

4. не
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСИГУРЕНОСТ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Как бихте оценили по шест-бална скала (от 2 до 6) работата на следните
1. Общо отношение към студентите
2.1 административни звена по отношение на:
(Моля, запишете вашата оценка на всяко от многоточията)
2. Компетентност (предоставят пълна и точна информация)
3. Бързина на обслужването
2.2 Колко често по време на лекциите се използват технически средства
1. редовно
2. в повечето случаи
3. рядко
(презентации, видео-материали или електронни курсове)
2.3 Имате ли достъп до необходимата литература за подготовка на занятията?
1. да, напълно
2. да, отчасти
3. рядко

ІІІ

Склонни ли сте да участвате в научни изследвания извън преките ви учебни
задължения
ІV МОТИВАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ
Как преценявате отношението на Вашите колеги студенти към учебния
4.1
процес?
4.2 В хода на Вашето обучение мотивацията за усвояване на материала се е:
3.2

V
5.1
5.2
5.3
5.4
VІ
6.1

Има колеги, които системно отсъстват от занятия. Някои от тях се
дипломират наравно с останалите. Според Вас това е:
КОРУПЦИЯТА В УНИВЕРСИТЕТА
Вие лично, били ли сте подложен на корупционен натиск от Вашите
преподаватели?
Ако “да”, то какъв е процентът на корумпираните преподаватели?
Вие лично, били ли сте подложен на корупционен натиск от служители на
ПУ?
Ако “да”, то какъв е процента на корумпираните служители?
СОЦИАЛНО БИТОВИ ВЪПРОСИ
Как се издържате по време на следването си?
(възможни са повече от един отговор)

6.2 Според вас, условията за получаване на стипендии са:
6.3

.........
.........
.........

Отдел
Учебен
отдел
СБВ
.........
.........
.........
.........
.........
.........
4. не се използват
4. не

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

3.1 Запознати ли сте с научните изследвания на Вашите преподаватели?

4.3

Деканат

Как бихте оценили по шест-бална скала (от 2 до 6) условията за работа в:
(Моля, запишете вашата оценка на всяко от многоточията)

1. във висока степен

2. в известна степен

1. да

2. не

1. по-голямата част са силно
мотивирани
1. увеличила
1. справедливо, след като са
успели да вземат изпитите

3. не

2. някои са, някои не са
мотивирани
2. останала е същата
2. тяхната диплома в повечето
случаи не отговаря на знанията
и уменията им

1. да
1. над 50%

2. не
2. до 50%

3. до 25%

4. до 5 %

1. да
1. над 50%

3. по-голямата част не са
мотивирани
3. намаляла
3. те създават нелоялна
конкуренция – изместват поподготвените колеги

2. не
2. до 50%

3. до 25%

4. до 5 %

1. от родителите

2. студентска
стипендия

3. работа на непълен
работен ден

1. справедливи

2. в известна степен

3. несправедливи

Общежития
.................................

Спортна база
.....................................

Учебни лаборатории и зали
...................................

4. постоянна
работа

Библиотека
...........................

