ПУ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
БИОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
АНКЕТНА КАРТА №1
За изследване на студентското мнение относно качеството на образователния продукт в
Биологичен Факултет (2007 - 2008 г.)
Уважаеми колеги,
С участието си в тази анкета подпомагате подобряването на качеството на Вашето
образование. АНКЕТАТА Е АНОНИМНА.
СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВОТО на ПУ ”Паисий Хилендарски”

! Моля, Заградете подходящият според Вас отговор към всеки следващ въпрос на
страницата за отговори.
* Вашият пол е:
А) Мъж
Б) Жена
1. Когато започнахте обучение по тази дициплина, знаехте ли какво точно ще изучавате и
кога ще ви бъде преподадено:
А) ДА
Б) НЕ
В) НЕ ме интересува
2. Наясно ли сте с критериите, по които ще бъдете оценявани в края на дисциплинарния курс?
А) ДА
Б) НЕ
В) НЕ ме интересува
3.Запознати ли сте с кредите по тази дисциплина:
А) ДА
Б) НЕ
В) НЕ ме интересува
4. Вашето присъствие на лекции:
А) Присъствал/а съм на всички лекции
Б) Присъствал/а съм на по-голяма част
В) Присъствал/а съм на по-малка част
Г) Не ги посещавам
5. Вашето присъствие на упражнения:
А) Присъствал/а съм на всички
Б) Присъствал/а съм на по-голяма част
В) Присъствал/а съм на по-малка част
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Г) Не ги посещавам
6. Колко пъти предвидената в графика лекция не се е състояла?
А) Нито веднъж
Б) Един - два пъти
В) Три и повече пъти
7. Колко пъти предвиденото в графика упражнение не се е състояло?
А) Нито веднъж
Б) Един - два пъти
В) Три и повече пъти
8. Колко пъти лекторът на дисциплината е заместван?
А) Нито веднъж
Б) Един - два пъти
В) Три и повече пъти
9. Достатъчни ли са предвидените в учебният план часове лекции по тази учебна дисциплина?
А) Достатъчни са
Б) Недостатъчни са
В) Излишно много са
10. Достатъчни ли са предвидените в учебният план часове упражнения по тази учебна
дисциплина?
А) Достатъчни са
Б) Недостатъчни са
В) Излишно много са
11. Какво е нивото на натоварване по тази дициплина:
А) Прекалено високо
Б) Нормално
В) Има време за кафе ☺
12. Лекциите, които посещавате според Вас:
А) Допълват и разясняват учебната литература и дават допълнителни насоки за подготовка
Б) Няма учебна литература по дисциплината и поради тази причина, лекциите са особено
важни
В) Не допълват учебната литература
Г) Са загуба на време
13. Упражненията, които посещавате:
А) Нямат връзка с лекциите
Б) Координирани са с лекциите, но дават изцяло теоретични знания
В) Дават нагледна представа за лекционния материал и насоки за бъдеща реализация
14. Как бихте оценили нивото на преподаване на преподавателя на лекции?
А) Ниско
Б) Задоволително
В) Добро
Г) Много добро
15. Как бихте оценили нивото на преподаване на преподавателя на упражнения?
А) Ниско
Б) Задоволително
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В) Добро
Г) Много добро
16. Според Вас учебното съдържание на лекциите е:
А) Сложно
Б) Лесно усвоимо
В) Не отговаря адекватно на нуждите на специалността
Г) Твърде елементарно
17. Включените теми на упражнения са:
А) Сложни
Б) Лесно усвоими
В) Не отговарят адекватно на нуждите на специалността
Г) Твърде елементарни
18. Преподавателят на лекции чете и диктува от предварително написани лекции
А) Всеки път
Б) По-голяма част
В) По-малка част
Г) Само в някои случаи
19. Преподавателят на лекции въвлича студентите в дискусия
А) Всеки път
Б) По-голяма част
В) По-малка част
Г) Само в някои случаи
20. Преподавателят на лекции говори увлекателно
А) Всеки път
Б) По-голяма част
В) По-малка част
Г) Само в някои случаи
21. Преподавателят на лекционния материал е толерантен и коректен в отношенията си със
студентите:
А) Да, винаги
Б) Да, но не с всички студенти
В) Не
Г) Не мога да преценя
22. Преподавателят на упражнения е толерантен и коректен в отношенията си със студентите
А) Да, винаги
Б) Да, но не с всички студенти
В) Не
Г) Не мога да преценя

Благодарим Ви за участието!
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