ПУ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
АНКЕТНА КАРТА №1
За изследване на студентското мнение относно качеството на образователния продукт в
Биологически факултет (2016-2017 учебна година)
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”
КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО НА Биологически факултет

Моля, заградете подходящия според Вас отговор към всеки следващ въпрос!
Специалност:

Курс:

Дисциплина:

1. Когато започнахте обучение по тази
дициплина, бяхте ли запознати с учебния
курс, какво точно ще изучавате?
А) да
Б) не

6. Колко пъти предвидената в учебния
график лекция не се е състояла?
А) Един - два пъти.
Б) Три и повече пъти.
В) Всички лекции са се състояли.

2. Наясно ли сте били с критериите, по
които ще бъдете оценявани в края на
изучаваната учебна дисциплина?
А) да
Б) не

7. Колко пъти предвиденото в графика
упражнение не се е състояло?
А) Един - два пъти.
Б) Три и повече пъти.
В) Всички упражнения са се състояли.

3. Запознати ли сте с кредитите по тази
дисциплина?
А) да
Б) не

8. Колко пъти лекторът на дисциплината
е заместван?
А) Нито веднъж.
Б) Един - два пъти.
В) Три и повече пъти.

4. Какво е било 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 съм ги посещавал/а.
5. Какво е било 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.
Г) Не съм ги посещавал/а.

9. Достатъчни ли са предвидените в
учебния план часове лекции по тази
учебна дисциплина?
А) Достатъчни са.
Б) Недостатъчни са.
В) Излишно много са.
10. Достатъчни ли са предвидените в
учебния план часове упражнения по тази
учебна дисциплина?
А) Достатъчни са.
Б) Недостатъчни са.
В) Излишно много са.
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11. Какво е нивото на натоварване по
тази дисциплина?
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) са особено важни, защото няма учебна
литература по дисциплината
В) не допълват и не разясняват учебната
литература.
Г) са загуба на време.
13. Упражненията, които посещавате:
А) нямат връзка с лекциите
Б) са координирани с лекциите, но дават
изцяло теоретични знания
В) дават нагледна представа за лекционния
материал и формират ценни практически
умения
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
В) добро
Г) много добро
16. Според Вас учебното съдържание на
лекциите:
А) е сложно
Б) е лесно усвоимо
В) не отговаря адекватно на нуждите на
специалността
Г) е твърде елементарно
17. Включените теми на упражнения:
А) са сложни
Б) отговарят адекватно на нуждите на
специалността
В) не отговарят адекватно на нуждите на
специалността
Г) са твърде елементарни

18. Преподавателят на лекции въвлича
студентите в дискусия:
А) всеки път
Б) в по-голяма част от лекциите
В) в по-малка част от лекциите
Г) само в някои случаи
19. Преподавателят на лекции говори
увлекателно:
А) всеки път
Б) в по-голяма част от лекциите
В) в по- малка част от лекциите
Г) само в някои случаи
20. Вярно ли е следното твърдение:
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
Моля, запишете името на лектора:
............................................................................
21. Вярно ли е следното твърдение:
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
Моля, запишете името на преподавателя:
............................................................................
22. Според вас съдържанието на изпитния
материал покрива ли специфичните знания,
умения и компетенции, които обучението по
тази дисциплина формира?
A) да, напълно
Б) отчасти
В) като че ли не

Благодарим Ви за участието!
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