ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

АНКЕТНА КАРТА № 3 . 2
Специалност ……………, степен Бакалавър

Уважаеми колега,
С мнението си по поставените в тази анкета въпроси Вие лично ще съдействате за
подобряване работата на Университета, за осигуряване, поддържане и развиване
качеството на обучението на студентите

Благодарим Ви за участието!

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
АНКЕТАТА СЕ ПРОВЕЖДА С АБСОЛВЕНТИТЕ И ИМА ЗА ЦЕЛ:
o

ДА СЕ СЪБЕРАТ ФАКТИ ЗА БАЗАТА ДАННИ НА ФАКУЛТЕТА

o

ДА СЕ ВИДИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Име*
(име, презиме, фамилия)
Специалност:
(специалност, образователно-квалификационна степен, фак. №)
Адрес:
(домашен, служебен)
Телефон:
(домашен служебен, gsm)
Електронен адрес:
(e-mail, web сайт)
В момента работя:
(къде, на каква длъжност)
Продължавам обучението
си:
(за каква степен, по каква специалност, къде)
Оценката ми за
Биологическия факултет по
шестобалната система:

1. Професионално направление
2. Придобита образователно-квалификационна степен:
а. бакалавър
б. магистър

3. Работите ли?
а.да
б. в очакване съм да си намеря работа
в. не

4. Работата Ви съответства ли на специалността, която завършихте?
a. не работя
б. да, напълно
в. по-скоро да
г. по-скоро не
д. не работя по специалността

5. Кое от посочените твърдения споделяте?
а. диплома от Пловдивския университет
"Паисий Хилендарски" се посреща
добре от работодателите
б. ще си намеря работа по специалността
в. трудно ще си намеря работа по специалността
в. няма да намеря работа по специалността
г. вече имам работа по специалността
(или близка до специалността)
д. не смятам да работя по специалността си

6. Приемате ли твърденията:
а. по-голяма част от преподавателите са
добри професионалисти
б. по-голяма част от преподавателите са
добри педагози
в. материалната база в Университета
създава условия за работа
г. библиотеката разполага с
необходимата литература
д. организацията на учебния процес
е добра
е. административното обслужване на
студентите е на равнище

7. Смятате ли, че с обучението си в Университета сте развили:
а. способност за работа с научна литература
б. способност за творческо мислене
в. аналитични умения, чуждоезикови знания умения
г. компютърни знания и умения
д. умения за работа в екип

8. Бихте ли препоръчали на Ваш познат (или близък) да продължи образованието си
в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"?
а. Да
б. по-скоро да
в. по-скоро не
г. не

9. Вие сте:
а. мъж
б. жена

10. Живеете в град/село, община, област

АНКЕТА№3.2
ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА
ЗАВЪРШИЛИТЕ ОБУЧЕНИЕТО СИ ПО ……………….. СТУДЕНТИ
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