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Анкета за оценка на курс, зимен семестър, 2017/2018

Уважаеми студенти,

Във връзка с предстоящо атестиране на преподавателите се обръщаме към Вас с молба да дадете своите оценки за качеството
на тяхната работа. Разчитаме на Вашето сериозно отношение и обективност при попълването на анкетната карта.

Преподавател 
(В случай, че курсът няма лектор, моля въведете "Няма")

Асистент 
(В случай, че курсът няма асистент, моля въведете "Няма")

І. Мнение за учебната дисциплина

По долу са представени твърдения, отнасящи се до тази учебна дисциплина. Молим Ви, посочете до каква степен всяко
едно от тях отговаря на Вашето мнение.

Този предмет дава необходими знания за професионалната подготовка. 
(6-изцяло съм съгласен; 2-изобщо не съм съгласен)

6   5   4   3   2   No answer   

Този предмет изгражда специфични професионални умения. 
(6-изцяло съм съгласен; 2-изобщо не съм съгласен)

6   5   4   3   2   No answer   

Този предмет лично за мен е много интересен. 
(6-изцяло съм съгласен; 2-изобщо не съм съгласен)

6   5   4   3   2   No answer   

Как оценявате ползата от тази учебна дисциплина за Вашето изграждане като специалист?

Изцяло полезна   По-скоро полезна   Нито полезна, нито безполезна   По-скоро безполезна   Изцяло безполезна   
No answer   

Посочете в каква степен според Вас е вярно твърдението, че тази дисциплина дава най-нови знания в съответната научна
област. 
(6-изцяло съм съгласен; 2-изобщо не съм съгласен)

6   5   4   3   2   No answer   

ІI. Посещение на учебните занятия

Посещавахте ли редовно лекциите по тази учебна дисциплина?

Изобщо не посещавах  
Посещавах до една четвърт от лекциите  
Посещавах между една четвърти и половината от лекциите  
Посещавах между половината и три четвърти от лекциите  
Посещавах между три четвърти и всички лекции  
No answer  

Посещавахте ли редовно упражненията по тази учебна дисциплина?

Изобщо не посещавах  
Посещавах до една четвърт от упражненията  

http://elearn.uni-sofia.bg/mod/questionnaire/view.php?id=127391


10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Посещавах между една четвърти и половината от упражненията  
Посещавах между половината и три четвърти от упражненията  
Посещавах между три четвърти и всички упражнения  
No answer  

ІII. Оценка за работата на преподавателя

До каква степен преподавателят поднася учебния материал систематизирано и достъпно? 
(най-високата оценка е 6, а най-ниската – 2)

6   5   4   3   2   No answer   

До каква степен преподавателят дава практическа насоченост на преподаваните знания? 
(най-високата оценка е 6, а най-ниската – 2)

6   5   4   3   2   No answer   

До каква степен преподавателят създава творческа обстановка и стимулира самостоятелното мислене? 
(най-високата оценка е 6, а най-ниската – 2)

6   5   4   3   2   No answer   

До каква степен преподавателят проявяват такт и коректност в общуването си със студентите? 
(най-високата оценка е 6, а най-ниската – 2)

6   5   4   3   2   No answer   

До каква степен преподавателят се интересува доколко студентът е усвоил преподавания материал? 
(най-високата оценка е 6, а най-ниската – 2)

6   5   4   3   2   No answer   

Провеждат ли се редовно лекциите по посочената дисциплина?

Изобщо не се провеждаха  
Проведоха се до една четвърт от лекциите  
Проведоха се между една четвърт и половината от лекциите  
Проведоха се между половината и три четвърти от лекциите  
Проведоха се между три четвърти и всички лекции  
No answer  

Одобрявате ли системата за контрол и оценка на Вашата работа по време на занятията? 
(6-Изцяло одобрявам; 2-Изобщо не одобрявам)

6   5   4   3   2   No answer   

Методите на преподаване, които преподавателят използва по време на лекциите ми позволяват да разбера и усвоя изучавания
материал 
(6-напълно съм съгласен; 2-изобщо не съм съгласен)

6   5   4   3   2   No answer   

Посочва ли преподавателят достатъчно специализирана научна литература по посочената дисциплина?

Не  
Не мога да преценя  
Да  
No answer  

Преподавателят създаде ли траен интерес у Вас към посочената учебна дисциплина?

Не  
Да  
No answer  

Бихте ли предпочели да посещавате лекции по посочената учебна дисциплина, водени от друг преподавател?

Да  
Не мога да преценя  
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Не  
No answer  

ІV. Оценка за работата на асистента
Моля, отговорете на въпросите в тази секция само ако курсът Ви включва упражнения.

До каква степен асистентът поднася учебния материал систематизирано и достъпно? 
(най-високата оценка е 6, а най-ниската – 2)

6   5   4   3   2   No answer   

До каква степен асистентът дава практическа насоченост на преподаваните знания? 
(най-високата оценка е 6, а най-ниската – 2)

6   5   4   3   2   No answer   

До каква степен асистентът създава творческа обстановка и стимулира самостоятелното мислене? 
(най-високата оценка е 6, а най-ниската – 2)

6   5   4   3   2   No answer   

До каква степен асистентът проявява такт и коректност в общуването си със студентите? 
(най-високата оценка е 6, а най-ниската – 2)

6   5   4   3   2   No answer   

До каква степен асистентът се интересува доколко студентът е усвоил преподавания материал? 
(най-високата оценка е 6, а най-ниската – 2)

6   5   4   3   2   No answer   

Провеждат ли се редовно упражненията по посочената дисциплина?

Изобщо не се провеждаха  
Проведоха се до една четвърт от упражненията  
Проведоха се между една четвърти и половината от упражненията  
Проведоха се между половината и три четвърти от упражненията  
Проведоха се между три четвърти и всички упражнения  
No answer  

Одобрявате ли системата за контрол и оценка на Вашата работа по време на занятията? 
(6-изцяло одобрявам; 2-изобщо не одобрявам)

6   5   4   3   2   No answer   

Методите на преподаване, които асистентът използва по време на упражненията ми позволяват да разбера и усвоя изучавания
материал 
(6-напълно съм съгласен; 2-изобщо не съм съгласен)

6   5   4   3   2   No answer   

Посочва ли асистентът достатъчно материали за подпомагане на практическата подготовка по посочената дисциплина?

Не  
Не мога да преценя  
Да  
No answer  

Допринесе ли асистентът за създаване на траен интерес у Вас към посочената учебна дисциплина?

Не  
Да  
No answer  

Бихте ли предпочели да посещавате упражнения по посочената учебна дисциплина, водени от друг асистент?

Да  
Не мога да преценя  
Не  
No answer  



32 Ако желаете да споделите нещо за преподавателя, асистента или дисциплината,
моля, напишете:

Затваряне на този прозорец


