АНКЕТА
ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНИТЕ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН В АКАДЕМИЯТА
Уважаеми студенти! Центърът по качество на образованието и акредитацията в НСА „Васил Левски“ провежда настоящето проучване.
Въпросите се отнасят за всички изпитни сесии, на които сте се явявали до момента.
Оградете с кръгче отговора, който отговаря на Вашето мнение. АНКЕТАТА Е АНОНИМНА. Всички данни ще бъдат използвани само в
обобщен вид! От искреността Ви зависи адекватността на научното изследване. Благодарим Ви за отзивчивостта!
1. Считате ли, че продължителността на сесията позволява да се подготвите за всички изпити?
1) напълно съгласен
2) съгласен
3) нито несъгласен /нито съгласен
4) несъгласен
5) напълно несъгласен

13. Крайната оценка по изучаваните дисциплини да се сформира от текущ контрол по време
на семестъра с изключение на ........................................................................................................

2. Продължителността на сесията позволява да се подготвите за всички изпити
с изключение на …………..................................................................................................……………

14. Считате ли, че знанията Ви бяха оценени обективно по време на изпитната сесия?
1) напълно съгласен
2) съгласен
3) нито несъгласен /нито съгласен
4) несъгласен
5) напълно несъгласен

3. Според Вас, разполагането на изпитите по време на сесията е:
1) много добро 2) добро 3) задоволително 4) незадоволително 5) не мога да преценя

15. Знанията Ви бяха оценени обективно по време на изпитната сесия с изключение на
изпита/ите по ....................................................................................................................................

4. Разполагането на изпитите по време на сесията е оптимално с
изключение на .................................................................................................................................

16. Пол: 1) мъж 2) жена

5. Осигурени ли са съвременни източници за подготовка за изпитната сесия?
1) да 2) по-скоро да 3) не мога да преценя 4) по-скоро не 5) не
6. Моля напишете, ако не са осигурени съвременни източници за подготовка за изпитната
сесия, то по-коя учебна дисциплина ...............................................................................................
7. Бяхте ли, предварително запознати с начина на оценяване на знанията Ви по учебните
дисциплини?
1) да 2) по-скоро да 3) не мога да преценя 4) по-скоро не 5) не
8. Предварително бях запознат с начина на оценяване на знанията ми по учебната
дисциплина с изключение на ………………………………………………………………………………………………..
9. Под каква форма протичат изпитите по дисциплините?
1) устен 2) тест 3) писмен 4) писмен и практически 5) устен и писмен 6) практически
10. Съгласни ли сте, че формата на оценяване по време на изпитната сесия, дава добра
възможност да изложите знанията си?
1) напълно съгласен
2) съгласен
3) нито несъгласен /нито съгласен
4) несъгласен
5) напълно несъгласен

17. Възраст: ………… години
18. Вашата специалност е:
1) Треньор по вид спорт .........................................................................
2) Учител по ФВС
3) Кинезитерапевт
4) Спортен мениджър
5) Спортен аниматор
6) Спортен коментатор
7) друго...............................................................................................................................................
19. Вие сте в ………

курс

20. Семестър: 1) зимен 2) летен
21. Форма на обучение: 1) редовна 2) задочна 3) друга …………………………………………………………

11. Формата на оценяване по време на изпитната сесия, дава добра възможност да изложите
знанията си с изключение на изпита по..........................................................................................
12. Желаете ли, крайната оценка по изучаваните дисциплини да се сформира от текущ
контрол по време на семестъра?
1) напълно съгласен
2) съгласен
3) нито несъгласен /нито съгласен
4) несъгласен
5) напълно несъгласен

Дата:

Благодарим Ви за отделеното време!
Актуализирана 04.2018 г.

