АНКЕТА
ОЦЕНЯВАНЕ НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
Уважаеми магистри! Центърът по качество на образованието и акредитацията в НСА „Васил Левски“ провежда настоящето изследване.
Молим Ви да се запознаете с настоящето проучване и да отговорите точно и ясно на всеки от предложените по-долу въпроси.
Отговорите Ви ще ни позволят да се очертаят практическите мерки и усъвършенстването в подготовката на студентите.
АНКЕТАТА Е АНОНИМНА. ВСИЧКИ ДАННИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ САМО В ОБОБЩЕН ВИД! От искреността Ви зависи адекватността на научното изследване.
Благодарим Ви за отзивчивостта!

Магистърска програма:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Съгласни ли сте с това, че:
(отбележете с Х отговора в графата под оценката, която ще дадете)
№

ТВЪРДЕНИЯ

1. кампанията по приема в магистърската степен беше добре организирана
2. учебният процес е добре организиран
3. учебните дисциплини в магистърската програма са добре подбрани
4. дисциплините са подредени в добра логическа последователност
5. учебното натоварване в магистърската програма е достатъчно
6. преподавателите са добре подготвени
7. литература за самоподготовка в библиотеката на НСА „Васил Левски“ е актуална
8. в тази магистърска програма се обръща сериозно внимание на студентите
9. преподавателите мотивират студентите да вършат най-добре работните си задължения
10. преподавателите оказват съдействие за подготовката Ви и извън учебните занятия
11. критериите за оценяване на знанията Ви са ясни
12. знанията Ви се оценяват обективно
13. обучението в магистърската програма е на необходимото високо ниво

ДА

ПО-СКОРО
ДА

БЕЗ
МНЕНИЕ

ПО-СКОРО
НЕ

НЕ

2. Моля, посочете няколко от най-добрите страни на Вашата магистърска програма:
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Моля, посочете 3 учебни дисциплини, които Ви дадоха най-ценни знания:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Моля, посочете 3 учебни дисциплини, които смятате за излишни:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Вашите препоръки за подобряване на обучението в магистърската програма:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Бихте ли препоръчали магистърската програма на свои приятели? 1) да 2) не 3) не зная
7. Работите ли в момента? 1) да 2) не
8. Магистърската програма свързана ли е с настоящата ви работа? 1) да 2) не
9. Вие сте: 1) мъж 2) жена
10. Вашата възраст: ………………… години
11. Форма на обучение: 1) редовна 2) задочна
Дата:

Благодарим Ви за отделеното време!
Актуализирана 04.2018 г.

