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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
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изискванията на пазара на труда ”

АНКЕТНА КАРТА
за проучване мнението на студентите за проведеното обучение по актуализираните
учебни програми, съгласно дейностите по проекта
Уважаеми студенти,
Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG051PO001 – 3.1.07 – 0032 „Връзката с
бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и
технологии" - Ямбол”, в който Вие сте преминали обучение по актуализираните учебни
програми, е предвидено анкетно проучване на Вашето мнение за установяване на
степента на удовлетвореност от обучението по актуализираните програми.
Молим за Вашето съдействие за провеждане на проучването!
Пол:

мъж

жена

Възраст:................г.
Работещ :

Не работи

Трудов стаж.....................г.
Трайно безработен

Търсещ работа

Майчинство

1. Наименование на учебната дисциплина, по която сте преминали обучение по
проекта:
………………………………………………………..………………………………………………………………………..…..
2. Специалност, в която се обучавате:
………………………………………………………..………………………………………………………………………..…..
3. В каква форма на обучение сте?
Редована

Задочна

4. Работите ли по специалността си?
Да
Не
Работил съм
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5. Смятате ли, че предлаганото учебно съдържание в лекционната част на преподаваната
учебна дисциплина отразява съвременното ниво на техниката?
да

по - скоро да

не

по - скоро не

не мога да преценя я

6. Смятате ли, че предлаганото учебно съдържание в практическата си част спомага за
формирането на необходими умения за вашата бъдеща професионална реализация?
да

по - скоро да

не

по - скоро не

не мога да преценя я

7. Достатъчни ли са предложените материали за подготовка по дисциплината?
да

по - скоро да

не

по - скоро не

не мога да преценя я

8. Съгласувано ли е учебното съдържание на актуализираната програма с другите
програми в учебния план на вашата специалност?
да
по-скоро да
не
по-скоро не
не мога да преценя
9. Предвидени ли са в актуализираната програма форми на самостоятелна работа
(реферати, презентаци, курсови задачи/проекти или практически задачи)?
да
по-скоро да
не
по-скоро не
не мога да преценя
10. Дава ли актуализираната учебна програма по-добра възможност за приложение на
теоретичния материал в практическите условия на фирмите?
да
по - скоро да
не
по - скоро не
не мога да преценя
11. Включването в учебната програма на обучение в реална производствена среда води
ли до по-добро усвояване на учебния материал?
да
по - скоро да
не
по - скоро не
не мога да преценя
12.
Бихте ли подкрепили увеличаването на практическото обучение във фирми от
съответния професионален бранш?
да
по - скоро да
не
по - скоро не
не мога да преценя

Благодарим Ви за участието!
“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален
фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия
документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или на Министерството на образованието и науката.”

