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АНКЕТНА КАРТА    

ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ 

/ПРАКТИКИ, СТАЖОВЕ/ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ 

 Уважаеми студенти, с мнението си ще съдействате за подобряване на организацията на 

учебната дейност. 

 Учебен процес и качество на практическото обучение 

ВЪПРОС ДА По-скоро ДА НЕ По-скоро НЕ  Без 

отговор 

 

1.Удовлетворени ли сте от  

организацията на практическото 

обучение (планиране, 

продължителност, място на 

провеждане)?   

     

2. Систематизиран ли е учебния 

материал от практическото обучение и 

има ли логическата последователност? 

     

3. Според Вас получената 

предварителна теоретична подготовка 

подпомага ли провеждането на 

практическо обучение?   

     

4. Практическото обучение спомага ли 

за усвояването на учебния материал? 
     

5. Съществува ли съответствие между 

преподавания материал и изискванията 

за изпита? 

     

6. Оповестени ли са предварително    

критериите за оценяване?   
     

7.  Отговаря ли на Вашите очаквания 

участието на университетските 

преподаватели при ръководството и 

провеждането на практическото 

обучение ? 

     

8. Удовлетворени ли сте от участието 

на специалистите от практиката и 

организациите, в които провеждате 

практическо обучение?   

     

9. Отговаря ли на Вашите очаквания 

материалната база и условията за 

практическо обучение? 

     

10. При планирания състав на групите, 

успява ли ръководителят на 

практическото обучение да проследи и 

контролира обучението на всеки 

студент от групата?   
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11. Допринася ли практическото 

обучение   за повишаване на нивото на 

Вашата  професионална 

компетентност? 

     

12. Според Вас проведената 

практическа подготовка и получените 

практически знания, умения и 

компетенции ще намерят ли 

приложение при изучаването на други 

учебни дисциплини?   

     

13. Практическото обучение и 

получените практически знания, 

умения и компетенции ще Ви помогнат 

ли при реализацията на пазара на 

труда, след завършването?   

     

14.  Практическото обучение 

предоставя ли възможности за 

формиране на необходимите за 

професията практически знания, 

умения и компетенции?    

     

15. Удовлетворен ли сте от цялостното 

практическо обучение?   
     

КАКВО ВИ ХАРЕСА ПРИ ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ? 

 

КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДОБРЕНО? 

 

ДРУГИ КОМЕНТАРИ ЗА  ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 


