АНОНИМНА АНКЕТНА КАРТА
Уважаеми колеги,
Ръководството на Тракийски университет разчита на Вашето обективно и безпристрастно мнение по важни въпроси за процеса
на обучение и академични взаимоотношения между студенти и преподаватели.
Знаем, че вие сте силно заинтересовани от повишаване на качеството на професионалната Ви подготовка и от преодоляване на
негативни тенденции в академичната среда, уронващи престижа на Вашата специалност и на Университета.
Разчитаме на Вашето съдействие да попълните предложената НАПЪЛНО АНОНИМНА анкетна карта.
Можете да отговорите чрез свободен текст или чрез заграждане буквата пред отговора (или цифрата под отговора), които найточно отразява Вашето мнение.
Резултатите от анкетното проучване ще бъдат внимателно разгледани от ръководството на Университета и на Вашия
факултет/колеж/филиал, и ще бъдат база за правилни управленски решения.
1.

В кое основно звено се обучавате?
o Аграрен факултет
o Ветеринарномедицински факултет
o Mедицински факултет
o Педагогически факултет
o Стопански факултет
o Факултет „Техника и технологии“
o Медицински колеж
o Филиал Хасково

2.

В каква специалност се обучавате?

3.

В кой курс сте?
1.
3.
2.
4.

5.
6.

4. Чувствали ли сте се несправедливо оценен на изпит?

никога
1

понякога
2

почти винаги
3

5. Случвало ли Ви се е преподавател да откаже да обясни мотивите си за оценката, която Ви е поставил на изпит?
1. Не
2. Да
6. Считате ли, че във Вашия факултет/колеж/филиал се зачитат
личността и мнението на студентите?

никога

понякога

почти винаги

1

2

3

7. Посочете имената на преподаватели, чието академично поведение е пример за подражание.

8. Посочете имена на академични преподаватели, чието академично поведение е в разрез с академичната етика.

9. Считате ли, че във Вашия факултет/колеж/филиал е възможно да се
вземат изпити без нужната подготовка?

никога
1

понякога
2

почти винаги
3

10. Вие лично били ли сте свидетел на вземане на изпити, без нужната
подготовка?

никога
1

понякога
2

почти винаги
3

11. На Вас лично искали ли са Ви пари за вземане на изпит?
1. Не
2. Да

12. Моля, посочете дисциплина/и или преподавател/и, които са Ви искали пари за вземане на изпит.

13. Посочете имена на преподаватели, за които знаете от Ваши колеги, че дават изпити срещу заплащане.
14. Случвало ли Ви се е да купувате учебници или учебни помагала директно от преподавател във Вашия факултет/колеж/филиал
или от неговата катедра?
1. Не
2. Да
15. Моля, посочете дисциплина/и или преподавател/и от които сте купували учебници или учебни помагала.

16. Били ли сте свидетел студенти да бъдат късани на изпит поради незакупуване на учебник лично от определен преподавател?
1. Не
2. Да
17. Моля, посочете дисциплина/и или преподавател/и, при които сте били свидетел студенти да бъдат късани на изпит поради
незакупуване на учебник лично от преподавателя.

18. Вие лично били ли сте късан/а на изпит поради незакупуване на учебник директно от определен преподавател?
1. Не
2. Да
19. Моля, посочете дисциплина/и или преподавател/и, при които Вие лично сте късан/а на изпит поради незакупуване на учебник.

20. Оказван ли Ви е натиск (заплахи, обиди и др.) при отказ да закупите учебник лично от преподавател във Вашия
факултет/колеж/филиал?
1. Не, въпреки, че не си купувам учебниците
2. Не, защото си купувам учебниците
3. Да
21. Моля, посочете дисциплина/и или преподавател/л, при които Ви е оказван натиск при отказ да закупите учебник лично от
преподавател/и във Вашия факултет/колеж/филиал.

22. Наблюдавали ли сте преподавател от Вашия факултет/колеж/филиал да обижда и накърнява достойнството на студентите?
1. Не
2. Да
23. Моля посочете дисциплина/и или преподавател/и, при които сте наблюдавали да се обиждат студентите и да се накърнява
достойнството им.

24. Случвало ли Ви се е преподавател от Вашия факултет/колеж/филиал да накърни вашето лично достойнство и престиж?
1. Не
2. Да
25. Моля, посочете дисциплина/и или преподавател/и, при които Ви се е случвало да бъде накърнено личното ви достойнство и
престиж.

26. Случвало ли Ви се е преподавател от Вашия факултет/колеж/филиал да защити Вашето лично достойнство и престиж?
1. Не
2. Да
27. Моля, посочете дисциплина/и или преподавател, при които Ви се е случвало да бъде защитено Вашето достойнство и престиж.

28. Вашият успех от последната сесия:

среден
1

добър
2

много добър
3

отличен
4

БЛАГОДАРИМ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!

