
За якою спеціальністю Ви навчаєтесь?

10 відповідей

Чи достатній, на Вашу думку, зміст (набір дисциплін) освітньо-

професійної  програми (ОПП) для успішної роботи за фахом?

10 відповідей

Анкета для здобувачів освіти щодо

розробки і перегляду освітньої програми,
за якою навчається здобувач
10 відповідей
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Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні

для Вашої професійної діяльності?

10 відповідей

Які з дисциплін, на Вашу думку, можна вилучити з ОПП

підготовки фахівців Вашої спеціальності?

10 відповідей

Які з дисциплін, на Вашу думку, треба додати до ОПП

підготовки фахівців Вашої спеціальності?

10 відповідей

Так

Ні
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Чи реалізовується за Вашою спеціальністю вільний вибір

дисциплін?

10 відповідей

Чи достатній обсяг практичної підготовки, закладений в ОПП

Вашої спеціальності?

10 відповідей

Чи вистачає Вам часу на самостійну роботу, що закладена в

ОПП Вашої спеціальності?

10 відповідей
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Чи співпали Ваші очікування щодо ОПП Вашої спеціальності з

її реальним змістом?

10 відповідей

Що, на Вашу думку, слід змінити в ОПП для Вашої спеціальності?

10 відповідей

-

все добре

все нравится

більше занять в коледжі

практики більше

нічого не треба міняти, все добре

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його. Повідомити про порушення - Умови

використання - Політика конфіденційності
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