Шановний магістре!
Центр соціологічного аудиту НТУ «ДП» спільно з кафедрою перекладу проводять
опитування з метою виявлення мотивів вступу до НТУ «ДП» і навчання за спеціальністю
«Філологія». Опитування анонімне. Отримана інформація буде використана для удосконалення
процесів навчання і покращення взаємодії зі студентами.
Оберіть один із запропонованих варіантів відповідей або надайте свій варіант. Якщо
запитання передбачає кілька варіантів відповідей, то це відмічено у запитанні.

1. Пригадайте, як Ви вперше дізналися про існування спеціальності «Філологія» в
Національному гірничому університеті?
з інформації в рекламному буклеті
з інформації в Інтернет
на Дні відкритих дверей в НТУ «ДП»
під час відвідання школи (навчального закладу) представником НТУ «ДП»
від товаришів, батьків, родичів, вчителів, знайомих
2. Як Ви сьогодні оцінюєте свій вибір спеціальності?
повністю задоволений
задоволений частково
важко відповісти
скоріше не задоволений, ніж задоволений
повністю не задоволений
Вкажіть чому __________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Якби Ви сьогодні приймали рішення щодо вступу, то поступали б:
на цю ж саму спеціальність до НТУ «ДП»
на цю ж саму спеціальність до іншого ЗОВ
на іншу спеціальність до будь-якого іншого ЗОВ
на іншу спеціальність до НТУ «ДП»
на філологічну спеціальність до Дніпропетровського національного університету
Ваш варіант відповіді ___________________________________________________
4. Як Ви оцінюєте процес навчання в бакалавраті?
навчатися було досить важко
Вкажіть, що саме _______________________________________________________
______________________________________________________________________
в цілому навчатись було нормально, але з деяких дисциплін досить важко
Вкажіть з яких _________________________________________________________
в цілому нормально
в цілому навчатись було нормально, але з деяких дисциплін легко
навчатись було досить легко
5. Яке Ваше власне відношення до результатів навчання в бакалавраті?
вони мене повністю задовольняють
переважно вони є об’єктивними і відповідають моєму відношенню до навчання
вважаю, що деякі оцінки є суб’єктивними і заниженими відносно мого рівня знань і умінь
обставини склалися так, що у мене не було можливості приділяти навчанню
необхідну увагу – тому я задоволений
Ваш варіант відповіді _______________________________________________
6. Чи працювали Ви під час навчання в бакалавраті?
працював протягом усього терміну навчання
працював тільки на 3 і 4 курсах
працював тільки на 4 курсі
працював епізодично
не працював зовсім

7. Якщо Ви працювали, то чи була робота пов’язана зі спеціальністю?
так, повністю
так, частково
не була пов’язана
8. Чи були у Вас під час навчання в бакалавраті стажування, практика або участь у
інших програмах (за кордоном)?
практика або стажування
так
ні
Вкажіть країну(и) _______________________________________________________
програми
так
ні
Вкажіть країну(и) і роки __________________________________________________
9. Чи приймали Ви участь у студентських наукових конференціях?
так
ні
10. Якщо Ви приймали участь у студентських наукових конференціях, то де вони
проводилися? (вкажіть всі варіанти)
в НТУ «ДП»
в інших ЗОВ (організаціях) України
вкажіть які _____________________________________________________
за кордоном
вкажіть країну(и) ________________________________________________
11. Після закінчення університету Ви плануєте:
працевлаштуватися в Україні
працевлаштуватися за кордоном
продовжити навчання за кордоном
закінчити магістратуру в Україні за своєю спеціальністю
поступити до аспірантури
12. Чи отримували Ви другу вищу освіту одночасно з навчанням за своєю
спеціальністю?
так
Вкажіть спеціальність і ЗОВ _______________________________________________
ні
13. Чи жалкуєте Ви, що не отримували другу вищу освіту одночасно з навчанням за
своєю спеціальністю?
так
ні
14. Чи плануєте Ви отримати Ви другу вищу освіту?
так
Вкажіть спеціальність ____________________________________________________
ні
15. Оцініть Ваш рівень володіння іноземною мовою (мовами) відносно рівня ваших
співкурсників
вважаю, що нічим їм не поступаюсь
думаю, що за деякими аспектами у мене є певні переваги
відчуваю, що моя підготовка дещо слабша
ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!

