ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»
Відділ забезпечення якості освіти

РЕЗУЛЬТАТИ
проведеного анкетування
«НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ОЧИМА СТУДЕНТІВ»
здобувачів вищої освіти, спеціальностей:
071 «Облік і оподаткування»,
072«Фінанси, банківська справа та страхування»,
075 «Маркетинг»
292 «Міжнародні економічні відносини»
перший (бакалаврський) рівень
1,2,3 курсів денної та заочної форм здобуття освіти
за 2019-2020 навчальний рік

Київ – 2020

Відділом забезпечення якості освіти у період з 02.03.2020 року по
06.03.2020 року було проведено опитування щодо організації освітнього
процесу, а саме задоволеності обсягом навчального навантаження
здобувачами 1, 2, 3 курсів першого (бакалаврського) рівня.
В опитування прийняли участь здобувачі наступних спеціальностей:
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
075 «Маркетинг»
292 «Міжнародні економічні відносини»
Форма опитування: анонімне анкетування.
Всього опитано 25 респондентів.
1.
Було задано питання: «На вашу думку організація освітнього
процесу у ВНЗ «Національна академія управління», а саме рівень обсягу
навчального навантаження є надмірний, недостатній, оптимальний?».
Здобувачі надали наступні відповіді:
- спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
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100% респондентів відповіли «Оптимальний»

- спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
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- спеціальність 075 «Маркетинг»
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- спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»
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2.
Загальний підсумок по Академії стосовно питання рівня обсягу
навчального навантаження складає:
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3. Також здобувачі висловили свої побажання та пропозиції:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Спортивна секція з баскетболу, волейболу
Більше практики з іноземної мови
Факультативні заняття з англійської мови
з німецької мови
з французької мови
з китайської мови
Лінгафонний кабінет
Більше круглих столів
Практичних занять та розвиваючих гуртків
Практичні навики у сфері інформаційних
технологій
Гуртки для студенті по розвитку комунікативних
здібностей
Гурток для бухгалтерів, бухгалтерського обліку
та аудиту
Відвідування спеціалізованих виставок за
спеціальностями
Все подобається

(9 респондентів)
(3 респонденти)
(3 респонденти)
(5 респондентів)
(2 респонденти)
(1 респондент)
(1 респондент)
(1 респондент)
(8 респондентів)
(1 респондент)
(1 респондент)
(2 респонденти)
(1 респондент)
(3 респонденти)

За результатами проведеного опитування серед здобувачів Академії
першого (бакалаврського) рівня освіти, Відділ забезпечення якості освіти
рекомендує гарантам ОП взяти до уваги отримані результати та врахувати їх
під час провадження освітньої діяльності.

Начальник
Відділу забезпечення якості освіти
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