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Организация на работата в електронна среда 

 
 
 

AНКЕТНА КАРТА 
 

Уважаеми колеги, 

 

Бихме желали да проучим Вашето мнение относно Вашата оценка на организацията и 

качеството на обучение в дистанционна форма в МУ – Варна.  

Проучването е напълно анонимно. Бъдете уверени, че данните се обработват с 

необходимото ниво на конфиденциалност и крайната информация се представя и 

анализира само в обобщен вид. 

Резултатите ще се използват за подобряване на качеството на предлаганата образователна 

услуга. 

Благодарим Ви предварително! 

 

 
 

 

Оценявани елементи Да Не 

1.Предоставена е информация за преподавателя и контакти с него   

2. В дисциплината/те са качени и достъпни:   
          Учебна програма      
          График за лекции и упражнения   
          Дати за консултации   
          График на текущо и/или крайно оценяване   
3. В дисциплината/те са качени и достъпни лекционни материали   
4. В дисциплината/те са качени и достъпни материали за 
упражнение 

  

5. В дисциплината/те са качени и достъпни допълнителни учебни  
материали 

  

6. В дисциплината/те има ясно създадени форми за комуникация 

и обратна връзка с преподавателя  

  

7.  Съществува възможност студентите да следят прогреса си по 

съответните дисциплини 

  

8. Предвидени са възможности за обратна връзка по отношение на 

учебното съдържание 
  

 9.  Предвидени са възможности за обратна връзка по отношение на 

текущото оценяване 
     

10.  Предвидени са възможности за обратна връзка при възникнали 

технически проблеми 
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Качество на използваните учебни материали в ДФО 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценявани елементи Да Не 

   

1. Учебната програма е в съответствие с изискванията за разработване на 

учебна документация в MУ- Варна и включва: 

  

 a.Дефиниране на целта на обучението   
 б.Очакваните резултати       
  в.Разпределение на учебното съдържание по теми   
  г.Ясно дефиниране на текущото и крайно оценяване             
2. Относителен дял на предвидените присъствени занимания е:    ..........% 

3. Учебното съдържание е:   
а. Свързано с очакваните учебни резултати   
б. Представено посредством разнообразни форми и източници – текст, 

видео, аудио, илюстрации и др.  
  

в. Добре организирано, предоставено в необходимата логическа 

последователност 

  

г. Лесно за достъп и навигация    

д. Представено по атрактиивен и интересен  начин   
е. Включващ интересни казуси, насърчаващи критичното мислене      
ж. Предвидени са образователни ресурси, които да отговарят на студенти 

с различни образователни потребности 
  

з. В дисциплината/те са застъпени материали със спазени авторски права   

и. Използвани са интерактивни учебни материали   
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Качество на материали и методи за оценяване и комуникация в ДФО 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оценявани елементи Да Не 

1. Предвидени са гъвкави форми за оценяване   
а. Използвани са тестове с непосредствено автоматично получаване на 

оценка 
  

б. Самостоятелни работи се предават онлайн    
в. Онлайн получаване на оценка и обратна връзка   
2. Предвидени са синхронни и асинхронни връзки за комуникация    
а. С преподаватели   
б. Със студенти   
в. С администрация   


