
Сауалнама  

«Магистранттардың білім беру қызметімен қанағаттануы» 

Құрметті магистранттар! 

ҚарМТУ магистранттарының оқу және ғылыми жұмыс барысында кездесетін 

мәселелерді анықтау мақсатында сапа менеджменті және аккредиттеу орталығы 

сауалнама жүргізеді. Осы сауалнамаға сұрақтарға жауап беру арқылы 

қатысуларыңызды сұраймыз. Сауалнама нәтижелері оқу процесінде сіздің 

қажеттіліктеріңізді барынша қанағаттандыру үшін пайдаланылады. Сауалнамаға 

жауап бергенде нұсқауларды орындаңыз. 

1. Магистранттың жеке жұмыс жоспарын құруға қатысуыңызды бағалаңыз: 

а) Мен қатыспаймын. 

б) Қатысу тек формальды, жеке жоспарды құру маған байланысты емес. 

в) Мен жоспардың барлық бөлімдерін өзімнің ғылыми жетекшімнің бақылауымен 

әзірлеймін. 

г) Мен жеке жоспарды өзім құрамын, ғылыми жетекшім оған тек ғана қол қояды. 

д) Жауап беруге қиналамын 

 

2 Сіз ғылыми жетекшіңізбен қаншалықты жиі кездесесіз және кімнің бастамасы 

бойынша? 
а) Ғылыми жетекшім үнемі маған кездесулер тағайындайды, оның барысында менің 

зерттеуімнің барысын тексеріп, түзетулер енгізеді. 

б) Егер мен кездесуді сұрасам, ғылыми жетекшім әрдайым менімен кездесуге 

келіседі. 

в) Ғылыми жетекшім өте бос емес болғандықтан, кездесу қиынға соғады. 

г) Басқа 

 

 

Әрбір сұрақта (кесте сызығында) сіздің пікіріңізге сәйкес келетін жауап 

нұсқасын (бір сан) таңдаңыз. 

 

3. Кафедра жұмысының келесі түрлеріне қатысу деңгейіңізді бағалаңыз: 

 

Жұмыс түрі Жоғары Орташа Төмен Жауап 

беруге 

қиналамын 

1.Толық құқықты қатысушы 

құқығындағы кафедраның ғылыми - 

зерттеу жұмысы (жобалық, тәжірибелік-

конструкторлық, технологиялық және т. 

б.) 

1 2 3 4 

2. Ғылыми мақалаларды жазу 1 2 3 4 

3.Конференцияларға және семинарларға 

баяндамалармен қатысу 

1 2 3 4 

4.ҒЗЖ (НИР) бойынша есептер, 

рефераттар жасау 

1 2 3 4 

 



4. Магистратурада оқу барысында университеттің ғылыми-білім беру 

ортасына қанағаттанасыз ба? 

 

 Толық 

қанағаттан

амын 

Ішінара  

қанағатта

намын 

Қанаға

ттанба

ймын  

Жауап 

беруге 

қиналам

ын 

1. Университетте магистранттардың 

қатысуымен конференциялар, дөңгелек 

үстелдер, форумдар ұйымдастыру 

1 2 3 4 

2. Қолданбалы ғылыми зерттеулерді 

материалдық-техникалық қамтамасыз 

ету 

1 2 3 4 

3. ҚарМТУ-дың кітапханалық 

қорларының қолжетімділігі 

1 2 3 4 

4. Шетелдік тағылымдаманы 

(стажировка) ұйымдастыру мен 

өткізудің жалпы деңгейі 

1 2 3 4 

 

5. Магистрлік бағдарламаның профессорлық-оқытушылық құрамын қалай 

бағалайсыз? 
 

Бағалау критерийлері Өте 

жақсы 

Жақсы Қанағат 

танарлық 

Қанағат 

танарлық 

емес 

1. Білімі, біліктілігі 1 2 3 4 

2. Қолданылатын оқыту әдістері 1 2 3 4 

 

Егер Сіз магистратурада оқып, қиындықтарға тап болсаңыз, олар немен байланысты? 

(жазыңыз)  

 

Сіздің дайындық профиліңіз:  

 

Сауалнамаға қатысқаныңызға рахмет! 


