
Сауалнама 

«2-5 курс студенттерінің білім беру қызметімен қанағаттануы» 

 

Құрметті студенттер! 

 

         Сауалнаманың барлық сұрақтарына, Сіздің пікіріңізге сәйкес келетін жауаптарын  

дөңгелек сызықпен қоршай отырып, жауап беруіңізді өтінеміз. Берілген сауалнамалар оқыту 

бағдарламаларын, көрсетілетін қызметтер мен ЖОО қызметінің басқа бағыттарының сапасын 

жақсарту үшін жалпыланған түрде пайдаланылады.    

 

Факультет___________________    

Кафедра______________________ 

Курс ________________________ 

Мамандығыңыз (аббревиатура) ________________ 

 

1. Сіз не себептен ҚарМТУ-ды таңдадыңыз? 

А) Техникалық кадрларды даярлауда Қазақстан Республикасының жетекші жоғары 

оқу орындарының бірі 

Б) Үйге жақын орналасқан 

В) Туыстарым мен таныстарым білім алды 

     Г) Мен ол туралы көптеген жақсы мәліметтер естідім 

     Д) Басқа _____________________________________ 
2. Таңдамалы пән не екенін білесіз бе? 

А)Иә 

Б) Жоқ 

В)Жауап беру қиын 

3. Зертханалар сізге керекті заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген бе?   

     А)Иә 

Б) Жоқ 

В)Жауап беру қиын 

4. Сіз аудиториялардың (бейне, аудио, компьютер және т.б.) техникалық 

жабдықталуына қанағаттанасыз ба? 

А)Иә 

Б) Жоқ 

В)Жауап беру қиын  

5. Студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыру деңгейін бағалаңыз (барлық қажетті 

материалдармен қамтамасыз ету)  

А) Жоғары 

Б) Орташа 

В) Төмен 

6. Өндірістік практиканың ұйымдастыру деңгейі бағалаңыз (Материалдардың қол 

жетімділігі) 

А) Жоғары 

Б) Орташа 

В) Төмен 

7. Студеттің білімін бағалау жүйесі тиімді ме?   

А) Жазбаша емтихан студент білімін объектитві түрде бағалауға мүмкіндік береді  

Б) Тестілеу анағұрлым объективті бағалауға мүмкіндік береді 



В) Ауызша емтихан едәуір тиімді 

Д) Басқа__________________________________________________________ 

8. Сізге шетелде білім алу мүмкіндігі туралы ақпараттар қол жетімді ме?    

А)Иә 

Б) Жоқ 

В)Жауап беру қиын 

9. Егер Сіз жатақханада тұратын болсаңыз ондағы тұрмыстық жағдайға 

қанағаттанасыз ба?   

А)Иә 

Б) Жоқ 

В)______________ 

10. Сізді Университет асханасындағы тамақтандыру қызметі қанағаттандыра ма? 

А) Иә 

Б) Жоқ 

B)_____________ 

11.  Сіз жеке тұлға ретінде даму үшін университет ұсынатын мүмкіндіктердің 

қайсысын пайдаланасыз? 

A) Спорт секциялары 

B) Шығармашылық үйірмелер 

C) «Жас Орда» студенттер кәсіподағы 

D) Мен ештеңе қолданбаймын 

E) Басқа__________________________________________________________ 

12. Сіз Университеттің әлеуметтік-психологиялық қызметі жөнінде білесіз бе? 

А) Иә  

Б) Жоқ 

13.  Сіз ҚарМТУ әлеуметтік-психологиялық қызметіне жүгіндіңіз бе? 

А) Иә  

Б) Жоқ 

14. Сіз өзіңіздің жалпы студенттік өміріңізбен қанағаттанасыз ба? 
А) Толық қанағаттанамын 

Б) Қанағаттанарлықтай 

В) Қанағаттанарлықтай емес 

Г) Мүлдем қанағаттандырмайды 

 
Оқу процесін бағалау, білім беру сапасын және университет қызметінің басқа да бағыттарын 

жақсарту үшін сауалнамаға қандай сұрақтар қосу керек екендігін жазуыңызды сұраймыз 

 

 

 
 

Қатысқаныңыз үшін рахмет 
 

 


