
Сауалнама «Таза сессия» 
 

Құрметті студенттер! 

ҚарТУ-да емтихан сессиясының объективтілігі мен ашықтығын қамтамасыз ету 

үшін «Таза сессия» сауалнамасына қатысуды сұраймыз. 

Сауалнаманың сұрақтарына жауап беру үшін сіз сұрақ пен барлық жауаптарды 

мұқият оқып шығуыңыз керек. Өзіңізге сәйкес келетін жауаптардың ішінен таңдаңыз. 

Осы сауалнаманың нәтижелері өңделіп, жалпыланған түрде ұсынылады. Біз сіздің 

жеке пікірлеріңіздің құпиялылығына кепілдік береміз. Осы анкетадағы барлық сұрақтарға 

толық жауап беріңіз. 

   

Факультет_____________________________________________________ 

Курс__________________________________________________________ 

Мамандығыңыз_________________________________________________ 

 

1. Сіз өзіңізді үлгерім тұрғысынан қандай студенттер тобына жатқызасыз? 

1)«мықты» 

2)«орташа» 

3) «орташа деңгейден төмен» 

4)Басқа_______________________________________________________ 

 

2. Сіздің ойыңызша, университетте сессия барысында бағалау қаншалықты 

объективті? 

1)Объективті 

2)Объективті емес 

 

3. Сіздерді барлық пәндер бойынша бірдей жақсы дайындайды  ма? 

1)Жоқ  

2)Иә 

3)Егер «жоқ» жауабын таңдасаңыз, «басқа» жауап нұсқасында пәндерді атап 

жазыңыз _____________________________________________________ 

4)Мен жауап беруге қиналамын 

5)Басқа________________________________________________________ 

 

 

4. Емтиханда көбінесе өткен материалдарда берілмеген сұрақтар қойылады 

ма? 

1)Иә, жиі (2 реттен көп) 

2)Жоқ, ондай сұрақтар болған жоқ 

3)Иә, бірақ сирек (2 есе аз) 

4)басқа________________________________________________________ 

 

5. Емтиханға дайындық кезінде сізді не қанағаттандырмайды? 

1)Дайындыққа қысқа уақыт 

2)Материалдың жетіспеушілігі 

3) Күрделі дәріс материалдары 



4)Емтихандарға дайындалу үшін аралық күндер жеткіліксіз 

5)Бәрі сәйкес келеді 

6)басқа_______________________________________________________ 

 

6. Емтихан кезінде сұрақтарға жауап беруге уақыт жеткілікті ме? 

1)Иә, жеткілікті 

2)Жеткіліксіз 

 

 

7. Емтиханға дайындалу үшін сізге қосымша кеңестер қажет пе? 

1)Жоқ, өйткені мен оқып жатқан мамандық бойынша жеткілікті білім аламын 

деп ойлаймын 

2)Иә (қай пәндер бойынша «другое» нұсқасында көрсетіңіз) 

3)басқа_______________________________________________________ 

 

 

8. Егер сізде материалды түсіну қиын болса, онда, әдетте, бұл байланысты? 

1)Дәріс материалының күрделілігімен 

2)Мұғалім материалды түсіндіре алмайтындығымен 

3)Оқушының жеке қабілетімен 

4)Семинарлардың, практикалық сабақтардың саны жеткіліксіз болған 

жағдайда 

4)басқа_______________________________________________________ 

 

9. Парақордың көмегімен қандай нақты сұрақтарды  (немесе қызметтер / 

жәрдем сұрап өтіну / сыйлықтар / ұялы телефонға бірлік) шешуге тура келді? 

(егер осындай жағдаймен соқтығысқан болсаңыз, ол қызметтін бағасын 

«другое» жауап нұсқасына жазыңыз) 

1)Сессияны «жабу» 

2)Аралық бақылауды тапсыруда 

3) Бір пәнді «жабу» 

4)Курстық жұмыс тапсыру 

5)Ақылы оқу түрінен грантқа ауысуға (министрлік, «ЖОО ішіндегі") 

6)Жатақханадан орын алуда 

7)Әскери кафедраның мәселелерін шешуде 

8)Мен бәрін пара берместен өзім тапсырамын 

9)Басқа________________________________________________________ 

 

 

10. Сіздің ойыңызша студентті пара беруге итермелейтін қандай факторлар 

әсер етеді? 

1)Мұғалімдер тарапынан бопсалу 

2)Өзімді емтиханға дайындауға уақыт / жағдайлар болмады 

3)Мен үшін айқындаушы рөл стипендия алуды жалғастыру тұрғысында 

сұралған баллды алу  



4)Шешуші рөл атқарды 

5)Пәнді игеруге қызықпаушылық 

6)Пәнді игерудің қиындығы 

7)Мұғалімнің теріс пікірі 

8)Мен пара берген емеспін 

9)Басқа 

 

11.Университеттегі оқытушыға / қызметкерге пара қалай беріледі? 

1)Староста  арқылы 

2)Бейресми көшбасшылар арқылы (студенттер арасында) 

3)Жоғары курс оқушылары арқылы 

4)Лаборанттар / бөлім хатшылары арқылы 

5)Таныс мұғалімдер арқылы 

6)Жеке 

7)Ешқандай жолмен 

8)Маған жауап беру қиын 

9)Басқа 

 

12.Университеттегі парақорлықтың негізгі себептері қандай? (жауаптың 

бірнеше нұсқасын таңдауға болады) 

1)Мұғалімнің жалақысы төмен 

2)Мұғалімнің кәсіби деңгейінің төмендігі 

3)Оқушылардың оқуға деген қызығушылығының әлсіздігі 

4)Әлсіз бақылау (ашықтық) 

5)Студенттер білім үшін емес, диплом үшін оқиды 

6)Оқушылардың оқу жүктемесі 

7)Маған жауап беру қиын 

 

13. Қаласаңыз, сіз парақорлыққа қатысы бар мұғалімдердің аты жөнін 

көрсете аласыз (кафедраның атауын, пәннің атын, тегін 

көрсетіңіз):_____________________________________________________ 

 

Сауалнамаға қатысқаныңыз үшін рахмет! 

 


