Daugavpils Universitāte
Izglītības un vadības fakultāte
Programmas absolventu aptauja
Lai izvērtētu mūsu universitātē darbojošos profesionālo maăistra studiju
programmu “Sabiedrības un iestāžu vadība” lūdzam Jūs kā šīs programmas absolventu
izteikt viedokli par šo studiju programmu!
1. Vai piedāvātās profesionālās maăistra studiju programmas saturs kopumā
pašreizējām darba tirgus izvirzītajām prasībām?
□ pilnīgi atbilst
□ drīzāk atbilst nekā neatbilst
□ daĜēji atbilst
□ drīzāk neatbilst nekā atbilst
□ pilnīgi neatbilst

atbilst

2.

Vai piedāvātā profesionālā maăistra studiju programma pēc Jūsu domām atbilst
uzĦēmumu attīstības ilgtspējīgas attīstības mērėim?
□ pilnīgi atbilst
□ drīzāk atbilst nekā neatbilst
□ daĜēji atbilst
□ drīzāk neatbilst nekā atbilst
□ pilnīgi neatbilst

3.

Vai piedāvātā profesionālā maăistra studiju programma pēc Jūsu domām piedāvā
pietiekošas profesionālās zināšanas profesionālās kvalifikācijas pilnveidei?
□ piedāvā pilnā apjomā
□ drīzāk pietiekoši nekā nepietiekoši
□ piedāvā daĜēji
□ drīzāk nepietiekoši nekā pietiekoši
□ pilnīgi nepietiekoši

4.

Vai studiju programmas studiju laiki bija izvēlēti apmierinoši?
□ pilnīgi apmierināja
□ drīzāk apmierināja nekā neapmierināja
□ daĜēji apmierināja
□ drīzāk neapmierināja nekā apmierināja
□ pilnīgi neapmierināja

5. Vai Jūs kā piedāvātās programmas absolvents varat izmantot iegūtās zināšanas reālajā
profesionālā darbā?
□ jā
□ daĜēji
□ nē
□ grūti atbildēt
6. Vai pēc piedāvātās programmas absolvēšanas Jums ir radusies iespēja karjeras
izaugsmē?
□ jā
□ daĜēji
□ nē
□ grūti atbildēt

7. Vai Jūs kā šīs piedāvātās programmas absolvents varat paaugstināt uzĦēmuma, kurā
Jūs strādājat, konkurētspēju?
□ jā
□ daĜēji
□ nē
□ grūti atbildēt
8. Vai pēc Jūsu domām studiju programmas saturs var nodrošināt Jūsu kā speciālista
konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū?
□ pilnīgi nodrošina
□ drīzāk nodrošina nekā nenodrošina
□ daĜēji nodrošina
□ drīzāk nenodrošina nekā nodrošina
□ pilnīgi nenodrošina
9. Vai Jūs rekomendētu citiem darbiniekiem studēt šajā programmā?
□ jā (lūdzu norādiet,
kāpēc)..............................................................................................................
□ nē (lūdzu norādiet,
kāpēc)............................................................................................................
□ nezinu (lūdzu norādiet,
kāpēc)......................................................................................................
10. Kas studiju procesā Jūsuprāt bija:
Pozitīvs..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................
...........................................................................................................................................
.
Negatīvs............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.....................................
11. Ko Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
....................................
...........................................................................................................................................
.........
Paldies par atsaucību!

