Absolventu aptaujas anketa
(anketas mērėis ir saĦemt absolventu novērtējumu par Vācu filoloăijas bakalaura studiju programmu
un ierosinājumus tās kvalitātes uzlabošanai)
1. Kā Jūs novērtējat bakalaura studiju programmu kopumā? (Lūdzu atzīmējiet izvēlēto atbildi
un komentējiet to!)
teicama
laba
apmierinoša
neapmierinoša
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Kā Jūs novērtējat studiju kursu kvalitāti?
teicama

laba

apmierinoša

neapmierinoša

(visu bakalaura studiju
programmas studiju kursu
kvalitāte ir augsta, kursu
saturs ir aktuāls un
daudzpusīgs)

(studiju kursu
saturs ir aktuāls,
bet informācijas
apjoms varētu
būt plašāks)

(studiju kursu saturs
atbilst programmai, bet
kursu aktualitāte nav
pietiekama)

(ir studiju kursi, kuru
saturs daĜēji atbilst
programmai, ir arī kursi,
kuros docētāji nepilnā
apjomā izklāsta studiju
kursa vielu)

Lūdzu komentējiet Jūsu atbildi:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Kādus citus kursus Jūs vēlētos iekĜaut šajā programmā?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Kā Jūs novērtētu programmā strādājošo docētāju kompetenci?
teicama –

ar docētāju kompetenci esmu apmierināts/-a, docētāji ir augsti kvalificēti, erudīti
un savā jomā zinoši.
laba –
docētāji ir profesionāli un kompetenti, bet dažreiz novirzās no nodarbības tēmas.
apmierinoša – kompetence ir pietiekama, bet pasniegšanas metode ir ne visai laba, jo viĦi
neprot ieinteresēt studējošus.
neapmierinošā – slikta sagatavotība lekcijām, neapmierinoša studiju procesa organizēšana.
5. Vai Jūs ieteiktu šo programmu citiem?
Jā
DaĜēji

Nē

Lūdzu komentējiet atbildi!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Vai Jūs ieguvāt prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, kas ir nepieciešama
turpmākajam pētnieciskajam darbam?
Jā
Nē
Lūdzu komentējiet atbildi!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Kādi Jums vēl ir ierosinājumi, lai uzlabotu programmas īstenošanu?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērėis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokĜus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte:
HF
Programmas direktors:
Studiju programma: Bak. st. pr. „Filoloăija (vācu filol.)” Dr. Phil. N. Jundina
Kurss: __________1 (I)____________________
1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.1

543211.3

Novērtējiet
studiju
kursa 1.2
Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:
svarīguma pakāpi piecu baĜĜu
sistēmā, kur:
5 - Ĝoti augsts
Ĝoti svarīgs
4 - augsts
svarīgs
3 - vidējs
vidēji svarīgs
2 - zems
nesvarīgs
1 - Ĝoti zems
nav vajadzīgs

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju
kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiĦām (=).
A. tabula
Studiju kursa
Studiju kursa
Pasniegšanas līmenis
IzmaiĦas kursa
nosaukums
svarīgums
apjomā
1.sem.
1. Ievads
valodniecībā
(lekt. I.Vingre)
2. LatīĦu valoda
3. Vācu valodas
fonētika un
fonoloăija (lekt.
V.Talerko)
4. Vācu valodas
ortogrāfija (lekt.
V. ZimĦika)
5. Funkcionālā
komunikācija
(lekt. V.Talerko)
6. Normatīvā
gramatika (prof.
J.Šėesters)
2.sem.
7. Ievads
ăermānistikā
8. (doc. K.Šenks)
9. LatīĦu valoda
10. Ievads
literatūrzinātnē
(doc. N.Dainoviča)
11. Funkcionālā
komunikācija
(lekt. V.TaĜerko)

12. Normatīvā
gramatika
(prof. J.Šėesters)
13. Teksta lingvistiskā
analīze
(lekt. J.Ėipure)
14. Vācu literatūra
līdz 19. gs. (doc.
N.Dainoviča)
2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
DaĜēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no
universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat
datortehniku?

1.
2.

Pietiekams
Nepietiekams

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

4.

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
Internet?
2.
3.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā
Nē

7.

Vai
studiju
programmas 1.
nodrošinājums ar vieslektoriem ir 2.
pietiekams?

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

ar 1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas 1.
realizēšanu kopumā?
2.
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

sadarbību

Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērėis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokĜus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte:
HF
Studiju programma: Bak. st. pr. „Filoloăija
(angĜu un vācu filol.)”
Kurss: __________1 (0)____________________

Programmas direktors:
Dr. Phil. N. Jundina

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
Novērtējiet
studiju
kursa 1.2. Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:
svarīguma pakāpi piecu baĜĜu sistēmā,
kur:
5 - Ĝoti augsts
5 - Ĝoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 - Ĝoti zems
1 - nav vajadzīgs
1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā
jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiĦām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Studiju kursa
Pasniegšanas
IzmaiĦas kursa
svarīgums
līmenis
apjomā
1.sem.
1. Vācu valodas fonētika
(lekt. J.Sergejeva)
2. Normatīvā gramatika
(lekt. V. TaĜerko)
3. Normatīvā gramatika
(prof. J. Šėesters)
4. Funkcionālā
komunikācija (lekt.
V. TaĜerko)
2.sem.
1. Normatīvā gramatika
(lekt. V. TaĜerko)
2. Normatīvā gramatika
(lekt. I.Vingre)
3. Funkcionālā
komunikācija (lekt.
J. Ėipure)
4. Funkcionālā
komunikācija (lekt.
I. Vingre)

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
DaĜēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no
universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat
datortehniku?

1.
2.

Pietiekams
Nepietiekams

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

4.

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
Internet?
2.
3.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā
Nē

7.

Vai
studiju
programmas 1.
nodrošinājums ar vieslektoriem ir 2.
pietiekams?

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

ar 1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas 1.
realizēšanu kopumā?
2.
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

sadarbību

Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērėis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokĜus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte:
HF
Programmas direktors:
Studiju programma: Bak. st. pr. „Filoloăija (vācu filol.)” Dr. Phil. N. Jundina
Kurss: __________2 (I)____________________
2. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.2

54321-

Novērtējiet
studiju
kursa 1.4
Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:
svarīguma pakāpi piecu baĜĜu
sistēmā, kur:
5 - Ĝoti augsts
Ĝoti svarīgs
4 - augsts
svarīgs
3 - vidējs
vidēji svarīgs
2 - zems
nesvarīgs
1 - Ĝoti zems
nav vajadzīgs

1.5

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju
kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiĦām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Studiju kursa
Pasniegšanas
IzmaiĦas kursa
svarīgums
līmenis
apjomā
1.sem.
1. Normatīvā gramatika
(lekt. V.ZimĦika)
2. Teksta lingvistiskā
analīze (lekt.
V.ZimĦika)
3. Leksikoloăija un
frazeoloăija (doc.
N.Jundina)
4. Vācu literatūra līdz
19. gs. (doc.
N.Dainoviča)
5. Bakalaura darba
tehnoloăija (doc.
K.Šenks)
6. Kultūrstudijas (doc.
A.Vanaga)
2.sem.
1. Normatīvā gramatika
(lekt. V.ZimĦika)
2. Teksta lingvistiskā
analīze (lekt.
J.Ėipure)
3. Leksikoloăija un
frazeoloăija (lekt.
V.TaĜerko)
4. Vācu valodas vēsture
(doc. K.Šenks)
5. Kultūrstudijas (doc.

A.Vanaga)
6. 19. gs. vācu literatūra
(doc. N.Dainoviča)
7. Literārā teksta
interpretācija (doc.
N.Jundina)

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
DaĜēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no
universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat
datortehniku?

1.
2.

Pietiekams
Nepietiekams

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

4.

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
Internet?
2.
3.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā
Nē

7.

Vai
studiju
programmas 1.
nodrošinājums ar vieslektoriem ir 2.
pietiekams?

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

ar 1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas 1.
realizēšanu kopumā?
2.
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

sadarbību

Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērėis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokĜus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte:
HF
Studiju programma: Bak. st. pr. „Filoloăija
(angĜu un vācu filol.)”
Kurss: __________2 (0)____________________

Programmas direktors:
Dr. Phil. N. Jundina

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
Novērtējiet
studiju
kursa 1.2. Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:
svarīguma pakāpi piecu baĜĜu sistēmā,
kur:
5 - Ĝoti augsts
5 - Ĝoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 - Ĝoti zems
1 - nav vajadzīgs
1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā
jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiĦām (=).
A. tabula
Studiju kursa
Studiju kursa
Pasniegšanas līmenis
IzmaiĦas kursa
nosaukums
svarīgums
apjomā
1.sem.
1. Normatīvā
gramatika (lekt.
V.ZimĦika)
2. Funkcionālā
komunikācija
(lekt. V.ZimĦika)
3. Teksta lingvistiskā
analīze (lekt.
V.ZimĦika)
2.sem.
1. Normatīvā
gramatika (lekt.
V.ZimĦika)
2. Funkcionālā
komunikācija
(lekt. V.ZimĦika)
3. Teksta lingvistiskā
analīze (lekt.
V.ZimĦika)

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
DaĜēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no
universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat
datortehniku?

1.
2.

Pietiekams
Nepietiekams

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

4.

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
Internet?
2.
3.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā
Nē

7.

Vai
studiju
programmas 1.
nodrošinājums ar vieslektoriem ir 2.
pietiekams?

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

ar 1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas 1.
realizēšanu kopumā?
2.
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

sadarbību

Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērėis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokĜus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte:
HF
Programmas direktors:
Studiju programma: Bak. st. pr. „Filoloăija (vācu filol.)” Dr. Phil. N. Jundina
Kurss: __________3 (I)_____________________
3. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.3

543211.7

Novērtējiet
studiju
kursa 1.6
Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:
svarīguma pakāpi piecu baĜĜu
sistēmā, kur:
Ĝoti svarīgs
5 - Ĝoti augsts
svarīgs
4 - augsts
vidēji svarīgs
3 - vidējs
nesvarīgs
2 - zems
nav vajadzīgs
1 - Ĝoti zems
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju
kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiĦām (=).

A. tabula
Studiju kursa
nosaukums

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas līmenis
1.sem.

1. Teksta lingvistiskā
analīze (lekt.
V.ZimĦika)
2. Vācu valodas
vēsture (doc.
K.Šenks)
3. Sistēmiskā
gramatika (doc.
A.Vanaga)
4. 19. gs. vācu
literatūra (doc.
N.Dainoviča)
5. 20. gs. vācu
literatūra (doc.
K.Šenks)
6. Literārā teksta
interpretācija (lekt.
V.TaĜerko)
2.sem.
1. Literārā darba
analīze (doc.
N.Jundina)
2. Sistēmiskā
gramatika (doc.
A.Vanaga)
3. Ievads

IzmaiĦas kursa
apjomā

sociolingvistikā
(doc. N.Jundina)
4. 20. gs. vācu
literatūra (doc.
K.Šenks)

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
DaĜēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no
universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat
datortehniku?

1.
2.

Pietiekams
Nepietiekams

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

4.

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
Internet?
2.
3.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā
Nē

7.

Vai
studiju
programmas 1.
nodrošinājums ar vieslektoriem ir 2.
pietiekams?

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

ar 1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas 1.
realizēšanu kopumā?
2.
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

sadarbību

Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērėis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokĜus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte:
HF
Studiju programma: Bak. st. pr. „Filoloăija
(angĜu un vācu filol.)”
Kurss: __________3 (0)_____________________

Programmas direktors:
Dr. Phil. N. Jundina

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
Novērtējiet
studiju
kursa 1.2. Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:
svarīguma pakāpi piecu baĜĜu sistēmā,
kur:
5 - Ĝoti augsts
5 - Ĝoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 - Ĝoti zems
1 - nav vajadzīgs
1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā
jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiĦām (=).
A. tabula
Studiju kursa
nosaukums

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis
1.sem.

1. Teksta lingvistiskā
analīze (lekt.
V.TaĜerko)
2. Kultūrstudijas
(doc. A.Vanaga)
3. 20. gs. vācu
literatūra (doc.
K.Šenks)
4. Literārā teksta
interpretācija (lekt.
V.TaĜerko)
2.sem.
1. Literārā teksta
interpretācija (lekt.
V.TaĜerko)
2. Teksta lingvistiskā
analīze (lekt.
J.Ėipure)

IzmaiĦas kursa apjomā

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
DaĜēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no
universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat
datortehniku?

1.
2.

Pietiekams
Nepietiekams

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

4.

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
Internet?
2.
3.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā
Nē

7.

Vai
studiju
programmas 1.
nodrošinājums ar vieslektoriem ir 2.
pietiekams?

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

ar 1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas 1.
realizēšanu kopumā?
2.
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

sadarbību

Paldies par atsaucību!

Darba devēja aptauja par DU Humanitārās fakultātes
Vācu filoloăijas bakalaura/maăistra studiju programmu absolventu profesionālo
kompetenci savā darba vietā
Cien. uzĦēmuma/iestādes vadītāj!
Jūsu uzĦēmumā/iestādē strādā DU Vācu filoloăijas bakalaura/maăistra studiju
programmas absolvents(-i).
Sakarā ar gaidāmo DU Humanitārās fakultātes studiju programmu reakreditāciju,
lūdzam Jūs objektīvi novērtēt šo absolventu profesionālo kompetenci un atbildēt uz
sekojošiem aptaujas jautājumiem:
UzĦēmuma/iestādes nosaukums: ________________________________
Darba devējs: _______________________________________________
DU

absolventi,

kuri

strādā

Jūsu

uzĦēmumā/iestādē

(vārds,

uzvārds):

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Jautājumi

Profesionālās kompetences līmeĦi
augsts

I. Kā Jūs vērtējat:
1. Absolventa valodas
kompetences līmeni
2. Vācu valodas zināšanu
praktisko nozīmību Jūsu
uzĦēmuma/iestādes darbībā

II. Kādi ir Jūsu priekšlikumi
absolventu profesionālās
darbības uzlabošanai un
iespējamo trūkumu
novēršanai?

vidējs

zems

