
7 відповідей

Приймати відповіді

До якої категорії стейкхолдерів Ви себе відносите?Вибрати

7 відповідей

Усі відповіді Запитання Окремий респондент

Науково-педагогічний працівник

Здобувач вищої освіти

Випускник освітньої програми

Роботодавець

28,6%

42,9%

28,6%

АНКЕТА для стейкхолдерів Освітньо-професійної програми – 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Запитання Відповіді 7 Налаштування

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=uk&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1b8HqKw7GRYmj8Q2v0cOWWoYn0-8lKUWRaIvKAyyBgys/edit%3Fusp%3Ddrive_web


Які з наведених нижче чинників мають, на Вашу думку, найбільший вплив на

ефективність професійної діяльності фахівця та його кар'єрне зростання *1 (низький

рівень) до 5 (високий рівень)

Рівень загальнотеоретичної підготовки Здатність до аналізу і синтезу Рівень базових (професійних) знань і навичок
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Чи сформоване у випускників РДГУ уміння вдосконалювати набуту під час навчання

кваліфікацію та проектувати напрями подальшого професійного зростання і

саморозвитку? *

7 відповідей

Так

Ні

Не в повній мірі

14,3%

85,7%



Чи є освітньо-професійна програма логічно узгодженою із майбутньою професійною

діяльністю здобувачів вищої освіти? *

7 відповідей

Так

Ні

Не в повній мірі

100%



Оцініть актуальність даної освітньо-професійної програми у світлі сучасного ринку

праці? *1 (низький рівень) до 5 (високий рівень)

7 відповідей
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0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (14,3%)
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Вкажіть, на яких складових варто концентрувати увагу під час навчання здобувачів

вищої освіти, як майбутніх фахівців *Вказати кілька складових (не більше 3-х)

7 відповідей

0 2 4 6 8

Фундаментальна

Практична

Формування soft skills навичок

Загальні компетентності

4 (57,1%)4 (57,1%)4 (57,1%)

7 (100%)7 (100%)7 (100%)

5 (71,4%)5 (71,4%)5 (71,4%)

2 (28,6%)2 (28,6%)2 (28,6%)



Чи сприяють набуті програмні результати навчання меті освітньо-професійної

програми та цілям навчання? *

7 відповідей

Так

Ні

Не в повній мірі

100%



Чи рекомендуєте Ви внести зміни і доповнення у перелік обов'язкових та вибіркових

компонентів освітньо-професійної програми? *

7 відповідей

Якщо на попереднє запитання Ви відповіли ствердно, то подайте тут свої пропозиції щодо

обов'язкових компонентів освітньо-професійної програми?

1 відповідь

-

Так

Скоріше так

Скоріше ні

Ні

14,3%

42,9%

42,9%



Якщо на попереднє запитання Ви відповіли ствердно, то подайте тут свої пропозиції щодо

вибіркових компонентів освітньо-професійної програми?

2 відповіді

Основи смм маркетингу та орієнтування у основних напрямах просування в інтернеті. Основні знання,

щодо роботи рекламного напрямку. Тезування, написання рекламних текстів, робота з візуалізації

об'єктів.

-

Надайте свій коментар або побажання щодо підготовки майбутніх фахівців за даною

освітньо-професійною програмою *

4 відповіді

головне щоб у студентів було бажання вчитися та розвиватися

Освітньо-професійна програма сформована належним чином

Див. рецензію

Освітньо - професійна програма у повній мірі спрямована на розкриття потенційних можливостей

студентів у професійній діяльності



Вкажіть, будь ласка, назву Вашої установи/організації *

7 відповідей

ТОВ "Студія ОБРІЗ.ПРОДАКШН"

Приватний підприємець

ФОП Ковтунець О.О.

РДГУ

КНУКіМ

Клуб села Тихе Малолюбашанської сільської ради Рівненського району Рівненської області

Здобувач вищої освіти 6 курсу



Для зворотного зв'язку вкажіть, будь ласка, Ваші контактні дані

7 відповідей

Пошта aleksiyuk@ukr.net, tel. 0953443131

0961123979

semkaolena@gmail.com

38096484564

0957003033

098 099 85 65

0956053128

Завантажте текст Вашої рецензії (за бажанням) для офіційного включення

Вас до складу стейкхолдерів освітньо-професійної програми

0 відповідей

На це запитання ще немає відповідей.

Переглянути

папку




