GLOBAL UNIVERSITY
STUDENTSKÉ HODNOCENÍ PŘEDMĚTU: ____________________________________DNE: ______
Ceníme si vaší zpětné vazby.
Každé hodnocení předmětu, které vyplníte, nám poskytne podněty pro zlepšení.
Prosíme, zakroužkujte své odpovědi, žádnou otázku nevynechejte.
Děkujeme, že nám pomáháte rozvíjet studijní program Global University pokračujícím procesem autoevaluace.
1.

Jakou metodu studia jste použil(a)?
a) studium ve skupině v rámci biblické školy
b) studium ve skupině v rámci místního sboru
c) studium ve skupině v rámci programu Master´s
Commission
d) jiné studium ve skupině
e) samostatné studium

2.

Dosáhl(a) jste nebo dosáhnete při ukončení předmětu cílů,
které jste měl(a) na začátku studia?
a) Ano.
b) Ne.
c) Nelze odpovědět.

Zakroužkujte písmeno podle tohoto návodu:
A = Zcela souhlasím.
B = Souhlasím.
C = Nesouhlasím.
D = Zcela nesouhlasím
E = Nelze odpovědět.
10. Vedení a pokyny k lekcím byly jasné.

3.

Zvolte odpověď, která nejlépe vyjadřuje, jak dobře jste
dostával odpovědi na své otázky.
a) Jsem velmi spokojen.
b) Jsem spokojen.
c) Jsem nespokojen.
d) Jsem velmi nespokojen.

A

B

C

D

11. Lekce byly dobře uspořádány a nebylo těžké jim porozumět.
A

B

C

D

12. Studijní otázky byly jasné a srozumitelné.
A

B

C

D

13. Studijní text byl užitečný pro přípravu na závěrečný test.
4.

Použil(a) jste nějakou část webové stránky Global
University jako například „Online Resource Center“?
a) Ano.
b) Ne.
c) Nejsem o zdroji informován(a).

A

6.

Doporučil(a) byste tento předmět nějakému příteli?
a) Ano.
b) Ne.
c) Nelze odpovědět.
Máte v plánu absolvovat další předmět Global University?
a) Ano.
b) Ne.
c) Ještě jsem se nerozhodl.

C

D

14. Učebnice byla užitečná a věcná.
A

5.

B

B

C

D

E

15. Otázky v testech odpovídaly cílům předmětu.
A

B

C

D

16. Tento předmět zlepšil mé vědomosti v oblasti, které se týkal.
A

B

C

D

17. Tento předmět podpořil můj duchovní růst.
7.

Celkově vzato, byl(a) jste s předmětem Global University
spokojen?
a) Ano.
b) Ne.
c) Nelze odpovědět.

A

9.

Do tohoto předmětu jste se zapsal(a), protože
a) chcete získat pověření ke službě nebo jste jako
duchovní povinen studovat.
b) studujete pro osobní obohacení.
c) studujete pro kredity, které si necháte započíst do
akademického programu na jiné univerzitě.
d) studujete, abyste získal akademickou hodnost na
Global University.
e) a) a d) (pověření ke službě a akademická hodnost)
Jak velmi jsou ve vaší službě použitelné znalosti a
dovednosti získané v tomto předmětu?
a) Velice použitelné (téměř každý týden).
b) Hodně použitelné.
c) Trochu použitelné.
d) Velmi málo použitelné.
e) Mám jen málo příležitostí je používat

C

D

18. Tento předmět zlepšil mé dovednosti pro službu.
A

8.

B

B

C

D

E

19. Tutor prezentoval pokyny jasně a systematicky.
A

B

C

D

E

20. Internetové nástroje a materiály dostupné online byly
užitečné pro přípravu na závěrečný test.
A

B

C

D

E

21. Global University mi poskytla dobré služby.
a) Zcela souhlasím.
b) Souhlasím.
c) Nesouhlasím.
d) Zcela nesouhlasím.
22. Praktický úkol zvětšil moje studijní zkušenosti potřebné pro
tento předmět.
a) Zcela souhlasím.
b) Souhlasím.
c) Nesouhlasím.
d) Zcela nesouhlasím.
e) Nelze odpovědět.

23. Pokud byste mohl(a) zlepšit jeden aspekt/část předmětu, co by to bylo? Napište svůj názor na rubu tohoto archu. Tato otázka je volitelná.

