
Студенттерди сурамжылоо 

АНКЕТАСЫ 

 
 

Урматтуу студенттер! 

 

Бул сурамжылоо Ош технологиялык университетинин (ОшТУ) 

Экономика жана башкаруу факультетинин (ЭжБФ) студенттерди 

компетенттүүлүк мамиледе даярдоонун сапатын жогорулатуу, 

окутуучулар менен студенттердин ортосундагы мамилени чыңдоо, 

студенттердин окутуу процессинин жүрүшүнө карата «канааттануу 

деңгээлин» аныктоо максатында жүргүзүлүүдө. 

Өзүңүздүн оюуңузду тиешелүү ячейкага √ белгисин коюу менен 

билдирсеңиз. 
 

 

 

 
 

Кызматташканыңар үчүн ыраазычылык билдиребиз! 

 
Төмөнкү маалыматтарды толтуруу шарт эмес: 

Курс Адистик       

Окутуунун формасы: бюджет   контракт    

Телефон:  E-mail:    

Толтуруу датасы     
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1. Окутуу процесси 

Окутуу процессин уюштуруу деңгээлин 5 баллдык шкала боюнча баалап бериңиз! 

(1 – өтө начар, 2 - начар, 3 - канааттандырарлык, 

4 – жакшы, 5 – эң жакшы) 

 
Критерийлердин аталыштары 5 4 3 2 1 

1.1. ОшТУда окутуу процессинин абалынын 
деңгээлин кандай деп баалайсыз? 

жалпы      

1.2. Студенттердин теориялык (базалык) билимдеринин, 
билгичтиктеринин, көндүмдөрүнүн сапаты кандай? 

     

1.3. Окутуу процессин китептер, адабияттар 
камсыздоо деңгээли кандай? 

менен      

1.4. Окутуу процессин информациялык-коммуникациялык 

жана программалык (интернет, мультимедиалык ресурстар, 

окутуучу программалар, сканерлөө, копиялоо ж.б.у.с.) 
камсыздоо деңгээли кандай? 

     

1.5. Электрондук китепкананын эфффективдүүлүгүн кандай 
деп баалайсыз? 

     

1.6. ЭжБ факультетинин профессордук-окутуучулар 
курамынын деңгээлин кандай деп баалайсыз? 

     

1.7. Окутуу процессинин материалдык-техникалык 
камсыздалышынын деңгээлин кандай деп баалайсыз? 

     

1.8. Студенттердин информациялык-коммуникациялык 
компетенттүүлүгүнүн деңгээли кандай? 

     

1.9. Студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруу 
деңгээли кандай? 

     

1.10. ЭжБ факультетинин студенттери үчүн уюштурулуп 
жаткан практикалардын деңгээлин кандай деп баалайсыз? 

     

1.11. ЭжБ факультетинин өндүрүш менен 
байланышынын деңгээлин кандай деп баалайсыз? 

болгон      

1.12. ЭжБ факультетинин студенттердин илимий-изилдөө 
иштеринин деңгээлин кандай деп баалайсыз? 

     

1.13. Учурдагы, аралыктагы жана жыйынтыктоочу 
текшерүүлөрдүн уюштурулушу жана өткөрүлүшү кандай? 

     

1.14. Учурдагы, аралыктагы, жыйынтыктоочу 

текшерүүлөрдө жана экзаменде билимди баалоо 

системасына канааттанасызбы? 
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2. Окутуучулар жана студенттер 

ОшТУнун ишмердүүлүгүнө, түрдүү иш-аракеттерине сиз канчалык 

канааттанганыңызды баалаңыз! 

(1 – өтө начар, 2 - начар, 3 - канааттандырарлык, 

4 – жакшы, 5 – эң жакшы) 

 
Критерийлердин аталыштары 5 4 3 2 1 

2.1. ОшТУнун жана ЭжБ факультетинин жетекчилиги 

студенттердин муктаждыктарын, сунуштарын, сын- 

пикирлерин эске алышабы? 

     

2.2. ОшТУнун жана ЭжБ факультетинин жетекчилиги, 

окутуучулар студенттер үчүн уюштурулган иш-чараларга 

активдүү катышабы? 

     

2.3. Кураторлордун иш-аракеттерин кандай баалайсыз?      

2.4. «Окутуучу студенттин көзү менен» аттуу анкетирлөөнү 
уюштуруунун абалы кандай? 

     

2.5. Өндүрүштүк жана башка практикаларды уюштуруу, 
өткөрүү деңгээли кандай? 

     

2.6. Студенттик жатаканадагы жашоо шарттардын деңгээли 
кандай? 

     

2.7. Факультеттин мугалимдери сабак өтүүдө окутуунун 
жаңы технологияларын колдонушабы? 

     

2.11. Кафедрада окутуунун баалоо жыйынтыгынын 
критерии жана балоо процедуралары Сизге түшүнүктүүбү? 

     

2.12. Кафедрада тандоо курстарын аныктоодо консультация 
процесси кандай уюштурулган? 

     

2.13. Кафедрада тандоо курсу боюнча дисциплинаны 
тандоодо студенттердин укугу каралабы? 

     

2.14. Кафедрада студенттер үчүн жекече консультациялар 
жүргүзүлөбү? 

     

2.15. Кафедрада студенттерди жумушка жайгаштыруу 
боюнча консультациялар өтүлөбү жана жардам берилеби? 
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3. Администрация жана студенттик уюмдар 

(1 – өтө начар, 2 - начар, 3 - канааттандырарлык, 

4 – жакшы, 5 – эң жакшы) 

 
Критерийлердин аталыштары 5 4 3 2 1 

3.1. Студенттер менен болгон тарбиялык иштердин деңгээли 
кандай? 

     

3.2. Окуудан сырткары өткөрүлгөн коомдук жана маданий- 
массалык иштердин абалы кандай? 

     

3.3. Спорттук жана ден-соолукту чыңдоо багытындагы 
иштердин абалы кандай? 

     

3.4. ОшТУнун ректорунун студенттер менен түз байланышы 

жана жолугушуу иш-чараларынын деңгээлин кандай 
баалайсыз? 

     

3.5. ОшТУнун студенттик «Студ Times» гезитинин 
ишмердүүлүгүн кандай баалайсыз? 

     

3.6. ОшТУнун студенттик «Жаштык» телестудиясынын 
ишмердүүлүгүн кандай баалайсыз? 

     

3.7. ОшМУнун жана ЭжБ факультетинин жаштар 
комитеттеринин ишмердүүлүгүн кандай баалайсыз? 

     

3.8. Студенттердин ОшТУнун миссиясы жана стратегиялык 
өнүгүү пландары менен тааныштыгынын деңгээли кандай? 

     

3.10. Студенттик медпункттун ишмердүүлүгүнүн деңгээли 
кандай? 

     

4. Сиздин сунуштарыңыз 

1. ОшТУнун ишмердүүлүгүн жогорулатуу боюнча кандай сунуштарыңар 

бар?        
 

2. Сизди кайсыл студенттик көйгөйлөр өзгөчө толкундатат?   
 

3. ЖОЖдогу коррупцияны жоюу үчүн кандай сунуштарыңыз 

бар?        
 

4. ЖОЖдордо кесипке байланышкан кандай жаңы дисциплиналарды окутуу зарыл 

деп эсептейсиз?    
 

5. ЖОЖдордо даярдалып жаткан адистердин сапатын жогорулатуу үчүн кандай 

сунуштарыңыз бар?   
 

 


