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Vjeshtë 2016
________________________ ___________
____________________________________

I NDERUAR STUDENT ____ / PEDAGOG _______ !

Ky është një pyetësor që bëhet për të vlerësuar programin mësimor që jeni duke ndjekur.
Me këtë pyetësor nuk vlerësohen pedagogët. Vlerësohet përmbajtja e lëndëve që ju bëni, dhe sa u shërbejnë ato për
tu formuar si infermier.
Nuk duhet të shënoni emrin tuaj në këtë pyetësor!
Përgjigjet tuaja do të qëndrojnë anonime dhe askush nuk do të mund t’ju identifikojë.
Ju lutem, sigurohuni që i keni lexuar të gjitha pyetjet dhe PËRGJIGJUNI ME SINQERITET!
Vendosni X tek kutia e përgjigjes që mendoni më të drejtë!
Aspak
dakort

Pjesërisht
dakort

Plotësisht
dakort

Nuk e di

Programi teorik i ofruar (temat e leksioneve), a i përshtatet formimit
tuaj profesional?
Mendoni se temat mësimore të ofruara nga programi mësimor kanë
2.
rritur ndjeshëm njohuritë e studentëve?
Mendoni se temat mësimore të ofruara nga programi mësimor do t’ju
3.
hyjnë në punë gjatë ushtrimit të profesionit?
Mendoni se orët e praktikës mësimore janë të mjaftueshme?
4.
Mendoni se orët e praktikës profesionale janë të mjaftueshme?
5.
Mendoni se orët e laboratorëve janë të mjaftueshme për praktikimin e
6.
teknikave infermierore?
Mendoni se orët e seminareve janë të mjaftueshme për diskutimin e
7.
plotë të njohurive të marra në leksione?
Çfarë mendoni se do mund të bëhet më shumë gjatë orëve të
8.
laboratorit?
Mendoni se librat e përdorur janë të mjaftueshëm (të standarteve
9.
bashkëkohore) për të përvetësuar njohuritë?
Çfarë modulesh mendoni se t’ju duhen më shumë kur të ushtroni
10.
profesionin?
Mendoj se pas diplomimit në këtë program studimi do të kem
11.
mundësi të larta punësimi (brenda apo jashtë vendit)
1.

12.

Shkruani opinionin tuaj për lëndët me zgjedhje ____________________________________________

13.

Shkruani opinionin tuaj për lëndet e detyruara ____________________________________________

14.

Çfarë mendoni se duhet të ndryshojë në programin mësimor që po ndiqni? _______________________________
______________________________________________________________________________________________
Shkruani sugjerimet tuaja, nëse i mendoni të nevojshme:____________________________________________

15.

___________________________________________________________________________________

