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1. Относително каква част от денонощието прекарвате в
дигиталния свят (на компютър, телефон, таблет и т.н.)?

46 отговора

2. Според Вас, кои са най-важните предимства на онлайн
образованието? (множествен въпрос, до 2 отговора)

46 отговора

Копиране

По-скоро по-голямата част
Приблизително половината
време
По-скоро по-малка част

45,7%

52,2%

Копиране

0 10 20 30 40

Икономията на време, н…

Участие в учебния проц…

Икономия на средства…

Използване на платфор…

По-голяма независимос…

няма

Икономия на време за п…

14 (30,4%)14 (30,4%)14 (30,4%)

39 (84,8%)39 (84,8%)39 (84,8%)

9 (19,6%)9 (19,6%)9 (19,6%)

7 (15,2%)7 (15,2%)7 (15,2%)

9 (19,6%)9 (19,6%)9 (19,6%)

1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)

1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)

https://docs.google.com/forms/d/1pW3Wq7FXVEsKOKXsmF0t0TjwCYw5T0AmJI5eIhUBkso/edit#start=publishanalytics
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3. А кои са, според Вас, най-големите недостатъци на онлайн
образованието? (множествен въпрос, до 2 отговора)

46 отговора

4. Смятате ли, че дигиталният свят променя възприятията ни
за пространство и време?

46 отговора

5. Съгласни ли сте с твърдението, че продължителната
дейност в дигиталната среда прави хората по-малко
емоционални и повече рационални?

46 отговора

Копиране

0 10 20 30

Нарушава се социални…

Трудното съсредоточав…

Липсата на непосредст…

Отслабва ангажираност…

Отслабва мотивацията…

Динамиката на процеса…

Всичките изброени. См…

Липса на практическо о…

25 (54,3%)25 (54,3%)25 (54,3%)

5 (10,9%)5 (10,9%)5 (10,9%)

29 (63%)29 (63%)29 (63%)

6 (13%)6 (13%)6 (13%)

18 (39,1%)18 (39,1%)18 (39,1%)

4 (8,7%)4 (8,7%)4 (8,7%)

1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)

1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)

Копиране

По-скоро да
По-скоро не
Не мога да преценя

17,4%

17,4%

65,2%

Копиране

По-скоро съм съгласен/а
По-скоро не съм съгласен/а
Не мога да преценя28,3%

41,3%

30,4%
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6. По-свободни или по-малко свободни се чувствате във
взаимодействието („общуването“) с интелигентни машини,
отколкото с хората около Вас?

46 отговора

7. Съгласен/а ли сте или не с твърдението, че „дигиталното
МОЖЕ да замести реалното“?

46 отговора

8. Смятате ли, че онлайн образованието изисква повече
самодисциплина от студентите, за да постигат същите
резултати в обучението си, както в присъствена форма?

46 отговора

Копиране

По-свободен/а
Не намирам съществена
разлика
По-малко свободен/а
Не мога да преценя

21,7%

23,9%

52,2%

Копиране

Категорично да
По-скоро да
По-скоро не
Категорично не
Не мога да преценя

34,8%

54,3%

Копиране

По-скоро да, изисква повече
дисциплина от тяхна страна
По-скоро няма разлика в
сравнение с офлайн
условията
Нещата търпят промяна в
течение на образователния
процес
Не мога да преценя

10,9%

15,2%

69,6%
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9. Има ли разлика в качеството на контакта между студенти-
преподавател при онлайн-образованието?

46 отговора

10. Смятате ли, че режимът на онлайн образование лишава
студентите от естествени условия да изграждат в себе си
умения за междуличностно и колегиално общуване?

46 отговора

11. Смятате ли, че дигитализацията на обществената среда
увеличава възможностите за самообучение?

46 отговора

Копиране

Разликата е значима в
положителна посока
Разликата е значима в
отрицателна посока
Не смятам, че има
съществена разлика
Не мога да преценя

21,7%

8,7%

69,6%

Копиране

По-скоро да, в значима
степен лишава студентите от
тази възможност
По-скоро не, проблемът е
преодолим

15,2%

84,8%

Копиране

Да, тези възможности се
увеличават и разширяват
Да, но те са все още
недостатъчни
Не, не смятам, че
дигитализацията увеличава
тези възможности

34,8%

58,7%
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12. Съгласни ли сте или не сте съгласни с твърдението, че
„доближаването на работата и респективно учебния процес до
игра ги прави по-малко тежки“?

46 отговора

13. Има ли в НБУ добри условия за развлечения и спорт?

46 отговора

14. Смятате ли, че онлайн образованието изисква да се развият
форми на развлечения и други форми на общувания, които да
компенсират липсата на учение и общуване лице-в-лице?

46 отговора

Копиране

По-скоро съм съгласен/а
По-скоро не съм съгласен/а
Не мога да преценя23,9%

21,7%

54,3%

Копиране

Да, условията са много добри
Условията са добри, но може
да се иска и още
Условията по-скоро не са
добри
Не мога да преценя

10,9%

13%

47,8%

28,3%

Копиране

Да, това е много необходимо
По-скоро е необходимо
Не, това не е задача на
университета
Не мога да преценя

23,9%

32,6%

39,1%
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15. Как оценявате дигитализацията на административната
дейност на НБУ по скалата от 1 до 5, където 1 – Силно
НЕзадоволителна, а 5 – Силно задоволителна?

46 отговора

16. Има ли според Вас НБУ капацитет да подготвя конкурентно
способни специалисти за пазара на интелектуалния труд в
условията на дигиталната революция?

46 отговора

Копиране

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%) 3 (6,5%)

15 (32,6%)
16 (34,8%)

11 (23,9%)

Копиране

Да, има сериозен капацитет
По-скоро да, има капацитет в
някои области
По-скоро не, конкуренцията е
голяма и трябва да положат
допълнителни усилия
Не, изпитвам скептицизъм на
настоящия етап
Не разполагам с данни за
преценка

23,9%

17,4%

54,3%
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17. Онлайн образованието е свързано с функциониране на
хоумофиси (служебно място в дома). Какви са, според Вас,
последиците за преподавателската общност?

46 отговора

Вашият пол:

46 отговора

Образование:

42 отговора

Копиране

0 10 20 30

Отпадане на
непосредствените конт…

Силно затрудняване на
консултации на студент…

Подмяната на
университетската архит…

Катастрофални.

.

Неизвестни

15 (32,6%)15 (32,6%)15 (32,6%)

17 (37%)17 (37%)17 (37%)

23 (50%)23 (50%)23 (50%)

1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)

1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)

1 (2,2%)1 (2,2%)1 (2,2%)

Копиране

Жена
Мъж
Без отговор19,6%

76,1%

Копиране

Доктор
Магистър
Бакалавър
Средно образование

9,5%

19%

69%
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Позиция в администрацията:

42 отговора

Вашата възраст:

46 отговора

Копиране

Ръководител
Експерт (специалист)

66,7%

33,3%

Копиране

До 29 г.
30 - 44 г.
45 – 59 г.
60 и повече години

10,9%

37%

50%

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



