За яким освітнім ступенем Ви навчаєтесь?
17 ответов

•

бакалавр

•

магістр

Чи достатній на вашу думку, зміст (перелік основних компонентів) освітньої програми
для успішної роботи за фахом?
17 ответов

частково

Як Ви вважаєте, що на вашу думку, можна вилучити з ОП підготовки фахівців Вашої
спеціальності?
17 ответов

Все потрібно

Українську мову

все добре, нічого не потрібно...

Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для Вашої професійної
діяльності?
17 ответов

Чи реалізується за спеціальністю 242 "Туризм" вільний вибір дисциплін циклу загальної
підготовки?
17 ответов

Чи реалізується за спеціальністю 242 "Туризм" вільний вибір дисциплін циклу
професійної підготовки?
17 ответов

•

100%

так

•

ні

•

частково

Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити блок дисциплін циклу загальної
підготовки?
17 ответов

Якими дисциплінами, на Вашу думку, слід доповнити блок дисциплін циклу
професійної підготовки?
17 ответов

Все влаштовує

Проводити майстер клас

додати години іноземної м...

практ...

Чи достатній обсяг практичної підготовки закладений в ОП спеціальності “Туризм"?
(практичних навиків і знань, що набувають здобувачі освіти під час проходження
практики)
17 ответов

•

так

•

ні

•

частково

Чи зрозуміла, на Вашу думку, послідовність викладання дисциплін спеціальності
'Туризм"?
17 ответов

частково

Чи зустрічається дублю вання зм істу навчального м атеріалу д и сц и п л ін спеціальності
"Туризм"? Якщо так наведіть приклади:
1 7 О ТВ Є Т О Б

# так

• Ні
•

частково

1
Ваші побажання сто со в н о поліпш ення о св ітн ьо ї програм и "Туризмознавство"?
1 7 О ТВ Є Т О Б

Більш практичних реалізацій
Більше питань розглядати стосовно організації власної справи
Постійно оновлювати й надалі дані туристичної галузі. Усього найкращого! Все влаштовує. Дякую!
Продовжувати й надалі надавати студентам практику на вітчизняних туристичних підприємствах
та за кордоном, що допоможе у подальшому легко працевлаштовуватися. Дякую!!!
можливо ще більше пар із залученням работодавців
немає
Більше виробничої практики, наприклад, на 1 курсі
нема
М рн і яс р п о л о б я с ть с я

