


Які дисципліни, на вашу думку, були особливо цікавими, цінними, важливими?
(1-2 дисципліни)15 ответов

HR-Менеджмент

Стратегічне управління підприємствами сфери послуг

Іноземна мова спілкування у академічному та професійному середовищі

Менеджмент організацій

Управління якістю та змінами підприємств сфери послуг

Філософські основи освіти

Методологія і організація наукових досліджень

всі сподобались

всі дисципліни були особливо цікавими, цінними, важливими

Іноземна мова спілкування у академічному та професійному середовищі, Менеджмент

організацій

Які дисципліни, на вашу думку, були найменш цікавими, цінними, важливими?
(1-2 дисципліни)13 ответов

Філософські основи освіти

-



Всі цікаві

не було таких

----

всі цікаві для мене

всі цікаві та корисні

немає таких.

всі сподобались

--

всі дисципліни були особливо цікавими, цінними, важливими

всі цікаві...

Які дисципліни ви би додали до навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни)9

ответов

-

----

Цифрова економіка

всі дисципліни мене влаштовують

всі сподобались

--

нічого

всі цікаві...

Які дисципліни ви би вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни)9

ответов

Всі влаштовують

----

-

всі цікаві та корисні

всі дисципліни мене влаштовують



всі сподобались

--

ніякі

всі цікаві...









З якими викладачами в вас склалися найкращі відносини? (1-2 прізвища)23
ответа

Дуднєва Ю. Е.

немає

Кір'ян Олена Іванівна

Дуднєва

Єльникова Г. В., Кір’ян О. І.

Карлова, Дуднєва

Карлова Олена Анатоліївна

Кір’ян

Єльникова Г. В.

Карлова О. А.

зі всіма гарні відносини



Карлова О. А

Дуднєва Ю. Е. та Федорова Ю. В.

Кір’ян О. І.

Кір’ян О. І.

Штефан Л. В.

Мефанік М. С.

Карлова О. А.
Федорова Ю. В.
Штефан Л. В.
Кір’ян О. І.

Дуднєва Ю. Е.

Назаркін О. А.

Єльникова Г. В.

Штефан Л. В.
Кір’ян О. І.
Дуднєва Ю. Е.

Варич О. П

З якими викладачами у вас склалися найгірші відносини? (1-2 прізвища)23

ответа

немає

таких немає

-

Таких немає

Немає таких

зі всіма спілкуюся гарно

всіма задоволений

нейтрально

всі викладачі гарні )))

--

з усіма гарні стосунки

ні

Шульженко О. С.

----



Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності
навчанняна ОП?23 ответа

немає

-

Більше практики

Все сподобалось

нічого додати

----

приділяти більше часу практиці

хочу більше презентацій

більше наочного матеріалу

хотілося б більше наочності



нічого порадити, все чудово

--------------

все подобається

ОП повністю сподобалась

ніяких

не можу нічого порадити,все гармонійно розподілено,як на мене

в цілому все сподобалося.


