




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

Вступ до фаху

Європейська інтеграція. Економічна теорія

Технології особистісного зростання та навчання

Вступ до фаху, Технології особистісного зростання та навчання

Іноземна мова, Вступ до фаху

Технології особистісного зростання та навчання, Вступ до фаху

Вступ до фаху, Іноземна мова

усі цікаві та важливі

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

Фізичне виховання



Вища математика

Фіз-ра

-

Історичні та соціально-політичні студії

усе влаштовує

таких не було

Фізичне виховання (через карантин)

таких не має

Які дисципліни ви би додали до навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни)15

ответов

Маркетинг

Біржова діяльність

усе влаштовує

інноваційне управління

інвестиції

фінанси

аудит

Про рекламу

не знаю

Цифровізація, інновації

маркетинг

нічого не додавати

По персоналу,

міжнародний менеджмент

інвестиції та інновації в менеджменті



Які дисципліни ви би вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни)13

ответов

Фізичне виховання

ніякі

-

нічого б не вилучала

усе влаштовує

усі залишив

нічого не вилучати

таких не має











З якими викладачами в вас склалися найкращі відносини? (1-2 прізвища)15
ответов

Кір’ян О. І.

Кір’ян О. І., Коваленко О. Е.

Кашаба О. Ю., Кір’ян О. І.

Кашаба О. Ю.

Таукчі О. Ф.

Щербина І. В., Юхнов Б. Ю.

Кір’ян О. І., Кашаба О. Ю.

Кір'ян О.І.

з усіма нормальні

Кашаба

з усіма добрі стосунки

З усіма

таких не має

З якими викладачами у вас склалися найгірші відносини? (1-2 прізвища)15

ответов

-



Аліпова Т. С.

Юхнов Б. Ю.

Таукчі О. Ф.

ні з ким

Пташний О. Д.

Пташний О. Д., Аліпова Т. С.

з усіма нормальні

з усіма добрі стосунки

Таких немає

з усіма норм

таких не має



Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності
навчанняна ОП?14 ответов

все влаштовує

більше тренінгів та майстеркласів

усе влаштовує

немає рекомендацій

щоб заняття були не в онлайні

проводити більше майстеркласів

додати аудит

Все влаштовує

зауважень немає

Міжнародне стажування



все добре

все подобається

поради та рекомендації відсутні

таких не має


