
Какви, според 
Вашето собствено 
разбиране, бяха 
целите на курса?

Кои от посочените от 
Вас цели смятате, че 
сте постигнали и кои 
– не?

Какво от 
наученото/постигнато
то от Вас по време 
на курса смятате, че 
можете да използвате 
в бъдеще?

Какво бихте 
променили/изключили/д
обавили от/към курса? 

Допълнителни 
коментари или 
забележки

Как оценявате 
разглежданите 
по време на 
курса теми и 
текстове?

Как 
оценявате 
качеството 
на 
семинарните 
дискусии?

Какво 
мислите за 
методите на 
оценяване?

Как бихте 
оценили 
работата на 
преподавателя?

Усвояване на 
основната материя

Постигнах поставените 
цели.

Мисля, че всичко. Нищо. Беше 
изключително 
завършено. 

Беше страхотно. 5 5 5 5

Да се запознаем с 
идеите за 
образованост през 
Античността и 
Средновековието. 
Също така да се 
развият умения по 
академично писане и 
философска 
аргументация.

Всички цели на курса 
са постигнати. 
Останах много доволен 
от лекциите и 
упражненията.

Мога да използавам 
придобитите умения 
по изготвяне на 
презентации.

Някои текстове може 
да се изключат.

Догодина 
присъствието на 
лекциите трябва 
да стане 
задължително, 
защото не е 
редно да се 
проявява такова 
неуважително 
отношение към 
професор!!!

5 4 5 5

Усвояване на 
основния материал

Постигнах много. Абсолютно всичко. Нищо. Никакви. 5 5 5 5 (6)

Да ни направи 
организирани, да 
развие 
способностите ни за 
писане на курсови 
работи. Да подтикне 
към повече четене и 
самостоятелна 
работа, ...Да 
работим с 
PowerPoint.

Надявам се да съм 
постигнала всички, но 
най-вече първите три.

Всичко, определено, 
би послужило по един 
или друг начин за в 
бъдеще. 

Повече почивки :) 
(между часовете), по-
ранен час (защото в 
късните часове 
интереса и фокуса 
намаляват)

4 5 4 5



Да се научат 
студентите да си 
водят записки и по 
време на семинари и 
да се подготвят за 
бъдещи конференции.

И двете успях да 
постигна, но смятам, 
че имам нужда от още 
практика.

Няма нещо от курса, 
което да не може да 
се използва в един 
или друг аспект.

Може би бих съкратила 
контекста, тъй като е 
много материала и е 
натоварващ.

Да се работи 
повече по 
колективното 
участие 
(дискусии) и не 
толкова по 
индивидуалното. 

5 3 4 5

Да се получат най-
основни познания 
върху 
Средновековната ф-я 
и в частност - 
свободните 
изкуства. 

Смятам, че съм 
постигнала като цяло, 
това, което се цели, 
но разбира се имам 
пропуски, кето си е 
изсцяло моя грешка.

Смятам, че бих 
използвала уменията, 
придобити при 
изготвянето на 
презентациите, а 
също така и при 
семинарните есета. 

Не мисля, че би 
трябжало да има 
корекции. 

3 4 5 5

Изясняване на това 
как се е 
осъществявало 
образованието през 
Средновековието. 
Към какво се е 
стремяла 
средновековната 
мисъл. За какво са 
се използвали и 
използват и 
представляват 
свободните 
изкуства. Защо са 
изкуства. Какво 
целят те.

Ясно е за какво 
служат какви са, и че 
всички научни знания 
тръгват от свободните 
изкуства. Изяснено 
остана също и начина 
по-който те са 
повлияли на нашето 
собствено мислене и 
цялостно развитие.

За Абсолютно всичко 
разбира се. Тъй като 
най-малкото което е 
годно за използване 
е вдъхновението. А 
вдъхновението е най-
значимото за 
всякакви бъдещи 
дейности. 

Незнам. Нямам 
отношение към това.

Като цяло 
изпитвам 
истинско 
удовлетворение 
от цялостния 
ход на курса. 
Хубаво 
въведение като 
цяло в света на 
средновековната 
мисъл и 
съответно самия 
средновековен 
свят. Срещи с 
безкрайността!

5 4 4 5

откриване на 
същността на 
свободните изкуства

постигнах правилно 
усвояване на 
същността на 
свободните изкуства 
не постигнах правилно 
усвояване на всички 
епохи през 
Средновековието

Бих използвал 
знанията от 
дисциплините от 
тривиума

бих добавил повече за 
дисциплините извън 
свободните изкуства, 
както и сравняване на 
дисциплините на 
свободните изкуства с 
това в съвремието

4 4 5 5

5 4 3 5

5 4 5 5



Да покаже и изясни 
"свободните 
изкуства" и да 
обогати студентите. 

Успях да усвоя 
материала и да 
прочета по-голямата 
част от материала, 
което ми беше полезно

Смятам, че някои от 
текстовете, които 
четохме по време на 
курса ще са ни от 
полза както в други 
курсове и учебни 
дисциплини, така и в 
живота.

Може би, ще бъде 
хубаво да има повече 
разбиране от страна 
на преподавателите, 
защото на всеки се 
случва да има 
пропуски и да има 
уважителни причини.

5 4 4 5

Да се обхване един 
голям период от 
време, специфичен 
за Средновековието.

Способността за 
анализ на текст.

Бих искала да напиша 
курсова работа, а не 
резюме.

5 5 5 5

Постигането на 
разбиране и 
познаване на 
Средновековните 
Автори в и отвъд 
периода на 
утвърждаване на 
"Artes liberales" 
като начин на 
убочение.

Постигнах разбиране 
за "Artes liberales" 
и авторие заедно с 
техоните идеи от 
периода и отвъд.

Цялосното познание 
върху авторите от 
Средновековието.

Абсолютно нищо! Няма. 5 5 4 5

Усвояване на 
философското 
разбиране за света 
в Средновековието. 
Разбиране на 
свободните изкуства 
в контекста на 
школското 
образование.

Доколкото успяхме да 
разгледаме и схванем 
свободните изкуства, 
целите на курса като 
цяло са постигнати. 
Но липсваше връзката 
свободни изкуства - 
философия, доколкото 
не можахме да 
осмислим това.

Курса особено ми 
помогна да разбера 
схоластичното 
схващане за света в 
контекста на 
Средновековието. 

Ежеседмичното 
разглеждане на 
семинарни текстове 
трябва да няма 
толкова интензивен 
характер, т.е. не 
трябва да става за 
сметка на всички 
останали компоненти 
на курса.  

4 3 3 2

Придобиване на 
теоретически знания 
и опит за 
използването им в 
посочените в курса 
методологически 
критерий. 

Постигане на 
теоретически знания

Знанията, които са 
представлявали по-
специална или 
интересна гледна 
точка

Повече упражнение или 
разработване на 
определените задачи, 
за да бъдат разбрани 
и достигнати (както и 
поставените 
теоретични 
изисквания)

3 1 3 3



Целите на курса 
бяха да получим 
знания за 
Средновековната 
философия, както и 
да подобрим 
собствената си 
организация. 

всички цели бяха 
постигнати

Организацията струва 
ми се ще ми е най-
полезна.

Не бих променила, 
изключила или 
добавила нещо от 
курса.  

Хареса ми 
идеята за 
разделението по 
групи.

5 5 4 5

Получаване на 
система от знания 
във връзка със 
Средновековието и 
мястото на 
Свободните изкуства 
през епохата.

До голяма степен 
разбрах мястото на 
тривиума в 
християнското 
Средновековие, макар 
да не се ориентирам в 
текстовете и темата, 
засягащи квадривиума. 

Знанията, свързващи 
се с конкретните 
средновековни 
автори, както и 
придобитите умения, 
в писмените и 
устните академични 
задачи. 

Би било добре да се 
акцентира малко 
повече върху 
квадривиума.

5 4 4 5

Да се запознаем по-
подробно със 
средновековната 
култура. Да изучим 
в подробности 
свободните 
изкуства. Да се 
запознаем с 
актуални методи на 
преподаване и по-
активно обсъждане 
на темите с 
участниците в курса

Всички цели бяха 
постигнати, но е 
имало моменти в които 
първата и втората не 
са били постигнати на 
100%, но причината не 
е в курса, а в мен. 

Най-вече 
възможността да 
говорим пред хора, 
да правим 
презентации. Новите 
методи

Нищо. Още от самото 
начало бях наясно, че 
курса не е лесен и 
ако е имало моменти 
за хората в които са 
се оплаквали, то може 
би трябва в началото 
да стане това 
пределно ясно.   

Би било хубаво 
да се набляга 
или по-скоро 
стимулира 
участието на 
хората с техни 
оригинални, 
собствени идеи 
и мнения по-
проблемите. 

3 5 4 5

4,5 4,111111111 4,222222222 4,705882353

1 – много лошо  2 – лошо 3 - нито лошо, нито 
добро4 – добро 5 - отлично

* Запазени са оригиналните правопис и пунктуация. Изготвил: ас. Дивна Манолова, юни 2011


