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Work Package 5 

Student Survey Example / Template 
Приклад / шаблон опитування студентів 

 
 

Dear students! 
 

The team of teachers of the educational project Erasmus + KA2 DESTIN is offering you to 
answer several questions related to the improvement of journalism education in Ukrainian 
universities. 

In 2020, you started studying for the Bachelor’s and Master’s programmes that were being 
renewed as part of this project. 

We are very interested in your impressions of the learning process. 
The results of this survey will allow us to understand how we can improve the study 

programmes at our universities, taking into account your needs.  
Your answers will remain anonymous. 
If necessary and in the case of any questions, you can contact us by writing to: 

destin.ukraine@gmail.com . 
 
DESTIN stands for Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing 

Standards, Integrity and Professionalism. The project aims to improve and develop Ukrainian 
journalism education i.e., review and reform current BA and MA programmes by raising the quality 
to the EU standards, improving students’ employability and international mobility, and promoting 
media literacy in the society. DESTIN is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European 
Union – Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity 
Building in the field of Higher Education. This project brought together 20 European institutions, 
including 10 Ukrainian universities, governmental and non-governmental organizations of Ukraine, 
as well as universities and non-governmental organizations from the United Kingdom, Austria, 
Ireland, the Netherlands, Poland, and Sweden. Project duration: 15 November 2018 – 14 
November 2021. 

 
Should you require further information about the DESTIN project, please see our official 

website: http://www.destin-project.info/en/ 
 
We appreciate your time and will be glad when you help us by giving 10 minutes to answer 

further questions.  
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Шановні студенти! 
Команда викладачів освітнього проєкту Erasmus+ KA2 DESTIN пропонує Вам 

відповісти на кілька запитань, які стосуються покращення журналістської освіти в 
університетах України. 

У 2020 році Ви почали навчання за оновленими бакалаврськими та магістерськими 
програмами, які готувалися в рамках цього проєкту.  

Нам дуже цікаві Ваші враження від процесу навчання. 
Результати цього опитування дозволять нам зрозуміти, як ми можемо вдосконалити 

освітні програми в наших університетах, враховуючи Ваші потреби. 
Ваші відповіді залишаться анонімними. 
За необхідності та у разі питань Ви можете зв’язатися з нами, написавши на 

електронну адресу: destin.ukraine@gmail.com . 
 

Проєкт Erasmus+ KA2 DESTIN – це Journalism Education for Democracy in Ukraine: 
Developing Standards, Integrity and Professionalism або “Журналістська освіта задля 
демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність і професіоналізм”. Цей проєкт 
спрямований на вдосконалення і розвиток вітчизняної журналістської освіти – оновлення 
навчальних планів та програм із журналістики (бакалаврат і магістратура), їх наближення 
до стандартів ЄС, покращення працевлаштування студентів-журналістів, їхньої 
міжнародної мобільності та поширення медіаграмотності в суспільстві. DESTIN 
реалізується за підтримки програми Європейського союзу Еразмус+ за напрямом КА2 – 
зміцнення потенціалу вищої освіти. Проєкт об’єднав 20 європейських установ, з-поміж яких 
10 українських університетів, урядові й неурядові організації України, а також 
університети й неурядові організації з Австрії, Великої Британії, Ірландії, Нідерландів, 
Польщі, Швеції. Тривалість проєкту: з 15.11.2018 р. по 14.11.2021 р. 

Додаткову інформацію щодо проєкту DESTIN можна знайти на нашій офіційній 
вебсторінці: http://www.destin-project.info/ 
 

Ми цінуємо Ваш час і будемо раді, коли Ви допоможете нам, приділивши 10 хвилин 
відповідям на подальші питання. 
 

 
A. STUDY PROGRAMME/CURRICULUM 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА/НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
1. In your opinion, what proportion of your total programme was primarily theoretical and 

what proportion was practical? 
More academic / More practical / Don’t know 
На Вашу думку, яка частина освітньої програми була здебільшого теоретичною, а яка 
практичною? 
% академічна і % практична / Не знаю 

 
2. What do you think would be a good balance between Theoretical and Practical work? 

% Academic, and % Practical / Don’t know 
Яким, на Вашу думку, має бути баланс між теоретичною і практичною частинами? 
% академічна і % практична / Не знаю 
 

3. During your programme, on average, how many hours each week would you normally 
work? Please include all of your class-time and private-study time.  Number of Hours / 
Don’t know 
Скільки годин в середньому Ви витрачаєте на аудиторну роботу та самостійне 
навчання протягом тижня? 
Кількість годин / Не знаю 
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4. During your programme the optional/elective courses/modules, units of study are/were 
available  
Yes / No / Don’t know   
Під час навчання чи є/були Вам доступні дисципліни за вибором/факультативні 
модулі? 
Так / Ні / Не знаю 

5. Indicate the extent to which you agree with the following statements about your study 
programme: 
Вкажіть, наскільки ви погоджуєтесь із такими твердженнями щодо вашої освітньої 
програми: 

Statements 
Твердження 

Strongly 
agree 
Цілком 
погоджуюсь 

Agree 
Погоджуюсь 

Disagree 
Не 
погоджуюсь 

Strongly 
disagree 
Зовсім не 
погоджуюсь 

N/A 
Не маю 
відповіді 

The study programme 
provides/provided me with good 
opportunities to develop my 
individual interests and talents. 
Освітня програма дає / давала 
мені можливість розвивати 
мої особисті інтереси та 
здібності. 

     

The study programme 
provides/provided me with good 
opportunities to be creative and 
innovative. 
Освітня програма дає/давала 
можливість мені бути 
креативним та інновативним. 

     

The study programme 
provides/provided me with the 
knowledge and abilities needed 
to be self-employed or 
entrepreneurial.  
Освітня програма дає/давала 
знання і навички, необхідні 
для самозайнятості чи 
підприємницької діяльності. 

     

The study programme give/gave 
me plenty of opportunities to 
develop leadership and 
teamwork skills. 
Освітня програма 
надає/надавала мені багато 
можливостей розвивати 
лідерські якості та навички 
командної роботи. 

     

The course readings are relevant 
to the study programme aims 
and content.  
Викладання дисциплін 
відповідають цілям і змісту 
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освітньої програми. 
The course readings include the 
latest developments in the field. 
Під час викладання дисциплін 
враховані найновіші розробки 
в галузі. 

     

The study programme was well-
structured in terms of the 
sequence of courses. 
Освітня програма була добре 
структурована з точки зору 
послідовності навчальних 
дисциплін. 

     

The 
Institute/Faculty/Department 
staff was helpful and interested 
in students. 
Працівники 
Інституту/Факультету/кафедри 
були уважними і чуйними до 
потреб студентів. 

     

 
6. To what extent were the following modes of teaching and learning emphasised in your study 

program? 
1 Not at all   5 to a very high extent 
Оцініть способи викладання та навчання за Вашою освітньою програмою у балах від 
1 до 5, де 1 – це найнижчий бал, а 5 – найвищий. 
 

Statements 
Твердження 5 4 3 2 1 

Lectures 
Лекції 

     

Seminars 
Семінари 

     

Practical training 
Практичні заняття 

     

Group work 
Робота в групі 

     

Project and/or problem-based learning 
Проєктне навчання та / або навчання за 
методом вирішення проблем  

     

Internships, work placement 
Стажування, працевлаштування 

     

Written assignments 
Письмові завдання 

     

Oral presentations by students 
Усні презентації студентів 

     

Multiple-choice exams 
Тести з варіантами відповідей 

     

 
7. Are students’ views on improving the quality of the programme welcomed and acted upon? 
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Yes, Very Much / Yes, A Little Bit / Never / Don’t Know.  
Чи враховуються думки студентів щодо покращення якості освітньої програми?  
Так, враховуються / Так, деякі враховуються / Ніколи не враховуються / Не знаю 
 

B. ASSESSMENT 
ОЦІНЮВАННЯ 

8. Approximately, how many as assessments (required pieces of marked work, such as exams, 
essays and projects) did you submit during the whole of your programme?   Total Number 
Приблизно яку кількість оцінюваних робіт Ви здавали протягом усього навчання за 
освітньою програмою (обов’язкових видів робіт, наприклад, екзаменаційних робіт, есе 
і проєктів)? 
Загальна кількість 

 
9. Indicate the extent to which you agree with the following statements: 

Вкажіть, наскільки ви погоджуєтесь із такими твердженнями: 
 
Statements 
Твердження 

Strongly 
agree 
Цілком 
погоджуюсь 

Agree 
Погоджуюсь 

Disagree 
Не 
погоджуюсь 

Strongly 
disagree 
Зовсім не 
погоджуюсь 

N/A 
Не маю 
відповіді 

The evaluation criteria 
and grading system were 
clearly explained at the 
beginning of each course. 
Критерії оцінювання та 
система оцінювання 
були чітко пояснені на 
початку кожної 
дисципліни. 

     

The content of the 
evaluation activities 
(exams/tests/assignments) 
corresponds to the course 
content. 
Зміст процедури 
оцінювання (іспити / 
тести / поточні 
завдання) відповідає 
змісту курсу. 

     

I learn things that I 
consider as valuable for 
my journalist/media 
career. 
Я вивчаю те, що 
вважаю цінними для 
своєї журналістської / 
медійної кар’єри. 

     

As well as marks or 
grades I received tutor 
feedback on my 
assessments advising me 
on how I could improve 

     



6 
 

my work. 
Окрім балів, я мав/мала 
зворотній зв'язок з 
викладачем щодо 
оцінювання та 
покращення моєї 
роботи. 
 
 

C. COVID-19 IMPACT ON EDUCATION / DISTANCE ONLINE LEARNING 
ВПЛИВ COVID-19 НА ОСВІТУ / ДИСТАНЦІЙНЕ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ  
 

10. What professional skills and results of vocational education obtained during online / 
distance learning do not satisfy you?  
Your answer: 
Які фахові вміння та результати професійної освіти, отримані під час 
онлайн/дистанційного навчання, Вас не задовольняють? 
Ваша відповідь: 
 

11. In what form would you like to expand your knowledge after the quarantine caused by the 
COVID-19 pandemic: 

- additional consultations,  
- additional classes,  
- additional trainings or courses; 
- Other, specify: 
У якій формі Ви б хотіли розшири свої знання після завершення карантину, спричиненого 
пандемією COVID-19:  
- Додаткові консультації; 
- Факультативні заняття;  
- Додаткові тренінги чи курси; 
- Інше, зазначте: 
 

12. Indicate your suggestions for effective organisation of study process using distance 
technologies. 

Your answer: 
Які Ваші пропозиції для ефективної організації навчального процесу з використанням 
дистанційних технологій? 
Ваша відповідь: 
 

13. What changes do you expect in the organisation of the educational process in the coming 
years? 

Your answer:  
Яких змін Ви очікуєте в організації навчального процесу в наступні роки? 
Ваша відповідь: 
 

14. How do you see the relevance of your learning outcomes to the European / Western 
journalists training system? 

Your answer: 
У чому Ви бачите відповідність Ваших результатів навчання європейській / західній системі 
підготовки журналістів? 
Ваша відповідь: 
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D. SUMMARY OF VIEWS 
РЕЗЮМЕ ОПИТУВАННЯ  

 
15. Overall, how satisfied are you with the quality of teaching in the courses you have taken? 
• Very satisfied 
• Satisfied 
• Dissatisfied 
• Very dissatisfied 

Загалом, наскільки Ви задоволені якістю викладання прослуханих Вами дисциплін?  
• Дуже задоволений  
• Задоволений  
• Незадоволений 
• Дуже незадоволений 

 
16. Please provide a short statement (maximum 100 words) in answer to the following question: 

What changes to the programme you are currently studying/have studied would you most like to see 
introduced?  
Будь ласка, дайте коротку відповідь (максимум 100 слів) на таке запитання: 
Які зміни до програми, за якою Ви зараз навчаєтесь / навчались, Ви б найбільше хотіли 
внести? 
 

17. If you were free to choose again would you choose the same study program? 
• Yes 
• No, a different study program at the same University 
• No, a different study program at a different University 
• N/A 

 
Якби Ви мали змогу знову обрати, чи вибрали б Ви ту саму освітню програму?  
• Так 
• Ні, іншу освітню програму в тому самому університеті 
• Ні, іншу освітню програму в іншому університеті 
• Не маю відповіді 
 

18. What were the three main reasons you enrolled in your study program? (Check up to three 
responses) 

• To improve my skills and knowledge 
• To increase opportunities for promotion, advancement, and/or pay 
• To meet the requirements of my current employer 
• To meet the requirements of a prospective employer 
• To learn more about something in which I am particularly interested 
• The best option available at the time 
• To facilitate a job/career change 
• To use as a stepping stone for even more education (e.g., MA or Ph.D.) 
• Other (please specify): 

 
Назвіть три основні причини вступу на цю освітню програму? (Оберіть до трьох відповідей) 
• Удосконалити свої знання та навички 
• Збільшити можливості для кар’єрного зростання, та / або поліпшення оплати праці 
• Відповідати вимогам мого нинішнього роботодавця 
• Відповідати вимогам майбутнього роботодавця 
• Дізнатися більше про те, що мене особливо цікавить 
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• Найкращий варіант, доступний на той час 
• Сприяти зміні роботи / кар’єрним змінам 
• Шлях для подальшої освіти (наприклад, здобуття ступеня магістра або доктора філософії) 
• Інше (вкажіть, будь ласка): 
 

E. SUMMARY DATA 
        ЗВЕДЕНІ ДАНІ 
 
19. Level of Programme.  Bachelors / Masters / Other. 

Рівень освітньої програми.  Бакалавр / Магістр / Інший 
20. Age at Entry.  Please state your age when you started your programme.  Age 

Вік на час вступу. Будь ласка, вкажіть вік, в якому Ви розпочали навчання за 
програмою. Вік  

21. Are you a Ukrainian citizen?  Yes / No 
Ви громадянин / громадянка України? Так / Ні 

22. Gender. Please specify … 
Стать. Будь ласка, уточніть …   

23. Are you currently working (full time or part-time) in the Journalism/Media sector?   
Yes / No    
Чи працюєте Ви зараз (з повною чи частковою зайнятістю) у сфері журналістики / 
медіа? Так / Ні 
• If so, are you currently employed or self-employed (freelance) Yes/ No  
• Якщо так, Ви наймана чи самозайнята особа (фрилансер)? Так / Ні 

24. Is it your aim to work (employed or self-employed) in the Journalism/Media sector?  
Yes / No / Maybe 
Чи маєте Ви намір працювати (як наймана чи самозайнята особа) у сфері 
журналістики / медіа? 
Так / Ні / Можливо 
 

 
 
 

Thank you very much for your help. 
Erasmus+ KA2 DESTIN Project Team 

 
Щиро дякуємо за Вашу допомогу! 

Команда проєкту Еразмус+ KA2 DESTIN 
 


