checklist studentiem

Jautājumi, kurus Tev varētu
uzdot skolēns:

Par izvēli studēt rtu:


Kāpēc Tu izvēlējies studēt RTU?



Par kādām citām augstskolām Tu domāji pirms iestājies un kas
Tev lika izlemt par labu RTU?



Kad Tu izlēmi, ka studēsi RTU?



Kā Tu gatavojies studijām RTU – gāji sagatavošanās kursos, apmeklēji
pasākumus, meklēji info…? Ko Tu būtu darījis citādāk?



Kādus eksāmenus kārtoji, lai iestātos?



Kam pievērst uzmanību jau vidusskolā, lai iestāšanās /mācības RTU būtu vieglākas?

Par studenta personību:


Kas Tevi interesēja skolas laikā? Kā tas Tev palīdz/nepalīdz studijās?



Cik daudz brīva laika Tev ir, un ko Tev patīk darīt savā brīvajā laikā?



Kā Tu sevi motivē mācībām?

Par studijām:


Ar ko mācīšanās skolā atšķiras no studēšanas RTU?



Kāda ir RTU studiju kārtība – lekcijas, praktiskie darbi, laboratorijas darbi,
automāti, eksāmeni, kredītpunkti...



Kas ir sesija? Vai no tās jābaidās?



Cik svarīgs ir lekciju apmeklējums?



Vai viegli noturēties budžetā? Vai ir rotācija?



Kurš ir vissaspringtākais laiks studijās?



Vai iespējams studijas apvienot ar darbu?



Vai studijās lielākoties jāstrādā individuāli vai grupās?



Vai ir iespēja braukt Erasmusā? Vai Tu esi braucis? Vai gribētu braukt?



Vai Tev patīk Tavas studijas?



Kas Tev tajās liekas visaizraujošākais, interesantākais? Kas ir
visneinteresantākais? Kas sagādā vislielākās grūtības?



Kam Tu ieteiktu pievērst lielāku uzmanību studijās?



Kādas ir studentu un mācībspēku savstarpējās attiecības? Vai tās
vispār ir svarīgas studiju procesā?



Kādi ir izplatītākie mīti par studijām RTU un kā tu tos
pastiprinātu/atspēkotu? (Piemēram, vai tiešām RTU ir viegli iekļūt,
bet grūti mācīties? Vai tiešām RTU studentiem nav problēmu atrast darbu?)



Kādu padomu Tu dotu topošajiem studentiem, kas grib studēt Tavā programmā?

Par sadzīvi un ārpus studiju iespējām:


Kādas ārpus studiju iespējas ir studentiem – kori, dejas, teātri, orķestri, interešu klubi?



Kas ir fakultātes studentu pašpārvalde?



Kas ir Studentu parlaments? Ko tur dara? Kā tur var piedalīties?



Kādi ir studentu pasākumi?



Kādas ir studentu izklaides iespējas? Vai vispār ir laiks tusēties?



Kādas sporta nodarbības vai sportiskās aktivitātes piedāvā RTU?



Vai studentiem ir stipendijas? Kādas tās ir? Kā tās var dabūt?



Vai Tu dzīvo kojās? Kāda ir dzīve tur?



Kas studentam ir grūtākais sadzīvē (piem., izmazgāt drēbes, tās
nesabojājot)? Kas vieglākais?



Kur var papusdienot Ķīpsalā? Cik tas aptuveni izmaksā?



Vai Tu pats/-i gatavo?



Ar cik lielu naudas summu mēnesī aptuveni jārēķinās, lai varētu normāli izdzīvot?



Kur nopirkt e-talonu? Cik tas maksā? Kā ērtāk nokļūt
no vietas x (piem., kojām) uz vietu y (piem., fakultāti)?

