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STUDENT’S SATISFACTION SURVEY 
Dear Students, 

વ્હાલી ણવધ્યાર્થષનીઓ 
Your Identity will not be disclosed. Your response will not impact your result. 

 તમારી ઓળખ છતી કરવામાું આવશે નહીં.તમારો પ્રણતભાવ તમારા પડરિામ ઉપર અસર કરશે નહીં. 
 નીચે આપેલા પ્રશ્નોન ું યોગ્ય મ લયાકન કરશો. તમારું મ લ્યાકન કેવળ શેક્ષિીક સ ધારા માટે ઉપયોગ માું લેવામાું આવશે. 

Please give your overall academic assessment of curriculum aspects. 
Excellent              5    Very Good 4 Good  3     Average   2     Poor  1  

Sr.
No 

Questions 5 4 3 2 1 

1 Rate the course that you have studied in the previous semester. 

આગળના સેમેસ્ટરમાું અ્યાસ કરેલ અ્યાસ્મ ને મૂલવો. 

     

2 Rate the relevance of the units in the course. 

વતષમાન અ્યાસ્મના ય ણનટ/પ્રકરિો ન ું મહત્વ મૂલવો. 

     

3 Rate the gradation of the units in the course. 

વતષમાન અ્યાસ્મના ય ણનટ/પ્રકરિો નો ક્રમ મૂલવો. 

     

4 Rate the syllabus that you have studied in relation to the expected program outcome 

વતષમાન ડિગ્રીના અપેણક્ષત ઉદ્દેશો ને પ્રાપ્ત કરવામાું અ્યાસ્મ ન ું  મહત્વ  મૂલવો. 

     

5 Rate the allocation of the credits to the course? 

વતષમાન અ્યાસ્મ ને  ય ણનવર્સષટીએ આપેલ ક્રેડિટ ગ િ તમને કેટલા અુંશે યોગ્ય લાગ્યા. 

     

6 Rate the distribution of the contact hours among the course components. 

વતષમાન અ્યાસ્મમાું ય ણનટ્સ/ પ્રકરિોને આપેલ અ્યાસ કલાકોની વહેંચિી તમને કેટલા અુંશે યોગ્ય લાગ્યા. 

     

7 Rate the offering of the electives in terms of their relevance to the main subject. 

વતષમાન અ્યાસ્મમાું આપેલ પ્રથમ અને ણવવતીય ગોિ ણવર્યોન ું મહત્વ મ ખ્ય ણવર્યના સાપેક્ષ માું તમને કેટલા અુંશે યોગ્ય 

લાગ્યા 

     

8 Do the text books and reference books in the library have national / international standards. 
વતષમાન અ્યાસ્મન ેલગતા લાઈબ્રરેીમાું ઉપલબ્ધ પાઠ્ય પ સ્તકો અન ેસુંદભષ ગ્રુંથો શ ું રાષ્ટ્રીય /આુંતરરાષ્ટ્રીય   સ્તરના છે? 

     

9 Have you obtained sufficient technical and other know how to support Academic understanding? 

તમને શૈક્ષિીક સમજ કેળવવામાું યાુંણિક કે અન્ય સવલતો પૂરતી છે. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

10 How do you Rate the combination of courses.? 

વતષમાન સેમેસ્ટર ન ું અ્યાસ્મ ણવર્ય જ થ કેવ ું લાગ્ય ું.? 

     

11 How do you rate the Programme in relation to the real life  applications? 

આપના અ્યાસ્મન ું વાસ્તણવક જીવનમાું શ ું મહત્વ છે? 

     

12 Is the education imparted at Smt.R.R.H.Patel Mahila Arts College, Vijapur  useful and relvant in your 
day to day life? 

આપની કોલેજમાું આપવામાું આવતા ણશક્ષિનો ઉપયોગ અને રોજીંદા જીવન મહત્વ મૂલવો. 

     

13 Rate encouragement to participate in various activities. 

શ ું  ણવદ્યાથીઓને પ્રવૃણિઓમાું ભાગ લેવા માટે પૂરત ું પ્રોત્સાહન આપવામાું આવે છે. 

     

14 Does the syllabus enhance employability and professional attitude. 

અ્યાસ્મ રોજગારલણક્ષતા અને  વ્યવસાણયક અણભગમમાું વધારો કરે છે .? 

     

15 How fare  the Facilities in your college, helpful in development soft skills. 

શ ું આપની કોલેજ માું ઉપલબ્ધ અ્યાસલક્ષી સગવિો  કૌશલ્યવધષન કરે છે? 

     

16 Does the  course/ syllabus address to cross cutting issues such as environment, gender, and human 
rights? 

શ ું વતષમાન અ્યાસ્મ તત્કાણલન મ દાઓ જેવાકે પયાષવરિ,જાણત અને માનવ અણધકારોને ન્યાય આપે છે.? 

     

17 Has the placement cell provided sufficient information and assistance for on campus and off campus 
placement opportunities? 

શ ું આપની કોલેજમાું પ્લેસમેન્ટ સેલ કેમ્પસમાું અને કેમ્પસ બહાર પૂરતી તકો ણવર્ે માણહતી આપે છે.?   

     

18 Are Aims and objectives of the syllabus well defined and clear to teachers and students ? 

શ ું વતષમાન અ્યાસ્મના હેત ઓ અને ઉદ્દેશો  ણશક્ષકો અને  ણવદ્યાથીઓમાું યોગ્ય રીતે સ્પષ્ટ કરેલ છે? 

     

19 Is syllabus need based ? 

અ્યાસ્મ જરૂડરયાતલક્ષી છે? 

     

20 Does the institute have facilities for sports and cultural activities? 

સુંસ્થા રમત-ગમત અને સાુંસ્કૃણતક પ્રવૃણિઓ માટે સગવિો ધરાવે છે ?  

     


