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Name ெபயர்

164 responses

S.vijay Ramachandran

ARAVINDARAJ R
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HAZIRA PARVEEN. M
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A.Habibulla

JAYAPRAKASH.D
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In Which Degree did you Study? எந்த பட்டப்ப�ப்பில்
ப�த்தீர்கள்�

164 responses

Copy

B. A
B. COM
B.Sc
M.A
M.COM
B.B.A
B.COM (C.A)

18.3%
43.9%

27.4%



Major Subject

158 responses

Physics

Commerce

BCA

History

Economics

Commerce

Zoology

Chemistry

Zoology



Gender - பா�னம்

164 responses

Copy

Male
Female
Transgender26.8%

73.2%



Roll Number - பட்�யல் எண் (R17...)

159 responses

R19ZLY34

R18CHE30

R19ZLY08

R19zly-43

R19ZLY44

R19Zly37

R19ZLY39

R19ZLY38

R19ZLY32



Register Number - ப�� எண் (B7...)

161 responses

B9S13934

B8s13780

B9S13908

B9S13943

B9S13938

B9s13937

B9S13939

B9S13944

B9S13932



Aadhar Number- ஆதார் எண்

146 responses

792051521010

512155841780

666222497508

365615060758

469522376776

502747637064

221556659771

833440752689

509007529820



Mobile Number - அைலப்ேப� எண்

164 responses

08248100738

9842929986

7871530557

9445552990

8428209616

8098763149

9499054062

9585661755

9952453273



Email ID- �ன்னஞ்சல் �கவர�

164 responses

Vijayramachandran211@gmail.com

aravindaraj1403@gmail.com

raseethraseeth074@gmail.com

haziraparveen29@gmail.com

suryaathi2712@gmail.com

jaheerajmeer2001@gmail.com

anvarhabibulla786@gilm.com

jpkpm18@gmail.com

ravutherkani790@gmail.com
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1. How much of the syllabus was covered in the class?

ெகா�க்கப்பட்ட பாட�ட்டங்கள�ன் எவ்வள� பாடங்கள்
வ�ப்பில் ��க்கப்ப��ன்றன�

164 responses

Copy

Below 30%
30 to 54%
55 to 69%
70 to 84%
85 to 100%

11%

52.4%

33.5%



2. How well did the teachers prepare for the classes?

வ�ப்பிற்காக ஆ�ர�யர்கள் தங்கைள எவ்வா�
தயார்ெசய்�றார்கள்�

164 responses

Copy

Won’t teach at all - கற்�ப்ப�
இல்ைல
Indifferently - அலட�்யமாக
Poorly - ேமாசமாக
Satisfactorily -
��ப்�கரமாக
Thoroughly - ��ைமயாக

52.4%

43.9%



3. How well were the teachers able to communicate? ஆ�ர�யர்கள்
மாணவர்க�டன் எவ்வள� நன்றாக ெதாடர்�
ெகாண்�ள்ளனர்�

164 responses

Copy

Very poor communication -
�க�ம் ேமாசமான ெதா…
Generally ineffective -
ெபா�வாக பயனற்ற�
Just Satisfactory -
��ப்�கரமாக
Sometimes effective - �ல
ேநரங்களில் ெசயல்�ற…
Always effective -
எப்ெபா��ம் ெசயல்�…

56.7%

15.2% 24.4%



4. The teacher’s approach to teaching can best be described as -

கற்பிப்பதற்கான ஆ�ர�யர�ன் அ���ைற -------- ஆக
இ�க்�ற�

164 responses

Copy

Poor - ேமாசமானதாக
Fair - நியாயமானதாக
Good - நன்�
Very good - �க�ம் நன்�
Excellent - �றந்த�

33.5%

32.3%

29.9%



5. Fairness of the internal evaluation process by the teachers.

ஆ�ர�யர�ன் உள் ம�ப்ப� ட்� ெசயல்�ைறயின் ேநர்ைம
தன்ைம

164 responses

Copy

Unfair- நியாயமற்ற�
Usually unfair - ெபா�வாக
நியாயமற்ற�
Sometimes unfair - �ல
ேநரங்களில்
நியாயமற்ற�
Usually fair - ெபா�வாக
நியாயமான�
Always fair - எப்ெபா��ம்
நியாயமான�

9.1%

50%

39%



6. Was your performance in assignments discussed with you?

மாணவர்கள�ன் அகம�ப்ப� ட்� ெசயல்�றன் பற்�
விவா�க்கப்ப��றதா�

164 responses

Copy

Never - ஒ�ேபா�ம் இல்ைல
Rarely - எப்ெபா�தாவ�
Occasionally/Sometimes - �ல
ேநரங்களில்
Usually - ெபா�வாக
Every time - ஒவ்ெவா�
�ைற�ம்

13.4%

50%

30.5%



7. The institute takes active interest in promoting internship, student

exchange, field visit opportunities for students. ேநர� பயிற்� ,

மாணவர் பர�மாற்றம் மற்�ம் கள பார்ைவயி�தல் ேபான்ற
வாய்ப்�கைள மாணவர்கள�டம் உங்கள் கல்வி ��வனம்
ஊக்�விக்�றதா�

164 responses

Copy

Never - ஒ� ேபா�ம்
இல்ைல
Rarely - எப்ெபா�தாவ�
Sometimes - �ல
ேநரங்களில்
Often - ெப�ம்பா�ம்
Regularly - தவறாமல்

9.8%

41.5%

27.4%

15.2%



8. The teaching and mentoring process in your institution facilitates

you in cognitive, social and emotional growth. உங்கள் கல்�ர�
��வனத்�ன்� கற்றல் மற்�ம் வ�காட்டல் �ைறயில்�

மாணவர்கள�ன் அ���றன்� ச�க மற்�ம் உணர்ச்�
வளர்ச்�ைய அ�கர�க்க வச� உள்ளதா�

164 responses

Copy

Not at all - இல்லேவ இல்ைல
Marginally - ஓரள�
Moderately - �தமாக
Very well - �க நன்றாக
Significantly - ��ப்�டதக்க
வைக�ல்

9.8%

11.6%

20.7%

54.9%



9. The institution provides multiple opportunities to learn and grow.

உங்கள் ��வனம் கற்�க்ெகாள்ள�ம்� வளர்ச்� ெபற�ம்
பல வாய்ப்�கைள வழங்��ற��

164 responses

Copy

Strongly disagree -
��ைமயாக
உடன்பட�ல்ைல
Disagree - உடன்பட�ல்ைல
Neutral - ந�நிைல
Agree -
ஒப்�க்ெகாள்�ேறன்
Strongly Agree -
��ைமயாகஒப்�க்ெகா…

37.2%

35.4%

20.1%



10. Teachers inform you about your expected competencies, course

outcomes and programme outcomes. உங்கள் ��வனம்
கற்�க்ெகாள்ள�ம்� வளர்ச்� ெபற�ம் பல வாய்ப்�கைள
வழங்��ற��

164 responses

Copy

Never - ��ைமயாக
உடன்பட�ல்ைல
Rarely - உடன்பட�ல்ைல
Occasionally/Sometimes -
ந�நிைல
Usually -
ஒப்�க்ெகாள்�ேறன்
Every time -
��ைமயாகஒப்�க்ெகா…18.3%

39.6%

36.6%



11. Your mentor does a necessary follow-up with an assigned task to

you. உங்க�க்கான வ�காட்� ஆ�ர�யர்� உங்க�ைடய
கற்றல் ேவைலைய ��த்� ெதாடர்ந்�
கண்கான�க்�ன்றாரா�

164 responses

Copy

I don’t have a mentor - எனக்�
வ�காட�் இல்ைல
Rarely - எப்ெபா�தாவ�
Occasionally/Sometimes - �ல
ேநரங்களில்
Usually - ெபா�வாக
Every time - ஒவ்ெவா�
�ைற�ம்13.4%

54.3%

25.6%



12. The teachers illustrate the concepts through examples and

applications. ஆ�ர�யர்கள் பாடக�த்�க்கைள உதாரணங்கள்
மற்�ம் நைட�ைற பயன்கேளா� விளக்��றாரா�

164 responses

Copy

Never - ஒ� ேபா�ம்
இல்ைல
Rarely - எப்ெபா�தாவ�
Occasionally/Sometimes - �ல
ேநரங்களில்
Occasionally/Sometimes -
ெபா�வாக
Every time - ஒவ்ெவா�
�ைற�ம்

62.2%

23.2%



13. The teachers identify your strengths and encourage you with

providing right level of challenges. ஆ�ர�யர்கள் உங்கள�ன்
�றைன அைடயாளம் கண்�� நைட�ைற சவால்கைள
எ�ர்ெகாள்வ� பற்� ஊக்�விக்�ன்றனரா�

164 responses

Copy

Unable to - ஊக்��க்க
��ய�ல்ைல
Slightly - ��தள�
Partially -
ப��யாக(ஓரள� )
Reasonably - நியாயமாக
Fully - ��ைமயாக

14.6%

44.5%

32.3%



14. Teachers are able to identify your weaknesses and help you to

overcome them. ஆ�ர�யர்கள் மாணவர்கள�ன் பலவ� னத்ைத
அைடயாளம் கண்�� அ���ந்� �ள்வதற்� உதவி
ெசய்�றாரா�

164 responses

Copy

Never - ஒ�ேபா�ம் இல்ைல
Rarely - எப்ெபா�தாவ�
Occasionally/Sometimes - �ல
ேநரங்களில்
Usually - ெபா�வாக
Every time - ஒவ்ெவா�
�ைற�ம்

11%

48.2%

30.5%



15. The institution makes effort to engage students in the

monitoring, review and continuous quality improvement of the

teaching learning process. உங்கள� கல்வி ��வனம் கற்றல்
கற்பித்தல் ெசயல்�ைறயின் தர ேமம்பாட்�ற்�
மாணவர்கைள ஈ�ப�த்த �யற்� ெசய்�ற�

164 responses

Copy

Strongly disagree -
��ைமயாக
உடன்பட�ல்ைல
Disagree - உடன்பட�ல்ைல
Neutral - ந�நிைல
Agree - ஒப்� ெகாள்�ேறன்
Strongly agree -
��ைமயாக
ஒப்�க்ெகாள்�ேறன்.

13.4%

36.6%

43.9%



16. The institute/ teachers use student centric methods, such as

experiential learning, participative learning and problem solving

methodologies for enhancing learning experiences.கல்�ர�யில்
மாணவர்கைள ைமயமாக ெகாண்ட கற்றல் �ைறகைள
ெசயல்ப�த்த�ம்� பிரச்சைனகைள தீர்க்�ம் �ைறகைள
கற்ற�ல் பயன்ப�த்த�ம் ஊக்�விக்�ன்றன�

164 responses

Copy

Not at all - ஒ� ேபா�ம்
இல்ைல
Very little - �க �ைற�
Somewhat - ஓரள�
Moderate - �தமான
To a great extent - �க
அ�கமாக

43.9%

29.9%

18.9%



17. Teachers encourage you to participate in extracurricular

activities. ஆ�ர�யர்கள் மாணவர்கைள பாடம் சாராத பிற
ெசயல்பா�கள�ல் பங்ேகற்க ஊக்�விக்�றார்கள்

164 responses

Copy

Strongly disagree -
��ைமயாக ஒப்�க்
ெகாள்ள�ல்ைல
Disagree -
ஒப்�ெகாள்ள�ல்ைல
Neutral - ந�நிைல
Agree - ஒப்�ெகாள்�ேறன்
Strongly agree -
��ைமயாக
ஒப்�க்ெகாள்�ேறன்

36.6%

36.6%

17.7%



18. Efforts are made by the educational institute/ teachers to

inculcate soft skills, life skills and employability skills of students.

மாணவர்கள�ன் ெமன்�றன் , வாழ்க்ைகத்�றன் மற்�ம்
ேவைலவாய்ப்�த்�றன் ேபான்ற �றன்கைள அ�கர�க்க
உங்கள் கல்வி ��வனம் / ஆ�ர�யர்கள் பல்ேவ�
�யற்�கைள ெசய்�ன்றனர்�

164 responses

Copy

Not at all - ஒ� ேபா�ம்
இல்ைல
Very little - �கக் �ைறந்த
அள�
Somewhat - ஓரள�
Moderate - �தமான அள�
To a great extent - �க அ�க
அள�ல

42.1%

31.1%

17.1%



19. What percentage of teachers use ICT tools such as LCD

projector, Multimedia, etc. while teaching. எத்தைன சதவ� த
ஆ�ர�யர்கள் ICTக�விகைள �கண�ன� ஒள�வ� ழ்ச்�
பல்�டகம்� பயன்ப�த்��ன்றனர்�

164 responses

Copy

Below 29%
30 – 49%
50 – 69%
70 – 89%
Above 90%

15.9%

23.8%29.3%

24.4%



20. The overall quality of teaching-learning process in your institute

is very good. உங்கள் கல்வி ��வனத்�ன் ஒட்�ெமாத்த
கற்பித்தல்� கற்றல் ெசயல்�ைற �க நன்றாக உள்ள�

164 responses

Copy

Strongly disagree -
��ைமயாக ஒப்�க்
ெகாள்ள�ல்ைல
Disagree - ஒப்�
ெகாள்ள�ல்ைல
Neutral - ந�நிைல
Agree - ஒப்� ெகாள்�ேறன்
Strongly agree -
��ைமயாக ஒப்�
ெகாள்�ேறன்

15.9%

43.3%

37.8%



21. Give three observation / suggestions to improve the overall teaching –

learning experience in your institution. கல்�ர�யின் ஒட்�ெமாத்த
கற்பித்தல் கற்றல் ெசயல்�ைறைய ேமம்ப�த்�வதற்கான தங்கள�ன்
க�த்�க்கள

164 responses

Good

Good

No

Nothing

Very good

Very nice

Agree

நன்�

Super
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