
A B C D E

Thoroughly - સંપૂણ 
તૈયારી

Satisfactorily - 
સંતોષકારક Poorly- ખરાબ Indifferently - 

ઉદાસીન તૈયારી
Won’t teach at all 
ભણાવતા જ નથી

60% 31% 1.40% 1.30% 1.30%

Always effective - 
હંમેશા અસરકારક

Sometimes effective- 
કેટલીકવારઅસરકારક

Just satisfactorily - 
મા  સંતોષકારક

Generally ineffective - 
સામા ય 

રીતેિબનઅસરકારક

Very poor 
communication - ખબૂ 

જ ખરાબ

66.10% 20% 10.70% 2.30% 0.80%

Excellent Very good Good Fair Poor

30.60% 30.80% 28.80% 2.50% 1.30%

Always fair - હંમેશા 
યાજબી

Usually fair સામા ય 
રીત ે યાજબી

Sometimes unfair 
ઘણીવાર ગેર યાજબી Unfair ગેર યાજબી

70.30% 26.40% 2.20% 1.10%

Every time હંમેશા Occasionally/Sometim
es કોઈકવાર Rarely ભા યે જ Never ારયે નહી ં

69.50% 20% 6.40% 4%

Regularly- િનયિમત પણે Often - ઘણીવાર Sometimes ારકે Rarely કોઈકવાર Never ારયે નહી ં

53.80% 23.70% 12.20% 5.10% 4.50%

Scale of Opinion % of Opinion

Thoroughly - સંપૂણ 
તૈયારી & Satisfactorily - 

સંતોષકારક

Always effective - હંમેશા 
અસરકારક & Sometimes 

effective- 
કેટલીકવારઅસરકારક

Very good & Excellent & 
GOOD

Always fair - હંમેશા 
યાજબી

Every time હંમેશા & 
Occasionally/Sometimes 

કોઈકવાર

Regularly- િનયિમત પણ ે
& Often - ઘણીવાર

91%

86.10%

90.20%

70.30%

89.50%

77.50%

The teacher’s approach to teaching 
can best be described as ( િશ કન ે
ભણાવવાની પ િત અન ેતમ ેકેવી 

ગણાવશો ?)

3

Fairness of the internal evaluation 
process by the teachers  ( કોલજેની 
આતંિરક મૂ યાંકન પ િત કેવી છે ?

4

Was your performance in 
assignments discussed with you? ( 
 અસાઇમે ટ મા ંતમારી કામગીરી િવશ ે
તમારી સાથ ેચચા કરવામા ંઆવ ેછે?)

5

The institute takes active interest in 
promoting internship, student 

exchange, field visit opportunities for 
students.( સં થા િવ ાથ ઓ માટે 

િવ ાથ  િવિનમય ે  મુલાકાતની તકોમા ં
િફ ડ િવઝીટ  લેસમે ટ ની તકો માટે 
ો સાિહત કરવામા ંસિ ય રસ લ ેછે?)

6

How well were the teachers able to 
communicate? ( િશ ક િવષય અંગેનુ ં

સમજણ આપવામા ંકેવા છે?)
2

STUDENTS SATISFACTION  SURVEY ( SSS ) YEAR : 2020-21

Opinion of Answer in PercentagesSr. 
No.

QUESTION

How well did the teachers prepare 
for the classes ( િશ ક વગખડંમા ં
ભણાવવા માટે કેવી તૈયારી કરીન ેઆવ ે

છે?)

1



Significantly સાથક રીતે Very well ઘણી સારી 
રીતે

Moderately સાધારણ 
રીતે Marginally કોઈકવાર Not પણ કદાિપ નહી ં

35.30% 49% 12.30% 3.90% 2.40%

Strongly agree - સંપૂણ 
સંમત Agree સંમત Neutral તટ થ Disagree અસંમત Strongly disagree 

સંપૂણ સંમત

47.70% 40% 8.40% 2.30% 1.70%

Every time - 
િનયિમતપણે Usually ઘણીવાર Occasionally/Sometim

es ારકે Rarely ભા યે જ Never ારયે નહી ં

67.30% 19.30% 8.30% 3.80% 1.40%

Every time - 
િનયિમતપણે Usually ઘણીવાર Occasionally/Sometim

es ારકે Rarely ભા યે જ Never ારયે નહી ં

62.60% 20.80% 10.50% 4.10% 1.90%

Every time - 
િનયિમતપણે Usually ઘણીવાર Occasionally/Sometim

es ારકે Rarely ભા યે જ Never ારયે નહી ં

69.60% 21.40% 6.20% 1.70% 1.20%

Fully - હંમેશા Reasonably - કારણોસર Partially - આિંશક રીતે Slightly - સાથક રીતે Unable to - કરવા માટે 
અસમથ

61.10% 22% 8% 4.50% 4.40%

Every time - 
િનયિમતપણે Usually ઘણીવાર Occasionally/Sometim

es ારકે Rarely ભા યે જ Never ારયે નહી ં

Strongly agree - સંપૂણ 
સંમત & Agree સંમત

Every time - િનયિમતપણે

Every time - િનયિમતપણ ે
& Usually ઘણીવાર

Every time - િનયિમતપણ ે
& Usually ઘણીવાર

Fully - હંમેશા & 
Reasonably - કારણોસર

Every time - િનયિમતપણ ે
& Usually ઘણીવાર & 

Occasionally/Sometimes 
ારકે

Very well ઘણી સારી રીત ે
& Significantly સાથક રીતે

90.10%

83.10%

84.300%

87.70%

67.30%

83.40%

91.00%

Teachers are able to identify your 
weaknesses and help you to 

overcome them (િશ કો તમારી 
નબળાઈઓન ેઓળખવામા ંસ મ છે અન ે
તેન ેદૂર કરવામા ંતમારી સહાય કર ેછે)

13

10

Your mentor does a necessary 
follow-up with an assigned task to 
you ( તમારા માગદશક તમન ેસોપંાયેલુ ં
કાય સાથ ેઆવ યક પૂછપરછ કર ેછે)

The teachers illustrate the concepts 
through examples and applications. 
( િશ કો ઉદાહરણો અન ેઉપયોગ ારા 
િવિવધ બાબતોનો યાલ સમ વ ેછે)

11

12

The teachers identify your strengths 
and encourage you with providing 
right level of challenges.( િશ કો 
તમારી શિ  અન ેનબળાઈઓની 

ઓળખવામા ંસ મ છે અન ેશિ ઓ ને 
ો સાિહત કરવા અન ેનબળાઈઓન ેદૂર 
કરવાના ય ોમા ંસહાય કર ેછે?)

The teaching and mentoring process 
in your institution facilitates you in 

cognitive, social and emotional 
growth ( તમારી સં થામા ંિશ ણ અન ે
માગદશન િ યા તમન ેરચના ક 

સામાિજક અન ેભાવના ક િવકાસ મા ં
સુિવધા આપે છે?)

7

The institution provides multiple 
opportunities to learn and grow. 

(સં થા બનાવવા માટે અન ેિવકાસ માટે 
ઘણી બધી તકો પૂરી પાડે છે?)

8

Teachers inform you about your 
expected competencies, course 

outcomes and programme 
outcomes ( િશ કો તમન ેતમારી 
અપેિ ત લાયકાત અ યાસ મના 

પિરણામો અન ે ો ામના પિરણામો િવષે 
જણાવે છે?)

9



49.20% 28.60% 12.30% 5.20% 4.70%

Strongly agree - સંપૂણ 
સંમત Agree સંમત Neutral તટ થ Disagree અસંમત Strongly disagree 

સંપૂણ સંમત

45.80% 40.30% 9.40% 3% 1.50%

To a great extent - 
ખબૂ જ સારી રીતે Moderate યાજબી રીતે Some what થોડા ઘણા 

અંશે
Very little ખબૂ જ 
ઓછા માણમાં

Not at all ારયે પણ 
નહી ં

59.30% 27.20% 9% 2.77% 1.80%

Strongly agree - સંપૂણ 
સંમત Moderate યાજબી રીતે Neutral તટ થ Disagree અસંમત Strongly disagree 

સંપૂણ સંમત

60.80% 30.80% 4.80% 2.10% 1.60%

To a great extent - 
ખબૂ જ સારી રીતે Moderate યાજબી રીતે Some what થોડા ઘણા 

અંશે
Very little ખબૂ જ 
ઓછા માણમાં

Not at all ારયે પણ 
નહી ં

62% 22.10% 11% 2.90% 1.90%

ABOVE 90% 70-89% 50-69% 30-49% BELOW 29%

34.60% 28.40% 16.30% 9.40% 11.30%

Strongly agree - સંપૂણ 
સંમત & Agree સંમત

To a great extent - ખૂબ 
જ સારી રીત ે& Moderate 

યાજબી રીતે

Strongly agree - સંપૂણ 
સંમત & Agree સંમત

To a great extent - ખૂબ 
જ સારી રીત ે& Moderate 

યાજબી રીતે

ABOVE 90% & 70-89% & 
50-69%

86.10%

86.50%

91.60%

84.100%

79.30%

16

Teachers encourage you to 
participate in extracurricular 

activities. ( િશ કો તમન ેબહારની 
વૃિ ઓમા ંભાગ લેવા ો સાિહત કર ેછે)

17

Efforts are made by the institute/ 
teachers to inculcate soft skills, life 

skills and employability skills to 
make you ready for the world of 
work. (  સં થા / િશ કો ારા તમન ે
વા તિવક પિરિ થિત માટે તૈયાર કરવા 
માટે કુશળતા વન કુશળતા અન ે

રોજગારીની આવડત કેળવવાની ય  
કરવામા ંઆવ ેછે)

તેન ેદૂર કરવામા ંતમારી સહાય કર ેછે)

14

The institution makes effort to 
engage students in the monitoring, 

review and continuous quality 
improvement of the teaching 
learning process. (  આ સં થા 
િવ ાથ ઓન ેઅ યયન અ યાયન 
િ યાની દેખરખે સમી ા અન ેસતત 

ગુણવ ા સુધારણા મા ંજોડાવા યાસ કર ે
છે)

The institute/ teachers use student 
centric methods, such as 

experiential learning, participative 
learning and problem solving 
methodologies for enhancing 

learning experiences. (સં થા િશ કો 
ાયોિગક િશ ણ સહભાગી ભણતર અન ે
ો લેમ સોિટગ જ ેિવ ાથ  કેિ ત 

પ િતનો ઉપયોગ કર ેછે જથેી ભણતર 
અસરકારક બનાવી શકાય)

15

18

What percentage of teachers use 
ICT tools such as LCD projector, 
Multimedia, etc. while teaching. ( 

િશ ણ આપતી વખત ેિશ કો કેટલા ICT 
ટુ સ  જવેા કે એલસીડી ોજ ે ટર 

મ ટીમીિડયા વગેરનેો ઉપયોગ કર ેછે )



Strongly agree - સંપૂણ 
સંમત Agree સંમત Neutral તટ થ Disagree અસંમત Strongly disagree 

સંપૂણ સંમત

50.80% 37.30% 7.60% 2.80% 1.50%

Strongly agree - સંપૂણ 
સંમત & Agree સંમત 88.10%19

The overall quality of teaching-
learning process in your institute is 

very good.  (  તમારી સં થામા ં
િશ ણની િ યાને એકંદર ેગુણવ ા ખબૂ 

સારી છે


