
 

АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ  
на студентите от Филиал-Силистра през 2013 година 

 
1. Анкета Trendence Graduate Barometer – European Edition 
Ежегодно над 1000 университета участват в Trendence Graduate 

Barometer - най-разпространената европейска анкета за професионална 
реализация и образование. Тя включва следните въпроси:  

 В каква степен си удовлетворен от обучението си; 

 Какви са очакванията ти за бъдещата професионална реализация.  
Анкетирани: 
Специалност Български език и английски език, ІV курс – 5 души 
Специалност Български език и френски език, ІV курс – 5 души 
Специалност Електроинженерство, ІV курс – 3 души 
Специалност ТТТ, ІV курс – 2 души 
Специалност Физика и информатика, ІІІ курс – 2 души 

 
2. Анкета Проучване на студентската заинтересованост и информиранoст 

относно програма Еразъм  

Анкетирани: 
Студенти от различните специалности, ІV курс – 10 души 
 
3. През януари 2013 г. са проведени анкетни проучвания с магистри от 

“Комуникативни техники и педагогически умения”: 

 въпросен лист 01-05 – 10 анкетирани студенти; 

 въпросен лист 01-08 за обективността и честността при оценяване 
на знанията – 10 анкетирани студенти. 

 
Като коригираща мярка е предложено включването на магистрите в 

научноизследователската работа – участие в проекти и в СНЧ. 
  
 В периода 22-24.04.2013 г. са проведени следните анкетни 
проучвания: 
 

1. Анкета № 01-01 Проучване на студентското мнение за 
специалността 

Анкетирани:  
Спец. Български език и френски език, ІІІ курс – 9 души; 
Спец. Електроинженерство, ІІІ курс – 13 души 
 
2. Анкета № 01-03 Проучване на студентското мнение за 

преподавател и учебна дисциплина 
Анкетирани за:  
 Гл.ас.д-р Галина Русева Лечева – дисц. Български фолклор, І курс, 

спец. Български език и английски език – 13 души; 
 Гл.ас. Йордан Николов Димов – дисц. Механика-1, ІІ курс, спец. ТТТ 

– 6 души 
 



3. Анкета № 01-07 Проучване на студентското мнение за 
административното обслужване и за условията за труд и самоизява 

Анкетирани:  
Спец. Български език и френски език, І курс – 6 души; 
Спец. Физика и информатика, ІІІ курс – 10 души; 
Спец. ТТТ, ІІІ курс – 6 души 

 
 4. Анкета № 01-08 Проучване мнението на студентите за 
обективността и честността при оценяването на техните знания и 
умения 

Анкетирани:  
Спец. Физика и информатика, ІІІ курс – 10 души; 
Спец. Български език и френски език, ІІІ курс – 9 души; 
Спец. ТТТ, ІV курс – 11 души 

 
 През м. ноември 2013 г. са проведени следните анкетни 

проучвания:  
1. Анкета № 01-01 Проучване на студентското мнение за 

специалността 
Анкетирани:  
Спец. Транспортна техника и технологии, ІV курс; 
Спец. Електроинженерство, ІV курс. 
 
2. Анкета № 01-03 Проучване на студентското мнение за 

преподавател и учебна дисциплина 
Анкетирани за:  
 Доц. д-р Петранка Петкова Трендафилова – І курс, спец. Български 

език и чужд език; 
 Доц. д-р Румяна Димитрова Лебедова – ІV курс, спец. Български 

език и чужд език; 
 Гл. ас. Валентин Неделчев Манев – спец. Транспортна техника и 

технологии, ІV курс; 
 Гл. ас. Мариана Димитрова Дачева – спец. Транспортна техника и 

технологии, ІV курс. 
 
3. Анкета № 01-07 Проучване на студентското мнение за 

дминистративното обслужване и за условията за труд и самоизява 
Анкетирани:  
Спец. Транспортна техника и технологии, ІІ курс; 
Спец. Електроинженерство, ІІ курс. 
 
4. Анкета № 01-08 Проучване на мнението на студентите за 

обективността и честността при оценяването на техните знания и 
умения 

Анкетирани:  
Спец. Електроинженерство, ІІІ курс. 
 
 
 



  
 
 Мнението на студентите и преподавателите за качеството и 
ефективността на учебния процес се проучва, анализира и 
популяризира eжегодно.  
 Справките по-долу показват, че студентите преценяват 
специалностите, които са избрали, като модерни и перспективни, 
както и като класически, но винаги търсени; дават висока оценка на 
преподавателския труд и ерудиция, на готовността на обучаващите 
системно да оказват помощ при подготовката за изпити или при 
разработването на индивидуалните семестриални задания; 
преценяват като коректнен начина на проверка и оценка на 
знанията им; заявяват повишен интерес към овладяването на 
новите знания и умения, пъй като са уверени, че обучението във 
Филиал-Силистра е предпоставка за тяхната успешна 
професионална реализация. 


