
 Анкети за проучване на студентското мнение, проведени през ноември 2014 г. 
 

Проведени са следните анкети: 
 

 Анкета № 01-01 Проучване на студентското мнение за специалността 
Анкетирани студенти от:  
Спец. Български език и английски език, ІV курс – 7 студента; 
Спец. ТТТ, ІІІ курс – 12 студента. 

 Анкета № 01-03 Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна 
дисциплина 

 Анкетирани са  следните преподаватели:  
 1. Доц. д-р Тодорка Георгиева – по дисциплината Фонетика на съвременния български 

език, ІІ курс, спец. Български език и чужд език (английски, френски, румънски) – 20 студента; 
 2. Гл. ас. д-р Евгения Денева – по дисциплината Компютърни мрежи и комуникации, ІІІ 

курс, спец. Физика и информатика – 11 студента. 

 Анкета № 01-07 Проучване на студентското мнение за административното 
обслужване и за условията за труд и самоизява 
 Анкетирани студенти от:  
 Спец. Електроинженерство, ІІ курс – 10 студента; 
 Спец. Физика и информатика, ІІІ курс – 6 студента. 

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

Анкетирани студенти от:  
Спец. Български език и френски език, ІV курс – 7 студента; 
Спец. Електроинженерство, ІV курс – 14 студента. 
През 2015 г. резултатие от тези анкети са обсъдени на заседания на катедрите и на Съвета 

на филиала и са набелязани коригиращи мерки. 
 
Анализ 
По – голяма част от 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  тяхната готовност 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. Също така те дават 
много добра оценка на административното обслужване във Филиала.  

Показателно е, че на въпроса: Как оценявате основното звено (факултет, филиал) по 
следните показатели: 
1.Работа на служителите и качеството на обслужване в канцеларията на основното звено? 
2. Трудовата дисциплина на служителите от основното звено? 
3. Трудовата дисциплина на преподавателите? 
100% от анкетираните  студенти дават много добра или отлична оценка на основното звено по 
изброените показатели. 

Анализът на проведените анкети обаче показва, че не всички студенти знаят, че техни 
колеги участват в колективните органи за управление на Филиала и Университета. Също така 
буди тревога фактът, че един доста голям процент от анкетираните студенти не проявяват 
интерес към научно- изследователската работа. 

 
 
 



Коригиращи мерки 
 

 Да бъде сведена до минимум разпокъсаността на занятията в седмичния разпис, с цел 
обезпечаване редовното присъствие на студентите. 

 Студентите още в началото на първи курс да бъдат запознавани от съответния курсов 
наставник с учебния план на специалността, а всеки преподавател по учебна дисциплина 
да ги информира за  контролните процедури за настоящия семестър. 

 Да се аргументират поставяните самостоятелни творчески задачи. 
 Да се аргументира оценяването на студентите по време на изпити и текущ контрол. 
 Да бъдат привличани и включвани повече студенти в научно-изследователската работа 

на Филиала. 
 Да се популяризират имената на студентите, които участват в колективните органи за 

управление, за да са разпознавани. 
  Да бъдат канени представители на студентите на катедрени съвети при обсъждане на 

важни въпроси от учебната и научна работа. 
  Ръководството да следи за спазване на трудовата дисциплина от страна на 

преподавателите. 
 Литературните източници да бъдат съобразени с възможностите за достъп на студентите 

до тях. 
 Да се обогатява периодично библиотечния фонд и да се подобри качеството на 

обслужване в библиотеката. 

 В началото на всяка учебната година да се провеждат семинари със студентите от първи 

курс, относно начините на използване на  стандартния и електронния каталог на 

библиотеката. 

 
 

 
 
 
 


