
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ ОТ АНКЕТА  № 1 

 

проведена със студенти от Физическия факултет 

 

        Анкетата беше проведена през м. май 2008 год. със студенти от всички курсове и 

специалности на Физическия факултет. Комисията по осигуряване, поддържане и 

развитие на качеството на учебния процес избра по напълно случаен начин за 
анкетиране 4 задължителни дисциплини и 9 избираеми. Тези дисциплини се изучават в 

следните специалности и курсове:  

 

№ дисциплини Спец. 

курс 

преподаватели Брой 

анкет. 

1 Механика и Молекулна физика ФМ, Ф, 

ИФ,ИФК 

I курс 

доц.д-р Маринов, гл.ас д-р Димитрова, гл.ас. 

д-р Марудова, упр.- гл.ас. Марекова, гл.ас.д-р 

Каймаканова, гл.ас.д-р Михайлова 

 

76 

2 Теоретична механика ФМ,ИФ, 

Ф, IIкурс 

доц.д-р Стойчев, доц.д-р Казакова, 

упр. – гл.ас. Митев 

18 

3 Основи на електрониката Ф, ИФ 

III курс  

доц.д-р Милева (гл.ас. Йовчев) 

доц.д-р Манова (гл.ас. Алексиева) 

30 

4 Методика на обучението по 

физика  

ФМ 

IV курс 

проф.д-р Иванов, доц.д-р Николов 9 

5 Избираеми дисциплини ФМ,Ф,ИФ 

IV курс 

доц.д-р Манова (гл.ас. Алексиева), доц.д-р 

Милева, проф.дфн Велчев (гл.ас. Йовчев), 

доц.д-р Вранчев (гл.ас. Митев), гл.ас.д-р  

Каймаканова, гл.ас.д-р Райкова 

13 

 

        В IV курс ФМ, Ф и ИФ за учебната 2007/2008 год. бяха избрани следните 
дисциплини: 

        1. Силова електроника – доц. д-р Манова (гл.ас. Алексиева) 

        2. WEB-базирани технологии – доц д-р Милева  

        3. Физика на лазерите – доц. д-р Вранчев (гл. ас. Митев) 

        4. Сензори – проф. дфн Велчев 

        5. Взаимодействие на лазерното лъчение с веществото – гл. ас. д-р Каймаканова 

        6. Оптоелектроника – проф. дфн Велчев (гл. ас. Йовчев) 

        7. Измерване на лазерните параметри – доц. д-р Вранчев (гл. ас. Митев) 

        8. Физически основи на наноелектрониката – проф. дфн Велчев 

        9. Методика за решаване на задачи по физика от училищния курс – гл. ас. д-р 

Райкова 

        Общият брой на анкетираните беше 146 студенти, от които 88 (60%) мъже и 58 

(40%) жени. 

        Настоящият анализ е направен на базата на групиране на въпросите и отговорите 

по блокове така, както са групирани въпросите в самия анкетен лист. 

  

         

 

 

 

 

 

 

 



 

Въпрос № 6  Успех от следването до момента. 

 
        Както се вижда от приведената графика, в анкетата са участвали предимно добри и 

много добри студенти (71%), което ни дава основание да твърдим, че мнението в 

настоящата анкета се формира от мнението на „златната студентска среда”. 

 

 

        Студентско участие 

        Въпрос № 7  Вие сте присъствали на всички лекции и упражнения 

 
 

        Въпрос № 8  Участвали сте във всички лекции? 

 
 

 

 



        Въпрос № 9  Изпълнили сте всички упражнения, домашни задания и проекти? 

 
 

 

        Въпрос № 10  Според Вас, посещението на лекции и упражнения допринася ли за 
усвояването на материала, предвиден по учебна програма? 

 
 

 

        Въпрос № 11 Ако не сте посещавали занятията по съответната учебна дисциплина 
причините за това са 

  
 

        От отговорите на приведената група въпроси става ясно, че по-голямата част от 

студентите (87%) са посещавали всички или по-голямата част от лекциите, изпълнили 

са (86%) всички или по-голямата част от упражненията и домашните задания. 92% от 



анкетираните студенти са мотивирани да посещават лекции и упражнения, защото, 

според тях това допринася за усвояване на материала, предвиден по учебна програма. 

13% от студентите, които не посещават редовно лекции го правят, защото са принудени 

да работят. В графичното представяне по ординатната ос е нанесен броят на 
отговорилите анкетирани. 

 

        Организация на обучението 

        Въпрос % 12  Колко пъти предвидената в разписанието лекция не се е състояла? 

 
 

        Въпрос № 13 Колко пъти предвидените в разписанието упражнения не са се 

състояли?

 
 

        Въпрос № 14  Колко пъти лекторът на дисциплината е заместван? 

 



 

        Въпрос № 15 Според Вас редовното провеждане на лекциите и упражненията 

допринася ли за успешното усвояване на учебния материал? 

 
 

 

        Въпрос №  16  Достатъчни ли са лекциите по тази учебна дисциплина? 

 
 

 

        Въпрос № 17 Достатъчни ли са упражненията по тази дисциплина? 

 
 

        Анализът на въпросите от група „Организация на обучението” показва: 

1. Лекциите и упражненията се провеждат редовно от преподавателите и 

асистентите 



 

2. Според анкетираните студенти редовното провеждане на упражненията и 

лекциите допринася за успешното усвояване на учебния материал. 

3. Според 30% от студентите лекциите, предвидени в учебния план са 

недостатъчни. 35% - 40% смятат, упражненията също са недостатъчни.  

В графичното представяне по ординатната ос е нанесен броят на отговорилите 
студенти в проценти. Това представяне ще бъде използвано до края на анализа. 

         

        Учебно съдържание  

        Въпрос № 18.  Според Вас учебното съдържание е: 

 

 
 

        Въпрос № 19  Включените теми и проблеми са: 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Въпрос № 20  Професионалната приложимост и полезност на усвоените знания е: 

 

 
 

        Според средно половината от анкетираните студенти учебното съдържание на 
проверяваните дисциплини е по-скоро сложно, а според 60% от анкетираните 
съдържанието на дисциплината Теоретична механика е много сложно. 

        Мнението на студентите за актуалността и приложимостта на преподавания 

материал не е много високо. Около 30% смятат,  че учебното съдържание е слабо 

актуално, а около 20%, че то е с ниска приложимост. Също толкова студенти смятат, че 

актуалността и приложимостта са на средно ниво. Изключение в това отношение 

правят избираемите дисциплини и Основи на електрониката. Около 55% от 
анкетираните считат, че съдържанието на тези дисциплини е по-скоро актуално и около 

70% - средно приложимо. 

 

        Качество на преподаване 

        Въпрос 21  Учебният материал се преподава на: 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 



 

        Въпрос 22  Темпът на преподаване на знанията е: 

 

 
 

        Отговорът на въпросите от групата „Качество на преподаването” показва, че 
учебният материал се преподава на много достъпен или достъпен език (над 90% от 
анкетираните) и с нормално темпо (над 60% от анкетираните). 

 

        Преподавателят 

        Въпрос № 23  чете и диктува предварително написани лекции 

 
 

        Въпрос № 24  говори увлекателно 

 
 

 



        Въпрос № 25   въвлича студентите в дискусия 

 

 
 

       Въпрос № 26   е толерантен и коректен в отношенията си със студентите 

 
 

        Въпрос № 27  стимулира свободно участие на студентите, творческо и 

нестандартно мислене 

 
 

 

 

 

 



       Въпрос № 28   Как оценявате работата на ръководителя на упражненията? 

     

  
 

        Анализът на въпросите от групата „Преподавателят” (23 – 28) показва следното: 

1. Според нас въпрос № 23 не е разбран от студентите. 

2. Между 50% и 70% от анкетираните оценяват, че преподавателите всеки път 
или на по-голямата част от лекциите си говорят увлекателно. 

3. По-голямата част от студентите (над 70% средно) смятат, че преподавателят не 

може да увлече студентите в дискусия. 

4. Над 70% от анкетираните твърдят, че преподавателите са толерантни и 

коректни в отношенията си със студентите. 

5. Над 50% от студентите смятат, че преподавателите стимулират творческото и 

нестандартното им мислене. 

6. Студентите оценяват работата на ръководителите на упражнения ката добра и 

много добра (над 80%) 

 

В каква степен приемате твърденията: 

Въпрос №  29  Преподаването е на академично равнище. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Въпрос № 30  Преподавателят е добре подготвен и има педагогически опит  

 
 

Въпрос № 31  Преподавателят е толерантен и умее да установява и поддържа 
контакт с аудиторията. 

 
 

Въпрос № 32  Преподавателят е достъпен и отзивчив за контакти със студентите и 

извън часовете. 

 
 

        Анализът на въпросите 29 – 32 показва, че преподавателите на проверяваните 

в анкетата дисциплини са добре подготвени, имат педагогически опит и четат 
лекциите си на академично равнище според над 90% от анкетираните студенти. 

Преподавателите са толерантни и умеят да установят и поддържат контакт с 

аудиторията (над 88%).  



С обучението си по тази учебна дисциплина Вие:  

Въпрос № 33 получихте познания в научната област, в която имахте 
предварително формиран интерес 

 
 

Въпрос №  34  формирахте интерес към малко позната научна област. 

 
 

         Въпрос № 35  научихте нови за Вас неща (теории, понятия, факти) 

            

 
 

 

 

 

 



        Въпрос № 36  научихте полезни за бъдещата Ви професионална реализация знания 

и умения. 

 
 

        Анализът на отговорите на последната група въпроси показва, че по-голямата част 

от студентите са получили познания в научната област, в която са имали предварително 

формиран интерес и са научили нови за тях неща. Научили са полезни за бъдещата им 

професионална реализация знания и умения. 

 

        Препоръки и мнения, изразени от анкетираните студенти. 

        Съответните препоръки и мнения са поднесени така, както са формулирани от 

анкетираните без сериозни корекции. Мненията и препоръките, които съвпадат по 

съдържание са обединени в едно без да се променя смисълът им. 

1. Повече часове за упражнения (семинарни и лабораторни). По-съвременни 

уреди в лабораториите. Повече практика. 

2. Да се подобрят условията в компютърните зали, учебните кабинети и 

лабораториите. 

3. Лекциите да се поднасят мултимедийно, защото така интересът на студентите е 
по-голям. 

4. Лекциите да са по-малко математизирани. Висшата математика е така вплетена 
в лекциите, че убива желанието ми да ги уча. 

5. Да се посочват WEB – сайтове с добре структурирана и синтезирана 
информация, която може да се използва за училищни цели. 

6. Да се организират „отворени часове” за завършили студенти и действащи 

учители за обсъждане на проблемни въпроси. 

7. Да се осигури безплатна или поне на минимална цена спортна база: фитнес, 

плуване, бойни изкуства и други спортове. Ако базата е достъпна, много от 
студентите ще спортуват активно. 

8. Преподавателите трябва да бъдат по-склонни за компромиси към студентите, 

които нямат възможност да посещават занятия, защото работят. 

9. По-голямо уважение към студентите. 

10. Чух много интересни неща, които не съм знаела до сега. Физиката е един 

интересен и завладяващ предмет. 

11. За момента обучението е добро. Надявам се да остане такова и за напред. 

 

 

09.06.2008 Факултетна комисия по качеството 

 


