
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

от проведаната на 17.12.2011 година анкета със завършили във Физическия 
факултет студенти 

 

Броят на акетираните студенти е 31, от които 3-ма не са отговорили на нито 
един въпрос, което се приема като отказ за участие. Така броят на студентите, 
които са попълвали анкетните листове е 27. Времето за попълване не е 
ограничено, но предвид предстоящото тържество не може да бъде повече от 45 
минути. Последната попълнена анкета беше предадена на 20-тата минути след 
раздаването на анкетните листове. Анкетирането беше проведено при 
гарантирана анонимност. 

Направеният анализ е за всеки въпрос поотделно. Обобщаващи изводи не са 
правени. 

Въпрос 1: Ще ни позволите ли да знаем Вашето мнение за полученото 
образование във факултета? Бихте ли го изразили поне с две изречения? 

От получените отговори 19 са положителни, 7 отрицателни и един студент не е 
отговорил на този въпрос. Положителното отношение се  изразява с отговори в 
диапазон от „ получих много повече от знания“ и „ много израстнах като 
личност“ през краткото „доволен съм“ до категоричното  „да“. 

Въпрос 2: Изучаването на кой учебен предмет Ви е донесло най-голямо 
удовлетворение и радост? 

Отговорите тук са свързани с конкретната специалност на студента. Естествено 
е, че студентите завършили инженерни специалности предпочитат техническите 
предмети като лазерна техника, компютърна технология и т.н.  Посочени са 20 
учебни предмета, от които само 5 пъти се повтарят „Лабораторните и 
практически упражнения“. Някои теоретични дисциплини като „Квантова 
механика“  се повтаря два пъти, „Астрономия“ – 2 пъти и „Линейна и нелинейна 
оптика“ -2 пъти. Останалите (Астрофизика, МОФ, ИФК, програмиране, лазерна 
техника, компютърна архитектура, ЯФ, АФ, ММФ, инженерна графика, 
Биофизика, ТФ, вакуумна техника, Физика на земята и електромагнетизъм) са 
споменати само по веднъж.   

Извод: Интересите на студентите са много широки. Не може да се открои 
тенденция. Изборът на учебен предмет, чиито изучаване е донесло 
удовлетворение е свързан с лични предпочитания.  Може да се твърди само, че 
студентите се радват най-много на лабораторните и практическите занятия. 

Въпрос 3: Какво бихте препоръчали да се подобри в процеса на преподаване 
– неговата организация и съдържание? 



На този въпрос са получени само 20 отговора, които могат да се групират в 
следнитедве направления: 

- По отношение на организацията на учебния процес:  Студентите 
предлагат да се наложи по-голяма взискателност и по-високи стандарти; 
Да се повиши дисциплината като не се допуща преписване на изпит, да 
се въведат по-строги правила, както за преподаватели, така и за студенти. 
Да се осъществява по-добра комуникация между студенти и 
преподаватели. 

- По отношение на методите и съдържанието на учебния процес те 
предлагат да се осъвременят методите на преподаване и да се включи 
е-обучението като такава форма; Да се осъвремени учебното 
съдържание, да се увеличи броя на упражненията, практиките и 
стажовете. Да се повиши нивото на чуждоезикова подготовка. Да се 
премахнат предмети, които не са пряко свързани със специалността. В 
повече от 7 анкети е посочено „Да се обнови материалната база в 
лабораториите“. 

Извод: Студентите често не са наясно за разликата между „теоретични 
предмети“ и „теоретично представяне на знания“.  Смятаме, че отговорите им, 
свързани с призива „по-малко теория“ се отнасят към преобрадаващото 
теоретично представяне на знанията. Откровява се тенденция от мнения, които 
са за засилване на експенименталния метод  на преподаване на знания, които 
имат практическо значение. Похвално е изискването за по-висока дисциплина. 

Въпрос 4: Ще препоръчате ли на Ваши приятели да станат студенти във ФФ? 

От 27 попълнили анкетата, 19 отговора са категорично „да“. Така техния процент  
е 70,4%. Отрицателните отговори са 5, а 3 –ма студенти не са отговорили на този 
въпрос. 

Въпрос 5: Избройте имената на преподаватели, които са оказали най-силно 
положително въздействие върху подготовката Ви като специалист. 

Посоченият брой препоподаватели е 25. Като се има предвид, че 
преподавателският състав на факултета е от 40 човека, може да се направи 
извода, че повече от половината преподаватели  заслужават уважението на 
своите студенти, което е високо признание за академичната общност на 
факултета.  Най-често  - 13 пъти е споменат доц. Евтимов, 8пъти - д-р Дакова, 5 
пъти – доц. Хр. Христов, 4 пъти- проф. Балабанов, 3 пъти – доц. Писанова, 2 пъти – 
Иван Иванов, 2 пъти – доц. Казакова и  по веднъж доц. Чолаков, доц. Марудова, 
доц. Попов, проф. Иванов, доц. Райкова, доц. Маринова, доц. Маринов, доц. 
Вранчев, Ст. Недев, доц. Сренц, доц. Петров.  

Въпрос 6: Искате ли да ни съобщите нещо важно, което  преценявате, че 
новото ръководство на Факултета трябва да знае? 



По този въпрос са писали само 5 студента. Техните предложения могат да се 
обобщат в две направления:  да се увеличи дялът на стажовете и практическите 
упражнения и  да се прави по-строг подбор на студенти. 

 

30.12.2011       доц. Райкова 

Пловдив 


