
резултати и анализ от анкета № 2 
 

проведена със студенти от Физическия факултет 

 

        Анкетата е проведена със 175 студенти от всички курсове на специалностите: 

Физика и математика, Физика, Инженерна физика и Информационни и 

комуникационни системи. Нейната цел е да се проучи мнението на студентите за 

организацията и провеждането на учебната дейност във Физическия процес. 

        От анкетираните 91 (52%) са мъже и 84 (48%) – жени. 

        Резултатите от анкетата са обобщени и илюстрирани графично. 

        Някои от обобщените резултати са коментирани и са направени изводи за 

състоянието на учебната работа. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

         

        Резултатите показват висока посещаемост на лекции (87%) и много висока – на 

упражнения (98%). Основна причина за не посещаването на учебните занятия е това, че 

част от отсъстващите студентите (34%) едновременно учат и работят. Не бива обаче да 

се пренебрегва и това, че за около 20% от отсъстващите студенти лекциите са 

безинтересни. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

        Изследванията показват, че около 13% от анкетираните студенти не са запознати с 

документите, обезпечаващи организацията и протичането на учебния процес, което 

показва, че трябва да се помисли за ефективността на информационната система във 

Факултета. 

 

 

 



        Болшинството от студентите във Физическия факултет  смятат, че изучаваните от 

тях дисциплини допринасят за повишаване на общата им култура (60%) и 

професионалната им подготовка (56%). Напълно негативните отговори на този въпрос 

са единични.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        Около половината от анкетираните студенти смятат, че знанията, които получават 

са актуални, отразяват достиженията на науката (52%) и са ориентирани към 

потребностите на практиката (50%). 37% от тях смятат, че това само в известна степен е 

вярно, около 12% са негативно настроени. 12% намират лекциите за анахронични и 

самоцелни, а 20% смятат, че това във висока степен е така.  



 
 

        Половината от анкетираните студенти (50%) са доволни от разписанието, по което 

се провежда учебният процес. В същото време 60% от тях смятат, че разписанието е 

съобразено по- скоро с интересите и възможностите на преподавателите, от колкото с 

техните.  

 

   
 

        Според 46% от анкетираните студенти лекциите са съдържателни и интересни. 

Също толкова смятат, това в известна степен е така. Останалите 8% намират лекциите 

за безинтересни и не съдържателни.  



 

 

 

 
        Според 50% от анкетираните упражненията, в които участват им позволяват да 

изградят способност за творческо мислене и самостоятелно вземане на решения. 

Според около 70% упражненията им помагат да изградят  комуникативни умения и 

умения за работа в екип. Около 11% смятат, че упражненията не им носят никаква 

полза. 

 

 

 

        



 По-голяма част от студентите (74%) смятат, че извън аудиторната работа е необходима 

и полезна. 

 
 

        23% от анкетираните студенти смятат, че Университетската библиотека не 

разполага с необходимата им литература, 41% нямат достъп до интернет услуги, 29% 

не са доволни от административното обслужване, 35% смятат, че социалните проблеми 

не са добре решени, 49% считат, че Университетът не им осигурява условия за спорт.  

 

 
 



        По- голямата част от студентите (78%) смятат, че преподавателите са добре 

подготвени и познават новостите в научната област, в която работят. 

        Около 50% от анкетираните твърдят, че преподавателите са комуникативни и 

толерантни. 

        Внимание!!!  В Университета има корумпирани преподаватели и служители (така 

смятат 40% от анкетираните студенти) 

        Материалната база и учебно-техническите средства не са на добро ниво и не 

отговарят на съвременните изисквания (около 80% от анкетираните) 

        Учебниците и учебно-помощните материали са достъпни и подпомагат учебния 

процес на студентите (около 50% от анкетираните). 

 

 

 

 
 

 

 

        Участието на студентите в публични лекции и срещи, студентски творчески 

инициативи, дискусии, кръгли маси, конференции, проекти на преподавателски екипи е 

почти епизодично.С „ да” са отговорили средно 14% от анкетираните студенти. 

 



 
        Студентите са слабо запознати с научната работа на Факултета. Средно 60% от 

анкетираните отговарят, че не познават научните изследвания на преподавателите си, 

научно-изследователската програма и научните издания на Факултета. 

 

 
        По-голямата част от анкетираните студенти (около 70%) споделят мнението, че в 

Пловдивския университет се преподава на високо равнище, а преподавателите са добре 

подготвени и отдадени на работата си. Около 40% смятат, че в Университета се 

стимулира творчеството, инициативата, индивидуалните способности и мислене. 



 
 

 

 

        От отговора на този въпрос се вижда, че студентите са избрали Пловдивския 

университет по две главни причини: 1. тук имат възможност да получат образование по 

предпочитана специалност (70%) и 2. Университетът е висше училище с традиции и 

авторитет (79%). 



 
 

          Над 90% от анкетираните студенти не са се сблъсквали лично корупция. Въпреки 

това близо 60% от тях са сигурни, че в Университета има корумпирани преподаватели 

и служители. 

 

        Изводи: 

 

1. Една, макар и не голяма част от студентите не са запознати с документите, 

обезпечаващи организацията и протичането на учебния процес. 

2. Болшинството от студентите във Физическия факултет са твърдо убедени, че 

изучаваните от тях дисциплини допринасят за повишаване на общата им 

култура и професионална подготовка. 

3. По-голямата част от студентите смятат, че разписанието, по което се провежда 

учебния процес е съобразено не с техните интереси, а с тези на 

преподавателите. 

4. Преобладаващата част от студентите считат, че преподавателите са добре 

подготвени и познават новостите в научната област, в която работят. 

5. Студентите не са доволни от състоянието на материалната база, от 

възможностите на библиотеката, от ограничения интернет-достъп, от 

административното обслужване, от социалните придобивки. 

6. Много слабо е участието на студентите в творчески инициативи, дискусии, 

конференции, проекти на преподавателски екипи. 

7. Преобладаващата част от студентите са избрали Пловдивския университет, 

защото тук имат възможност да получат образование по предпочитана 

специалност и, защото той е висше училище с традиции и авторитет. 



8. Над 90% от студентите не са се сблъсквали лично с корупция, въпреки това 

близо 60% от тях са уверени, че в Университета има корумпирани 

преподаватели и служители. 

 

         

Факултетна комисия по качеството 

 

 

 

 

 

 


