
АНАЛИЗ 

на резултати 

от проведена анкета със студенти 

от специалностите ИФ, ФМ, Ф и ИФК 

(95 анкетирани) 

 
 
 

РЕЗУЛТАТИ: 
 

Тази част от описаните резултати се отнася само за въпроси №11-30 
 
11. Как оценявате количеството и качеството на преподавания учебен 
материал в дисциплините от Обща физика (Механика, Молекулна физика, 
Електричество и магнетизъм, Оптика, Атомна физика, Ядрена физика)? 
 
Въпроси №12-17 също са анализирани тук. 
Обща Физика:  количество: малко 4, нормално 46, много 22 
           качество: незадоволително 81 добро 67, отлично 1 
Теоретична физика: количество: малко 1, нормално 22, много 23 (ИФК, ХФ) 
          качество: незадоволително 20, добро 24, отлично 1 
Мат. анализ и ЛААГ: количество: малко 4, нормално 51, много 12 
                качество:незадоволително 14 (ЛААГ), добро 54, отлично 2 
Специализиращи: количество: малко 31 нормално 42, много 2 
     качество: незадоволително 4, добро 44, отлично 1 
Избираеми: количество: малко 2, нормално 18 (3 и 4 курс), много 3 
     качество: незадоволително: 0, добро 20 , отлично 5 
Език: количество: малко 31, нормално 16, много2 
          качество: незадоволително 27 (Бъндев), добро 30, отлично 2 (Атанасова) 
 
 
18. Как преценявате подготовката Ви за реалното изпълняване на Вашата 
професия? (3-4 курс) 
 
ИФК :  4-ти курс 7 – недостатъчна, 6 задоволителна, ; 3ти курс – 7 задоволителна, 3 
недостатъчна; 
МФ 3-ти курс: 7 недостатъчна , 2 задоволителна. 
 
 
19. Какво липсва на преподаването във ФФИТ, за да дава възможност за 
получаване на първокласно висше образование? 
 
практически лабораторни упражнения - 20, материална база – 12, липса на уважение 
4, недостатъчно изучаване на чужда език -4 
 
 
20. Как оценявате административното обслужване в Учебен отдел на 
факултета? 



а) Много съм доволен -34; б) Доволен съм -34 в) Нито съм доволен, нито недоволен 
-16; г) Недоволен съм; 
 
21. Как оценявате организацията на избираемите дисциплини във факултета? 
а) Много съм доволен -4 ; б) Доволен съм – 29;  в)Нито съм доволен, нито 
недоволен -7; г) Недоволен съм -1 
 
 
22. Как оценявате материално-техническата база, която ползвате като 
студенти? 
Столова, общежития интернет връзка и библиотека са недостатъчни 
 
23. Кое в материално-техническа база НЕ ви удовлетворява? 
 Препокрива се с горното. 
 
24. Как е най-добре студентите да получават информация относно дейностите 
във факултета? 
а) Чрез представител на курса; б) Чрез Интернет;  
 
25. Как Вие получавахте информация за събитията във факултета? 
 
26. Има ли възможност за научноизследователска работа на студентите? 
 
Повечето студенти не могат да преценят – нямат информация. 
 
27. Има ли достатъчно информация и условия за работа по проекти с други 
наши и чуждестранни университети, фирми и организации? 
не 
 
28. Има ли възможност за студентска мобилност в България и чужбина? 
 
не са информирани 
 
29. Посочете най-важните проблеми за Вас като студенти, чието решаване не 
търпи отлагане:  
 
30. Друго за което не бяхте попитани, но искате да споделите:   
 
 

ИЗВОДИ: 
 

1. Повечето анкетирани студенти споделят, че количеството предлаган за 
изучаване учебен материал е в нормални граници. За учебната дисциплина 
„Теоретична физика” обемът на учебното съдържание се преценява като 
„голям” от  студентите от специалности ИФК и ХФ; Като недостатъчно 
учебно съдържание се определя това по „Специализиращи дисциплини” и 
„Език”. Споделя се, че подготовката по специализиращите предмети не е 
достатъчна. 

 
2. Общата оценка за качеството на преподаване във факултета е много добра.  



 
3. Оформя се група от преподаватели, които са ценени от студентите. Има и 

такива, чиято работа се определя като некачествена от студентите. 
 
4. Студентите споделят, че биха желали да се подобри материална база, и да се 

включат повече лабораторни упражнения. Така задачата за подобряване на 
материалната база на обучение се поставя като водеща. 

 
5. Основно информация те получават чрез представител на курса и чрез 

интернет. Желаят да се подобри информираността им по отношение на 
международна мобилност, работа по проекти и включване в 
научноизследователската работа. 

 
6. При конструирането на подготовката на нови учебни планове да се има 

предвид мнението на студентите. 
 

7.  Да се организира по активна работа с представителите на курсовете и да се 
работи за подобряване на връзката студенти – преподаватели. 

 
8. Да се преработи анкетата като някои от въпросите се комбинират, а други 

се оценяват по числов показател, така, че обработката да бъде по-лесно. 
 
 
 



ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
ул. “Цар Асен” 24 
4000 Пловдив, България 
тел. (032) 62 02 52 

 

ФАКУЛТЕТ  
 
ФИЗИКА И ИНЖЕНЕРНИ 
ТЕХНОЛИГИИ 

 
 

А  Н  К  Е  Т  А 
 

Специалност и курс __________________________, степен Бакалавър 
 

Оградете посочения от Вас отговор. Допускат се и повече от един отговор, където е уместно. 
 

1. Защо избрахте да завършите тази специалност? 
а) Тя е призвание за мен; б) Това ме приеха; в) За да не започна работа; г) Родителите ми 
настояваха; д) За да замина на бригада в чужбина; 
ж) Поради следната причина: .......................................................................................................... 
 
2. Отговори ли обучението във Физическия факултет на Вашите очаквания? 
а) Да, напълно; б) Надмина очакванията ми; в) Не мога да преценя; г) Категорично не; 
Защото: .............................................................................................................................................. 
 
3. Каква е вашата оценка относно качеството на преподаване на лекциите? 
а) Много съм доволен; б) Доволен съм; в) Нито съм доволен, нито недоволен; г) Недоволен 
съм; д) Изобщо не съм доволен; 
Защото: .............................................................................................................................................. 
 
4. Каква е вашата оценка за качеството на преподаване на семинарните упражнения? 
а) Много съм доволен; б) Доволен съм; в) Нито съм доволен, нито недоволен; г) Недоволен 
съм; д) Изобщо не съм доволен; 
Защото: .............................................................................................................................................. 
 
5. Каква е вашата оценка за качеството на лабораторните упражнения? 
а) Много съм доволен; б) Доволен съм; в) Нито съм доволен, нито недоволен; г) Недоволен 
съм; д) Изобщо не съм доволен; 
Защото: .............................................................................................................................................. 
 
6. Каква е вашата оценка за прилагането на форми на извънаудиторна заетост (домашни 
работи, проекти и т.н.) 
а) Много съм доволен; б) Доволен съм; в) Нито съм доволен, нито недоволен; г) Недоволен 
съм; д) Изобщо не съм доволен; 
Защото: .............................................................................................................................................. 
 
7. Как оценявате отношението на преподавателите към студентите? 
а) Много добро; б) Добро; в) Задоволително; г) Лошо; д) Не мога да преценя; 
Защото: .............................................................................................................................................. 
 
8. Справедливо ли е оценяването на знанията и уменията на студентите? 
а) Напълно справедливо; б) Справедливо, с единични изключения; в) Преобладава 
несправедливото оценяване; г) Не мога да преценя; 
Защото: .............................................................................................................................................. 
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9. Посочете няколко имена на Ваши преподаватели, чиято работа бихте оценили като 
качествена: ...................................................................................................................................... 
 
10. Посочете няколко имена на Ваши преподаватели, чиято работа бихте оценили като 
некачествена: ......................................................................................................................... 
 
11. Как оценявате количеството и качеството на преподавания учебен материал в 
дисциплините от Обща физика (Механика, Молекулна физика, Електричество и 
магнетизъм, Оптика, Атомна физика, Ядрена физика)? 
Количество: ....................................................................................................................................... 
Качество: ........................................................................................................................................... 
 
12. Как оценявате количеството и качеството на преподавания учебен материал в 
дисциплините от Теоретична физика (Теоретична механика, Електродинамика, 
Квантова механика, Статистическа физика и термодинамика)? 
Количество: ....................................................................................................................................... 
Качество: ........................................................................................................................................... 
 
13. Как оценявате количеството и качеството на преподавания учебен материал в 
дисциплините като Математически анализ и Линейна алгебра и аналитична геометрия? 
Количество: ....................................................................................................................................... 
Качество: ........................................................................................................................................... 
 
14. Как оценявате количеството и качеството на преподавания учебен материал в 
избираемите  дисциплините? 
Количество: ....................................................................................................................................... 
Качество: ........................................................................................................................................... 
 
15. Как оценявате количеството и качеството на преподавания учебен материал в 
инженерните и специализиращите  дисциплините (за специалности като ИФ, МедФ, 
ИФК, Ф)? 
Количество: ....................................................................................................................................... 
Качество: ........................................................................................................................................... 
 
16. Как оценявате количеството и качеството на преподавания учебен материал в 
методичните дисциплини (за специалност “Физика и математика”)? 
Количество: ....................................................................................................................................... 
Качество: ........................................................................................................................................... 
 
17. Как оценявате количеството и качеството на преподавания учебен материал в 
езиковото обучение? 
Количество: ....................................................................................................................................... 
Качество: ........................................................................................................................................... 
 
18. Как преценявате подготовката Ви за реалното изпълняване на Вашата професия? 
а) Напълно достатъчна; б) Задоволителна; в) Недостатъчна; г) Не мога да преценя; 
Защото: ............................................................................................................................................. 
 
19. Какво липсва на преподаването във ФФИТ, за да дава възможност за получаване на 
първокласно висше образование? 
............................................................................................................................................................. 
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20. Как оценявате административното обслужване в Учебен отдел на факултета? 
а) Много съм доволен; б) Доволен съм; в) Нито съм доволен, нито недоволен; г) Недоволен 
съм; 
Защото: .............................................................................................................................................. 
 
21. Как оценявате организацията на избираемите дисциплини във факултета? 
а) Много съм доволен; б) Доволен съм; в)Нито съм доволен, нито недоволен; г) Недоволен 
съм; 
Защото: .............................................................................................................................................. 
Препоръки: ....................................................................................................................................... 
 
22. Как оценявате материално-техническата база, която ползвате като студенти? 
□ сграда: ..............................................................     □ зали: ........................................................ 
□ компютри: .......................................................     □ Интернет-връзка: .................................... 
□ столова: ...........................................................     □ библиотека: ............................................. 
□ обкръжаваща сграда: ......................................    □ кафенета: ................................................. 
□ общежитие: ..................................................... 
 
23. Кое в материално-техническа база НЕ ви удовлетворява? 
а) Аудитории; б) Семинарни зали; в) Компютърни зали; г) Библиотека и библиотечен фонд; д) 
Достъп до интернет; е) Спортна база; ж) Студентска столова; з) Студентски общежития; и) 
Други .....................................................................................................................  
 
24. Как е най-добре студентите да получават информация относно дейностите във 
факултета? 
а) Чрез представител на курса; б) Чрез Интернет; в) Информационно табло; 
г) Други .......................................................................................................................................... 
 
25. Как Вие получавахте информация за събитията във факултета? 
а) Чрез представител на курса; б) Чрез Интернет; в) Информационно табло; 
г) Други .......................................................................................................................................... 
 
26. Има ли възможност за научно-изследователска работа на студентите? 
.......................................................................................................................................................... 
 
27. Има ли достатъчно информация и условия за работа по проекти с други наши и 
чуждестранни университети, фирми и организации? 
........................................................................................................................................................... 
 
28. Има ли възможност за студентска мобилност в България и чужбина? 
........................................................................................................................................................... 
 
29. Посочете най-важните проблеми за Вас като студенти, чието решаване не търпи 
отлагане:  
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
 
30. Друго за което не бяхте попитани, но искате да споделите:  .......................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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