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ИЗВОДИ:  
           През 2019 г. е направено анкетно проучване на студентското мнение за  

преподавател и учебна дисциплина на студентите от специалност „Социални дейности“  
II- ри курс. 

 
 Разпределението на анкетираните по пол е 14% - мъж, 86% -  жена; 
  На въпроса дали са имали интерес към тази дисциплина преди започване на изучаването й 

67% от анкетираните отговарят положително, а  22% споделят, че не могат да 
преценят, нямали са интерес 11%; 

  Висок е процентът на анкетираните, които смятат учебното  съдържание за актуално – 
100%; 

 Интересът на анкетираните студенти към дисциплината се е повишил по време на 
изучаването й, като 100% потвърждават това; 

 Учебното време се изполва рационално според 100% от студентите; 
 Изложението на преподавателя е ясно и разбираемо според 100% от анкетираните; 
 За 100% от студентите  преподавателят винаги е готов да прекъсне изложението на 

лекцията си за да отговори на въпроси и да проведе дискусия; 
 Студентите са на мнение, че по тази дисциплина се илюстрират теоретичните 

проблеми с конкретни примери от практиката (100%);  
 Според 100% от студентите преподавателят им възлага творческа работа в активен 

процес на самостоятелна работа под неговият контрол; 



ИЗВОДИ 
 Цели 100% е одобрението на анкетираните  спрямо отговорите, които са получили на 

зададени по време на лекции към преподавателя въпроси; 
 Ерудицията на преподавателя е оценена много високо от всички анкетирани; 
 100% от анкетираните, определят отношението на преподавателя към тях като 

учтиво и колегиално; 
 Предпочитан източник за подготовка за изпита  са материалите предоставени от 

преподавателя (54%), собствените записки използват 23%; 15% от анкетираните 
предпочитат записки от други колеги, а 8% -учебници с автор преподавателя; 

  Според 89% от анкетираните,  преподавателят ще вземе предвид отговорите, които са 
дадени от тях; 11% от студентите не мислят, че отговорите им ще бъдат взети под 
внимание; 

 Според 78% при полагане на изпит по дадената дисциплина са получили отлична оценка, 
11% от тях са получили „много добър“, „добър“-11%; 

 Средният успех от следването за 33% от студентите е „отличен“, 22% посочват, че до 
момента е „много добър“, а 11% като „добър“; 

 78% са на мнение, че получената оценка отговаря напълно на техните знания, а 22% са на  
мнението, че отговаря приблизително; 

  Лично присъствие над 80% имат 100% от анкетираните студенти; 
 100% смятат, че идеята за оценяване на преподавателите от страна на студентите е 

полезна. 
 

 


