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  През 2019 г. е направено анкетно проучване на мнението на завършващи студенти 

от специалностите  „Медицинска сестра“ (МС), „Акушерка“ (АК) и „Медицински 

лаборант“ (МЛ) -  III – IV – ти курс. 

 Разпределение на анкетираните по пол : МС (мъже – 15%, жени – 85%), АК (мъже – 10%, жени 

– 90%), МЛ (мъже – 8%, жени – 92%); 

 Между 42-67% (МС – 61%, АК – 42%, МЛ – 67%) от анкетираните лица определят тяхната 

специалност като класическа, но винаги търсена, според други 8-46% тя е модерна и 

перспективна (МС – 20%, АК – 46%, МЛ – 8%); 

 От гледна точка на бъдещата професионална дейност между 76-87% (МС – 76%, АК – 87%, 

МЛ– 83%) от анкетираните, определят обучението като напълно ефективно;  

 По отношение на академичната етика и атмосфера, налице са изградени добри 

взаимоотношения между студентите и преподавателите, това е така според 29-80% (МС – 

43%, АК – 29%, МЛ – 80%) от анкетираните. Изградените отношения между студентите и 

администрацията получават одобрение от 26-64% (МС – 41%, АК – 26%, МЛ – 64%). 

Атмосферата между самите студенти е добре оценена. Между 26-64% са на  това мнение (МС 

– 39%, АК – 26%, МЛ – 64%);  

 

 

 

 

 

Изводи 



 79% от студентите на специалност „Медицинска сестра“ са на мнение, че ще продължат 

образованието си в по-висока образователна степен, като 49% ще изберат отново МУ-Плевен 

за тази цел. 42% от студентите от „Акушерка“ заявяват желанието си да продължат 

обучението си в по-висока степен, 58% смятат да го направят в МУ-Плевен. 67% от 

анкетирените „Медицински лаборант“ искат да се обучават в по-висока степен и ще изберат 

МУ-Плевен; 

 Обективността на оценяването на знанията и уменията по време на следването се 

потвърждава от между 75-80% от анкетираните (МС – 75%, АК– 80%, МЛ– 75%); 

 По време на  държавните изпити 75% от анкетираните от специалност „Акушерка“ и 

„Медицински лаборант“ считат, че са били обективно оценени от своите преподаватели, МС – 

71%; 

 Между 79-100% (МС – 79%, АК– 83%, МЛ– 100%) от анкетирани лица са препоръчали на 

други студенти и учащи да се обучават в МУ – Плевен. Конкретна специалност са 

препоръчали между 46-73% (МС – 55%, АК– 46%, МЛ– 73%); 

 



 Готовност да подпомогнат каузата на Университета са изразили по-голяма част от 

запитаните, между 58-79% (МС – 68%, АК– 79%, МЛ– 58%); 

 По отношение на изградения авторитет между 50-75% (МС – 60%, АК– 75%, МЛ– 50%) 

считат, че за това им е помогнал именно фактът, че са възпитаници на МУ-Плевен;  

  58-91% от завършващите се надяват да намерят успешна трудова реализация (МС – 88%, 

АК– 91%, МЛ– 58%); 

  Висока оценка се дава на ерудицията на преподавателите между 67-80% (МС – 74%, АК– 

80%, МЛ– 67%); 

 Между 42-50% (МС – 49%, АК– 50%, МЛ– 42%) от респондентите смятат, че най-полезно 

при подготовката по време на следването е била широкопрофилната практическа 

подготовка. 

 


