
                 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
  

Б И О Л О Г И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т 
 

 
 

АНКЕТНА КАРТА 
 

за проучване мнението на потребителите на кадри 

относно качеството на обучение, знанията, уменията и професионалната подготовка на 

студентите от Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” 
 

 

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ/РАБОТОДАТЕЛИ,  

 

Настоящата анкетна карта има за цел да проучи Вашето мнение относно учебните планове, 

знанията, уменията и професионалната подготовка на студентите от Биологическия факултет 

на ПУ „Паисий Хилендарски”, както и нуждата от кадри с определени професионални 

компетенции. Вашето мнение и препоръки са важни за нас във връзка с оптимизиране на 

учебните програми и повишаване качеството на теоретичната и практическа подготовка на 

студентите.  
 

1. Наименование на Вашата институция (организация, фирма): 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

 

2. Вашата длъжност:..............................…………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

 

3. Вашите данни за контакт (адрес, телефон, ел.поща, факс) 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

4. Какъв е предметът на дейност на Вашата институция (организация/ фирма)?  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

5. Запознати ли сте с учебните планове на специалностите, в които се обучават студентите в 

Биологическия факултет на ПУ? 

  да   не 

Ако отговорът Ви е „да”, моля посочете на коя/кои специалности! 

 

............................................................................................................................................................................. 

Ако отговорът Ви е „не”, моля, бихте ли се запознали  с учебните планове на специалностите, в 

които се обучават студентите на адрес: https://bio.uni-

plovdiv.bg/bg/%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%81%

d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/ ! 

 

 

https://bio.uni-plovdiv.bg/bg/%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/
https://bio.uni-plovdiv.bg/bg/%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/
https://bio.uni-plovdiv.bg/bg/%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/


6. Считате ли, че учебните планове са балансирани по отношение на теоретичната и практическа 

подготовка на студентите? 

  да   не 

 

7.Във Вашата институция (организация/ фирма) има ли назначени специалисти, завършили 

Биологическия факултет на ПУ?  

  да   не 

Ако отговорът Ви е „да”, моля посочете техните имена, коя/кои специалност/и са завършили и през 

коя година? 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

 

8.В каква степен сте удовлетворени от знанията, уменията и компетенциите на Вашите служители, 

възпитаници на Биологическия факултет на ПУ? 

  напълно   отчасти   не съм удовлетворен   нямам мнение 

 

9. Бихте ли предоставили възможност за провеждане на практическо обучение на студенти от 

Биологическия факултет на ПУ във Вашата организация/фирма? 

  да   не съм сигурен   не 

 

10. Бихте ли препоръчали наши възпитаници на други свои колеги или други работодатели? 

  да   не съм сигурен    не  

 

11. Нуждаят ли се Вашите служители, наши възпитаници, от допълнително обучение и квалификация, за 

да могат да работят във Вашата организация /фирма? 

  

  да   не 

 

Ако отговорът Ви е положителен, моля уточнете от какво допълнително обучение и/или квалификация 

се нуждаят те!  

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

12. Какви са Вашите препоръки за оптимиране на професионалната подготовка на нашите студенти и  

повишаване на конкурентноспособността им на пазара на труда?  

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

13. Специалисти, завършили кои специалности в Биологическия факултет на ПУ и от кои 

образователно-квалификационни степени (бакалавър, магистър, доктор),  биха били полезни за Вашата 

институция /организация/ фирма? 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

Благодарим Ви за отделеното време! 

 

Можете да върнете попълнената анкета по един от следните начини: 

чрез електронната поща на адрес: biosecr@uni-plovdiv.bg 

 

mailto:biosecr@uni-plovdiv.bg


чрез факс на номер:(032) 261 566  

 

или на адрес:  

ПУ ”П. Хилендарски” 

ул. „Цар Асен” 24 

4000 Пловдив 

за Биологически факултет 

 

 

Дата:                               Ръководител на организацията:  

                                                                   /………………………………/ 

         


