
До Декана на Биологически факултет 

      Доц. д-р С. Костадинова 

 

 

Д О К Л А Д 

от 

Доц. д-р Т. Стайкова – председател на Комисията по качеството към 

Биологически факултет 

 

Уважаема доц. Костадинова,  

На свое заседание от 11.04.2018г. Комисията по качеството разгледа 

резултатите от анкетното проучване с потребители на кадри, което проведе в 

периода 2017-2018 година. 

В анкетирането се включиха следните работодателски организации:  

Агрия АД, Eco Resolve Ltd., Чайкафарма, ИЗК „Марица”, МБАЛ „Уни хоспитал” 

ООД (гр. Панагюрище), РЗИ – Видин, РЗИ – Пловдив, СМДЛ „Каридат” ЕООД, 

СНЦ „Зелени балкани” – Стара Загора, Природонаучен музей – Пловдив, 

Стерна Консулт ЕООД, Основно училище „Отец Паисий” – с. Тополово, ПГАСГ 

„арх. Камен Петков” – Пловдив, ОУ „Райна Княгиня” – Пловдив, СУ „ П. Кр. 

Яворов – Пловдив, ОУ „ Яне Сандански” – Пловдив, СУ „Св. Патриарх Евтимий” 

– Пловдив.   

Въз основа на отчетените резултати, Комисията направи следните обобщения, 

които предлага на вниманието на членовете на ФС: 

1. Почти всички анкетирани работодатели (88%) са запознати с учебните 

планове на специалностите, в които се обучават студентите в БФ. 

2.  82% от тях считат, че учебните планове са балансирани по отношение 

на теоретичната и практическа подготовка на студентите. 

3. Всички (100%) са удовлетворени от знанията, уменията и компетенциите 

на техните служители – възпитаници на БФ на ПУ и биха ги препоръчали 

на други работодатели. 

4. 88% от потребителите на кадри биха предоставили възможност за 

провеждане на практическо обучение на студенти от БФ. 

5. Във връзка с оптимизиране на професионалната подготовка на 

студентите и повишаване на тяхната конкурентноспособност на пазара 

на труда, почти всички работодатели (82%) посочват, че е необходимо да 

бъде засилено практическото обучение на студентите чрез:  



 участието им в стажантски практики в специализирани 

лаборатории и работа със специализирана техника,  

 по-детайлно запознаване със законовите процедури в областта на 

екологията и опазването на околната среда (за студентите от 

специалност ЕООС),  

 повече педагогическа практика в училище и по-детайлно 

запознаване на студентите с училищната  документацията, 

свързана с планирането на работата и попълването на различни 

документи (за педагогическите специалности).  

6. На въпроса „Специалисти, завършили кои специалности на БФ биха били 

полезни за Вашата институция (организация)”, някои от анкетираните 

посочват всички специалности, други - специалностите Биология, 

Медицинска билогия, ЕООС, Биология и химия, Биология и английски - от 

ОКС „бакалавър”, както и магистърски специалности, свързани с 

микробиологичен контрол, безопасност на храните, паразитология, 

консервация и др., в зависимост от сферата на професионална дейност 

на съответната организация. 

 

Във връзка с отправената препоръка, свързана с по-подробното 

запознаване на студентите-еколози със законовите процедури, 

Комисията по качеството предлага освен в дисциплината 

"Екологично законодателство и норми", включена в учебния план 

на специалност ЕООС (хорариум 45 ч.), в дисциплините "Опазване 

на околната среда", "Замърсяване на въздуха", "Замърсяване на 

водите" и "Екологичен мониторинг"  също да бъде акцентирано 

върху специфичното законодателство в съответната сфера чрез 

разглеждане на конкретни теми. 

 

 

 

 

23.05.2018г.         ........................ 

Пловдив           (доц. д-р Т. Стайкова) 

 

 


