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I. Въведение и методи 

 

През месец октомври 2020 г., Факултетната комисия по качество проведе 

изчерпателно проучване на студентското мнение на първокурсниците от направление 

5.11. – Биотехнологии, специалност – „Фармацевтични биотехнологии“.  Акцента на 

въпросите беше избора им на Университет и специалност, тяхната удовлетвореност от 

организацията и обслужването по процедурата за кандидатстване и прием, както и 

очакванията им за цялостното следване и бъдеща реализация.  

При провеждане на анкетата бяха поканени да вземат участие всички студенти 

от първи курс специалност „Фармацевтични биотехнологии“. Броят на доброволно 

анкетираните студенти е общо 28 (96,60%).  

 

Резултатите бяха анализирани чрез MS Excel.  
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II. Резултати 

Специалност „Фармацевтични биотехнологии“ 

1. Запишете специалностите и университетите, в които сте кандидатствали, 

като ги подредите по реда на вашите желания? 

 

Преобладаващата част от студентите (79%) са посочили като първо желание 

специалността в която са приети (22 студента). Същият брой студенти са 

кандидатствали и в други специалности (19 в същото направление и 3 в други 

професионални направления) на Пловдивския университет. Двайсет и един студенти 

(75%) са посочили, че по време на кандидатстудентската кампания са подавали 

документи и в други университети, които предлагат обучение в същото направление.  

 

При болшинството от анкетираните студенти (96,43%), основна тежест при 

избора на специалност е интереса им към бъдещата професия, която искат да 

практикуват. Само 2,44% от първокурсниците са посочили, че са записали да учат в 

специалност „Фармацевтични биотехнологии“, защото са били класирани за нея. Няма 

студенти, които са отбелязали, че избора им на образование е направен въз основа на 

финансови, социални или други причини. 

 

 

2. Как направихте своя избор на специалност?  
А) интерес към бъдещата професия; Б) в тази специалност съм класиран; В) по 

финансови и социални причини (дом, семейство); Г) друго. 
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Основен източник на информация, определящ избора на специалност, в която да 

кандидатстват са интернет страниците на университета и специализирания сайт на 

Биологическия факултет (75%). Близки и приятели (21,43%), с препоръки и съвети 

също са допринесли за избора на специалност, в която завършилите зрелостници да 

получат своето образование. 3,57% са се доверили на информацията намерена във 

Facebook и същия процент анкетирани са се запознали с предлаганите специалности в 

БФ от организирани от факултета срещи и/или предварителни състезания. 

Б

В

Г

Д

Е

Фармацевтични биотехнологии

 

3. Откъде получихте информация за специалността, в която се обучавате? 

А) от страницата на университета/факултета в интернет; Б) от организирани от 

факултета срещи или предварителни състезания; В) от Facebook; Г) от близки и 

приятели; Д) от завършили Пловдивски университет; Е) от друго място – моля 

запишете. 

 

 

Всички студенти (100%) са запознати с учебния план, по който ще се обучават и 

квалификационната характеристика на специалността. От тях 75% смятат, че са 

напълно запознати, и само 25%, че информацията им е частична. 
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4. Запознати ли сте с учебния план, по който ще се обучавате, и 

квалификационната характеристика на специалността?  

А) да, напълно; Б) частично; В) не. 

 

 

Няма студенти, които да не са удовлетворени от организацията и обслужването 

по процедурата по кандидатстване и прием. Всички в определена степен са доволни от 

цялостния процес, стартиращ с кандидатстудентската кампания, подаване на документи 

за кандидатстване, провеждане на кандидатстудентските изпити и записването им в 

желаната специалност. 

 

5. Удовлетворява ли Ви организацията и обслужването по процедурата по 

кандидатстване и прием?  

А) да; Б) не; В) от части. 
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6. Посещавали ли сте ПУ, преди да решите да кандидатствате?  

А) да; Б) не. 

Половината от анкетираните студенти (50%) са посещавали ПУ преди 

кандидатстване в институцията. Биологически факултет организира ежегодно активна 

кандидатстудентска кампания, с посещения на преподаватели в училища от Пловдив и 

региона. В БФ ежегодно са обявявани „Дни на отворените врати“, в които кандидат-

студентите могат да посетят учебните зали и лаборатории, да се срещнат с деканското 

ръководство, както и с представители на Студентския съвет на ПУ. В дните на 

отворените врати, комисията по КСК изготвя и публикува на специализирания сайт 

график за текущи лекции и упражнения. Две поредни години Биологическия Факултет 

организира ученическо състезание „Пътешествие в биологията”.  

 

Основните опасенията на студентите, относно трудностите, които биха могли да 

срещнат при обучението си в ПУ са относно сложността на материала (57,14%). 

Адаптирането към студентския живот е също предизвикателство, с което студентите 

трябва да се справят по пътя на образованието си (21,43%). За 14,29% от студентите се 

налага да съвместяват следването с работата и трудността при тях, би била в 

съчетаването на двете дейности. 
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7. Какви трудности очаквате при обучението си в ПУ?  
А) със сложността на материала; Б) с адаптацията към студентския живот; В) 

работя и уча едновременно; Г) друго. 

 

 

Предварителната оценка на студентите за факултета е много висока - много 

добра (60,71%) и отлична (35,71%). Първите впечатления на студентите от 

организацията на учебния процес, преподавателите и материалната база са 

удовлетворили във висока степен техните очаквания и желания. 

 

8. Каква е Вашата предварителна оценка за факултета (по шестобалната 

система)? 
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9. Какви са Вашите очаквания? 

Очакванията от образованието, което ще получат студентите от първи курс 

специалност „Фармацевтични биотехнологии“ могат да се обобщят по следния начин: 

- Качествено образование – 36%;  

- Добра реализация – 36%;  

- Добра подготовка и обучение на високо ниво – 11%; 

- Коректно отношение на преподавателите и добра комуникация между 

преподавател-студент – 7%; 

- Професионализъм на преподавателите и достъпно поднасяне на информацията 

– 4%; 

- Успешно завършване на образованието – 4%. 

 

Процентът на студентите, отговорили на въпрос 9 е различен от 100%, защото не 

всички анкетирани първокурсници са дали отговор на въпроса. 

 

III. Заключение  

Болшинството от студентите са направили избор в коя специалност да се 

обучават на база на интереса им към бъдещата професия и са се запислаи да учат в най-

желаната от тях специалност. Информация за специалността, в която биха искали да се 

обучават са получили основно от страницата на университета и от специализирания 

сайт на БФ. Всички студенти напълно или в определена степен са запознати с учебния 

план, по който ще се обучават, както и с квалификационната характеристика на 

специалността. Организацията и обслужването по процедурата по кандидатстване и 

прием удовлетворява всички студенти. Трудностите, които очакват да срещнат по своя 

студентски път са свързани със сложността на материала и дали ще се справят с него. 

Оценката до момента, която дават на факултета е изцяло много добра и отлична.  


