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Юридически факултет 

Комисия по качеството 

 

Анализ на резултатите от анкета за академичната 2016/2017 г., 

проведена сред студентите от спец. „Право“ - задочно обучение  

  

Комисия по качеството: 

доц. д-р Христо Паунов – председател 

доц. д-р Константин Пехливанов 

гл. ас. д-р Жана Колева 

гл. ас. д-р Радослава Янкулова  

Анна Павлова – Секретар на факултет 

Магдалена Петкова - студент 

  

 

 Комисията разгледа обобщените резултати от проведените анкети 

сред студентите от задочно обучение.  

 За първи курс, препоръките на студентите от задочно обучение към 

преподавателите са: решаване на повече казуси; повече обучителни 

материали в електронен вид. 

 За втори курс, Комисията констатира невисока удовлетвореност от 

придобитите знания от лекциите по Права на човека, Международни 

отношения и Гражданско право – обща част, в сравнение с удовлетвореност 

от другите дисциплини - Административно право, Вещно право, 

Административен процес.  

 Обща препоръка към всички преподаватели, провеждащи семинарни 

занятия е да се повиши нивото на преподаване. 

 Препоръките на студентите са за повече съдебна практика и 

дискусии по време на лекции. 
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 Комисията установи, че сред мнението на студентите се наблюдава 

разминаване между нивото на преподаване и изискванията по време на 

изпит (Гражданско право – обща част). 

  

 За трети курс, Комисията констатира невисока удовлетвореност от 

придобитите знания по време на лекциите по Облигационно право. 

 Препоръките са за повече часове за семинарни занятия. 

  

 За четвърти курс,  Комисията установи, че сред мнението на 

студентите се наблюдава разминаване между нивото на преподаване и 

изискванията по време на изпит (Трудово право, Криминалистика).  

 Препоръките на студентите са за повече практика и симулации на 

съдебен процес; за премахване на излишните избираеми дисциплини; 

увеличаване на хорариума на задължителните дисциплини. 

 За пети курс, Комисията установи, че се наблюдава разминаване 

между нивото на преподаване и изискванията по време на изпит по 

дисциплината Осигурително право. 

 Препоръките на студентите са за осъвременяване на методите за 

преподаване, задължително присъствие на занятия и повече практическа 

насоченост. 


