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  Общи бележки 

Резултатите в този доклад сумират отговорите, посочени в 86 анкети, 

подадени от студенти, дипломирани през редовната и поправителната 

държавна изпитна сесии на уч.2014/2015 г.  

Студентите могат да получат образец на бланката от инспектора в 

Учебен отдел при обработка на документите им или да свалят бланката от 

специализирания сайт на Юридическия факултет. 

 Анкетата е особено важна, тъй като се полага от студенти, завършили 

обучението си, които вече имат пълен поглед над качеството на преподаването 

в целия курс на обучение и се ориентират към бъдеща кариера.  

Необходимо е активно разясняване на целите и стойността на тази 

анкета, както чрез преподавателите, така и с ангажирането на Студентски съвет 

към Факултета, за да получим по-разгърнати и информативни отговори. 

 

Респонденти на анкетата 

 Подадени са общо 86 анкети от студенти.  

От тях 27 са мъже, а 58 са жени.  

Редовно обучение – 76, задочно – 10. 
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Прехвърлени студенти:      

Общо 16 прехвърлени студенти, което е 16% от респондентите.  

7 студенти са прехвърлени от Бургаския свободен университет, 3 - от 

ЮЗУ, 1 студент от ВТУ, 3 -  не са  посочили от кое ВУ са прехвърлени.    

 

Прекъсвал ли е студентът: 

3 от подалите анкети студенти са прекъсвали - поради семейни причини 

и невзети изпити. 

Анализ на дадените отговори 

Раздел „Образователен продукт” 

 

1.Каква е Вашата оценка за степента на удовлетвореност от 

обучението в ЮФ? 

При скала на отговорите от -5 до 5 (негативно – позитивно) оценките са  

следните: 

Преобладаващата оценка е „4” – 37%, следва оценка „5” – 30% и оценка 

„3” – 22% от анкетираните. 

 

2. Ако трябва да сравните нивото на подготовката си с това на 

завършващите другите ЮФ България, на кое място бихте се 

поставили?  

 53% от анкетираните поставят ЮФ на ПУ на първо място; 

 14% от анкетираните поставят ЮФ на ПУ на второ място;  

 7 %  - на 3-то място. 

В преобладаваща част от анкетите, които не са поставили ПУ на 1-во 

място се посочва, че в ЮФ на СУ се получава по-добра подготовка. 

След като в този вариант на анкетата респондентите бяха помолени да 

посочат с какво конкретно други факултети изпреварват ЮФ на ПУ, те дадоха 

следните отговори: по-висок престиж на СУ и предпочитанията на 

работодателите. 

 

3.Смятате ли, че подготовката ви е адекватна на тази, която бихте 

получили другаде в ЕС? 

15% от анкетираните дават отговор „да”, 34% - „по-скоро да“. 12% 

отговарят категорично „не“, а 19% дават отговор „по-скоро не“.  
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4. Как бихте оценили нивото на теоретичните и практическите си 

познания? 

 32% от анкетираните оценяват нивото на познанията си като „отлично“;  

 51% - като „добро“; 

 15 % - като „удовлетворително“. 

 

5. Как бихте оценили нивото на практическите си умения? 

 10 % от анкетираните оценяват като „отлично“ нивото на практическите 

си умения; 

 29 % от анкетираните оценяват като „добро“ нивото на практическите си 
умения; 

  

 20 % - като „удовлетворително”; 

 34% считат, че нивото е  „слабо”.  

Резултатите са свързани с направените препоръки за засилване на 

практическите елементи в обучението на студентите.  

 

6. Посочете три лекционни курса, които сте запомнили с качествено 

преподаване и добър краен резултат 

Категорично, най-висока оценка анкетираните дават на преподаването по 

дисциплината „Гражданско процесуално право”. Сред това се подреждат   

2. „Облигационно право” 

3.  „Наказателно право”  

4. „Семейно и наследствено право“ и „Криминалистика“, 

5.  „Вещно право“ 

6.  „Конституционно право“ и „“Гражданско право – Обща част“. 

  

7. Мислите ли, че обучението ви по право в ЮФ е достатъчно, за да се 

реализирате като добър юрист? 

Преобладаваща част от анкетираните (35%  - отговор „да“ и 38%“ – 

отговор „по-скоро да“) считат, че получената подготовка е достатъчна за добра 

реализация.  

17 % от анкетираните считат, че обучението не е достатъчно. 
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8. Как бихте оценили нивото на преподаване на вашите лектори? 

Преобладават оценки „4” (34%), „5” (23%) и „3” (18%) по десетобална 

система от „-5” до „5”.   

 

9. Как бихте оценили нивото на преподаване на вашите асистенти? 

Преобладават оценки „4” (44%), „5” (28%) и „3” (15%) по десетобална 

система от „-5” до „5”.   

 

Раздел „Резултат и реализация” 

1.Смятате ли, че образованието ви в ЮФ ще ви позволи да получите 

желаната професионална реализация? 

Доминира положителният отговор: 36%  - отговор „да“ и 45% - отговор 

„по-скоро да“.  

 

2.Ако трябва да степенувате предпочитанията на работодателите 

към завършилите различни ЮФ в България, на кое място бихте 

поставили ЮФ на ПУ? 

41% от анкетираните поставят ЮФ на ПУ на 1-во място по отношение на 

предпочитанията на работодателите. 33% анкетираните поставят ЮФ на ПУ на 

2-ро място, предимно след ЮФ на СУ.  

Освен СУ в някои анкети, УНСС, НБУ изпреварват ПУ в предпочитанията 

на работодателите. 

3.Смятате ли, че по-високите оценки в дипломата дават възможност 

да се започне по-добра работа? 

Мненията на анкетираните са противоречиви – 42% дават положителен 

отговор (9% отговарят с „да“ и 33% с „по скоро да“), 54 % отговарят 

отрицателно (39% отговарят с „не“ и 15% с „по-скоро не“), 4% - не могат да 

преценят. 

 

4.Каква е желаната ви професионална реализация? 

Предпочитанията са за „прокурор” (19%), „съдия” (18%) и „адвокат” (20%).   

 

5.За каква работа се чувствате най-добре подготвен? 

Доминират отговорите „юрисконсулт” и „адвокат”. След това се нарежда 

„служба на държавна и общинска администрация”. 
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6.Коя от длъжностите ви се струва най-постижима? 

Повечето отговори са „адвокат”, „юрисконсулт”и „дознател“, което 

препокрива част от отговорите в на предишния въпрос. 

 

7.Има ли длъжност, която ви се струва непостижима? 

В 57% от анкетите отговорът е „не”; 8% от анкетираните считат, че има 

такава длъжност – основно се посочва „съдия” и „прокурор”.   

 

8. Като завършил ЮФ на ПУ, каква оценка според вас ще получите от 

юридическата общност в България? 

40% от анкетираните считат, че ще получат оценка „4“ по десетобалната 

дистема от „-5“ до „5“. Следват оценки „5” – 26% от анкетираните и оценка „3“ - 

20%.  

9. Каква оценка ще получите от неспециалистите. 

По десетобалната дистема от „-5“ до „5“ преобладават оценки „5” (59% от 

анкетираните) и „4” (21% от анкетираните). Като цяло анкетираните считат, че 

ще бъдат по-високо оценени от неспециалистите.  

 

10. Мислите ли, че образованието ви ще ви даде възможност за добра 

социална реализация? 

Доминират отговори „да“ и „по-скоро да”, съответно 64% и 29%. 

 

11. Смятате ли, че икономическите разходи за да завършите ЮФ на ПУ 

са били оправдани? 

Отговорът е положителен – 52 % отговарят с „да“ и 32 %  - с „по-скоро 

да“.  

 

Предложения на студентите в свободен текст 

 

Основните препоръки са следните: 

1. Повече практически занятия, казуси; 

2. По-голяма практическа насоченост на обучението; 

3. Да се подобри комуникацията между преподаватели и студенти. 

 

 


