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До комисията по качеството на 

обучението при ЮФ на ПУ 
 

относно: 
проучване на студентските 

мнения през учебната 2008-2009 г. 
 
 

ДОКЛАД 
За 

изпълнение на задачите във връзка с провеждането и анализа на проучването на 
студентските мнения относно качеството и организацията на образователния продукт в 

ЮФ на ПУ през учебната 2008 – 2009 година  
 

Ст. ас. Димитър Ханев 
 
 В периода 01.04.2009 – 01.06.2009, във връзка с изпълнение на решенията на 
комисията по качеството на обучението при ЮФ на ПУ, беше извършено проучване на 
студентските мнения относно организацията и качеството на  предлагания 
образователен продукт. Проучването предвиждаше изработване на анкетна карта, 
анкетиране на определен брой студенти и обобщаване и анализиране на резултатите, с 
цел извличане на определени изводи, касаещи подобряването на образователната среда 
във факултета. В процеса на работа бе отредена активна роля на студентската общност, 
на която бе предоставена възможността за предлагане на варианти на анкетната карта, 
както и за начина на анкетирането. В резултат, одобрената анкетна карта бе размножена 
и предадена на студентския съвет за физическото осъществяване на анкетирането. 
 В съответствие с провежданите в предишни периоди  изследвания на 
студентските мнения и стратегията на университетския съвет по качество, проучването  
в ЮФ през 2009 г. бе осъществено чрез анкетна карта, предлагаща  въпроси в три 
основни модула. 1. Образователна дейност, 2. Изследователска дейност и 3. 
Администриране и необразователни услуги. 

Първият от модулите е най-широк и предвижда въпроси, насочени към 
изследването както на общото отношение на студентите към образователния процес и 
престижа на ЮФ, така и към конкретни организационни въпроси, отнасящи се до 
отделни учебни курсове. Вторият модул цели изясняването на интереса на студентската 
общност към научната дейност на преподавателите и към собствения и интерес относно 
участие в научни изследвания, а последната част от анкетната карта предвижда 
изследване на задоволството от административното и общото организационно 
обслужване във факултета. 
 Обобщените резултати от отговорите в отделните модули могат да бъдат добра 
основа за анализ в различни сфери от управлението на учебно-научния процес в ЮФ и 
да послужат за предприемането на конкретни мерки във връзка с цялостното 
подобряване на работната среда и престижа на факултета. В тази връзка резултатите от 
анкетното проучване бяха обработени и систематизирани в отделно приложение, 
представящо отговорите на всеки от въпросите в графичен вариант. Без да претендира 
за изчерпателност, този преглед бе използван с цел за първоначален анализ и 
интерпретация, особено в светлината на резултатите от предишните подобни анкети. 
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При необходимост и конкретно дефинирани цели анализът и интерпретацията на 
данните биха могли да бъдат допълнително предметизирани и канализирани.  
 Обобщените резултати от проведеното във факултета анкетиране дадоха 
възможност за дефиниране на границите на първоначалния анализ, свързани с 
изходните данни, относими към целевата група, валидността и надеждността на 
изследването. В тази връзка е наложително да се направят някои уточнения. 
 Проучването бе насочено към студенти от всички курсове от специалност Право 
в ЮФ, записани в редовна форма на обучение. Общият брой на попълнените анкети е 
73, като разпределението по курсове е представено в следващата фигура. 
  

 
 

Формираната картина дава яснота относно пропорционалното разпределение на 
участниците по курсове, при което се вижда, че участници от 5ти курс практически 
липсват. Това е разбираемо от гледна точка на по-различната ориентираност на 
бъдещите абсолвенти, но нежеланието за участие в анкетата само по себе си е факт, 
който би могъл да бъде интерпретиран негативно – като дезинтересираност на 
завършващите (и вече завършилите) към бъдещото развитието на факултета. 

Трябва да се отчита също така общия брой на анкетите, който е по малък от 20 % 
от броя на редовните студенти в ЮФ. 

Горните условия са в пълен синхрон и не предлагат никакво отклонение от 
предишните анкети за изследване на студентските мнения. В този смисъл 
интерпретацията на данните от настоящата анкета е относима към предишните такива 
интерпретации. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 Представите на студентите за качествено обучение и съответствието им с 
предлаганото в ЮФ на ПУ се изследва основно в няколко въпроса: 
 
 Каква е вашата оценка за степента ви на удовлетвореност от обучението в ЮФ? 
 

 Ако трябва да сравните нивото на подготовката си с това на студентите от другите ЮФ в 
България, на кое място бихте се поставили? 
 

 Смятате ли, че подготовката ви по Право е адекватна на „средната за ЕС” 

 
По скалата от  – 5 до + 5, отразяваща степента на удовлетвореност от обучението 

в ЮФ, положителна оценка (над 1) са дали над  90 % от запитаните. Преобладаващият 
борой от запитаните (32 %) поставят ЮФ на ПУ на второ място по качество на 
обучението по право в България. Избралите тази опция отреждат първото място на ЮФ 
на СУ, а над 50 % от общия брой запитани смятат, че получават подготовка адекватна 
на тази, която биха получили другаде в Европа. 

1 курс   23 
2 курс  14 
3 курс  20 
4 курс  15 
5 курс  1 
Общо  73 
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Като цяло резултатите от тези данни говорят за позитивни нагласи сред 
студентите относно предлаганото обучение и не предлагат отклонение от предишните 
данни. 

 

 
 

Над 31 % от анкетираните поставят факултета на второ място по качество и престиж 
 
 

 
 

Над 50 % смятат, е обуението им е адекватно на това в другите страни от ЕС 
 

 В този блок от въпроси внимание заслужава въпрос 13. 
 
 Мислите ли, че можете да управлявате процеса на образовнието си според вашите нужди 

  
 Необходимо е да се посочи, че въпреки, че тези които отговарят позитивно (да 
или по-скоро да) са сравнително голяма част от запитаните, тук те не формират 
мнозинство. Напротив преобладаващата група – 49.3 % са на обратното мнение. 
 Важен е фактът, че на въпросите отнасящи се до начините на провеждане на 
изпити и лекции преобладаващият отговор е: 
 
 Разликите при различните преподаватели са толкова големи, че е невъзможно да се 
отговори 
 

 Що се касае до провеждането на упражнения този отговор не е избиран. В това 
отношение резултатите показват отклонение от предишните години. Тук с основание 
бихме могли да направим извода, че провеждането на упражненията е стандартизирано 
чрез системата за разглеждане на казуси от практиката. Това ясно личи и в отговорите 
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на  въпрос № 9, според преобладаващата част от които упражненията разглеждат 
казуси от практиката и създават яснота относно юридическата професия. 
 От друга страна обаче, някои препоръки дадени от студентите са във връзка с 
организирането на практики извън учебния процес. Т.е., част от запитаните не са 
доволни от предимно теоретичната форма на обучение. 
 

 
Около 50 % отбелязват са доволни от разглеждането на казуси по време на упражненията 

 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

  
 Основният въпрос в този блок установяващ възможността на студентите за 
развитие на научна дейност съчетаема с образователната е: 
 
 Смятате ли, че имате достатъчно възможности за участие в изследователски проекти, 
самостоятелно или заедно със своите преподаватели 
 

 Отоговорите на този въпрос са доста показателни. Близо 70 % от запитаните 
отговарят негативно. В това отношение настоящите резултати не търпят никакво 
отклонение от предишните. 
 

 
Отоговори «г» и «в» формират негативните нагласи по горния въпрос 

 
 

АДМИНИСТРИРАНЕ И НЕОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ 
 
 Есенцията на отношението на студентите към тази част от тяхното образование 
може да бъде изразена чрез анлиза на следния въпрос: 
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 Каква е вашата оценка за нивото на административното обслужване във факултета 
(достъп до справочна информация, изискване и предоставяне на документи и т.н.т.) 
 

 Около 50 % от запитаните определят отношението си като негативно. Тук, в 
сравнение с предишните анкети също не се наблюдава значително отклонение. 
 

 
 

 
Повечето от изразените препоръки касаят следните няколко групи въпроси: 
 
1. Организиране на практически занятия, извън учебния процес 
2. Подобряване на административното обслужване и организация на учебния процес 
3. Създаване на условия за безплатно ползване на адекватна литература 
4. Създаване на условия за включване на студенти в научно-изследователски проекти 
 
Пловдив 
02.10.2009        Ст. ас. Димитър Ханев 


