СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ
НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ
МУ – СОФИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ
ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ОТ СТАЖАНТИ
НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ,
МУ – СОФИЯ

01.09.2021 г. – 30.11.2021 г.
В съответствие с изискванията за провеждане на анкети сред специализанти и с
цел подобряване на качеството на обучението във Фармацевтичен Факултет при
Медицински Университет – София, Комисията за оценка и поддържане на качеството
на обучение при Фармацевтичен Факултет, МУ – София (СОПКО) реши да се
проведе анкетиране на 10 стажанти за оценката им за качеството на обучение по
ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ ЗА СТАЖАНТИ.
За 2021 г. анкетата е пусната на 01.09.2021 г. и е завършена на 30.11.2021 г.
Общият брой подлежащи на анкетиранe е 10.
Достоверността на оценката е 10 (попълнили анкетата 100 %).

АНКЕТИ СЪС СТАЖАНТИ 01.09.2021 – 30.11.2021 г.
1.Удовлетворени ли сте от организацията на 2.
Систематизиран ли
е
учебния
практическото
обучение
(планиране, материал от практическото обучение и има ли
продължителност, място на провеждане)?
логическата последователност?

3. Според Вас получената предварителна 4. Практическото обучение спомага ли за
теоретична
подготовка
подпомага
ли усвояването на учебния материал?
провеждането на практическо обучение?

5.
Съществува
ли
съответствие
между
преподавания материал и изискванията за
изпита?

6. Оповестени ли са предварително критериите
за оценяване?

7. Отговаря ли на Вашите очаквания участието 8. Удовлетворени ли сте от участието на
на
университетските
преподаватели
при специалистите от практиката и организациите, в
ръководството и провеждането на практическото които провеждате практическо обучение?
обучение ?

9. Отговаря ли на Вашите очаквания 10. При планирания състав на групите, успява
материалната база и условията за практическо ли ръководителят на практическото обучение да
обучение?
проследи и контролира обучението на всеки
студент от групата?

11. Допринася ли практическото обучение за
повишаване на нивото на Вашата професионална
компетентност?

12. Според Вас проведената практическа
подготовка и получените практически знания,
умения и компетенции ще намерят ли
приложение при изучаването на други учебни
дисциплини?

13. Практическото обучение и получените
практически знания, умения и компетенции ще
Ви помогнат ли при реализацията на пазара на
труда, след завършването?

14. Практическото обучение предоставя ли
възможности за формиране на необходимите за
професията практически знания, умения и
компетенции?

15. Удовлетворен ли сте от цялостното практическо обучение?

АНКЕТИ СЪС СТАЖАНТИ 01.09.2021 – 30.11.2021 г.
От резултатите от ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИТЕ АНКЕТИ със стажанти
за 2021 г. са направени следните обобщения:
1) според 100 % (80 % - да и 20 % - по-скоро да) практическото обучение допринася за
повишаване на нивото на професионална компетентност.
2) 90 % (60 % - да и 30 % - по-скоро да) са удовлетворени от организацията на
практическото обучение (планиране, продължителност, място на провеждане.
3) 90 % (50 % - да и 40 % - по-скоро да) смятат, че учебния материал от
практическото обучение е систематизиран.
4) 90 % (50 % - да и 40 % - по-скоро да) са удовлетворени от цялостното практическо
обучение.
5) 80 % (60 % - да и 20 % - по-скоро да) отбелязват, че практическото обучение
предоставя възможности за формиране на необходимите за професията практически
знания, умения и компетенции.
6) според 80 % (50 % - да и 30 % - по-скоро да) получената предварителна теоретична
подготовка подпомага провеждането на практическо обучение.
7) 80 % (50 % - да и 30 % - по-скоро да) считат че практическото обучение спомага за

усвояването на учебния материал.

