
 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ             ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ                                    МУ – СОФИЯ 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ  

УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ  

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ОТ 

 КАНДИДАТ - СТУДЕНТИ   

НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

МУ – СОФИЯ 

01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. 

 С цел подобряване на качеството на обучение във Фармацевтичен 

Факултет при Медицински Университет – София и в съответствие с 

изискванията за провеждане на анкети със кандидат-студенти, Комисията за 

оценка и поддържане на качеството на обучение при Фармацевтичен 

Факултет, МУ – София (СОПКО) реши да се проведат УНИВЕРСИТЕТСКИ 

АНКЕТИ с 20 КАНДИДАТ - СТУДЕНТИ за оценката им за качеството на 

обучение. 

За 2021 г. анкетата е пусната на 27.09.2021 г. и е завършена на 

27.09.2021 г. Общият брой подлежащи на анкетиранe е 20. 

Достоверността на оценката е 20 (попълнили анкетата 100 %). 



 

АНКЕТИ С КАНДИДАТ – СТУДЕНТИ 

27.09.2021 г. 
 

1. Удовлетворени ли сте от организацията и 

обслужването при приема на кандидатстудентските 

документи? 

 

 

2. Получихте ли желаната информация от 

кандидатстудентския справочник по всички 

интересуващи Ви въпроси? 

 

 

3. В кандидат-студентския справочник намерихте 

ли информация за критериите за оценяване? 

 

 

4. Намерихте ли подробна информация за 

интересуващата Ви специалност на сайта на МУ- 

София? 

 
5. Имахте ли предварителна информация за 

спецификата на образователните степени? 

 

 

 

 

6. Очаквате ли да получите в МУ – София 

професионална подготовка и знания и умения, които 

да Ви позволят успешна бъдеща реализация на пазара 

на труда? 

 

 



 

7. Преди кандидатстване по избраната специалност 

имахте ли достатъчно информация за нея? 

 

 

8. Трябва ли да бъде включено изучаването на чужди 

езици в обучението? 

 

 
9. В бъдещото Ви обучение трябва ли да бъдат 

включени специалисти от практиката? 

 

 

10. Очаквате ли след завършването да се реализирате 

 по специалността, която сте избрали? 

 

 
11. Имате ли  информация какво 

представлява  ECTS /Европейска кредитна 

трансферна система/ 

 

 

12. Имате ли информация за 

възможността за осъществяване на студентска 

мобилност? 

 

 
 

 

 



 

 АНКЕТИ С КАНДИДАТ – СТУДЕНТИ 
 

27.09.2021 г. 

 
 От резултатите от анкетите с КАНДИДАТ – СТУДЕНТИ за 

2021 г. са направени следните обобщения: 

 

1) 100 % (95 % - да и 5 % - по-скоро да) очакват да получат в МУ – София 

професионална подготовка и знания и умения, които да позволят успешна бъдеща 

реализация на пазара на труда. 

 

2) 100 % (95 % да и 5 % - по-скоро да) смятат, че след завършването смятат да се 

реализират по специалността, която са избрали. 

 

3) 100 % (90 % да и 10 % - по-скоро да) посочват, че трябва ли да бъдат включени 

специалисти от практиката и след завършването смятат да се реализират по 

специалността, която са избрали 

 

4) 100 % (75 % - да и 25 % - по-скоро да) преди кандидатстване са имали достатъчно 

информация по избраната специалност. 

 

5) 95 % (75 % - да и 20 % - по-скоро да) са намерили подробна информация за 

интересуващата ги специалност на сайта на МУ- София. 

 

6) 95 % (70 % - да и 25 % - по-скоро да), мислят, че трябва да бъде включено 

изучаването на чужди езици в обучението. 

 

7) 95 % (60 % - да и 35 % - по-скоро да) са получили желаната информация от 

кандидатстудентския справочник по всички интересуващи ги въпроси. 

 

8) 90 % (55 % - да и 35 % - по-скоро да) са доволни от организацията и обслужването 

при приема на кандидат - студентските документи. 


