
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ             ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ                                    МУ – СОФИЯ 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ АНКЕТИ 

01.07.2021 – 31.12.2021 
АНКЕТИ С I КУРС РЕДОВНО   

ОБУЧЕНИЕ ПО ФАРМАЦИЯ 

27.09.2021 г.  
В съответствие с изискванията за ежегодно провеждане на анкети сред 

студентите 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) проведе анкетиране сред 20 студенти от I курс.  

Анкетата е пусната на 27.09.2021 г. и е завършена на 27.09.2020 г.  

Общ брой подлежащи на анкетиране е 20 студенти в I курс.  

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

1. Кои са мотивите Ви за да изберете точно Фармацевтичен факултет (нашия 

факултет) за получаване на Вашето висше образование?  

 Изборът на  Фармацевтичен Факултет за получаване на висше образование е 

резултат от:  

1) Фармацевтичен Факултет е най-добра опция от всички Фармацевтични 

Факултети, предлага добро образование с възможност за професионална 

реализация 

2) положителни отзиви от завършили фармацевти 

3) интерес към природните науки и предметите, които се изучават във 

Фармацевтичен Факултет 

4) интерес към клинични проучвания с лекарства. 



2. Какви са представите и желанията Ви за бъдещо развитие след завършване 

на висше образование по фармация.  

 

N: Отговор Брой 

отговори 

% 

1. Без отговор  0 0.0 % 

2. Работа в аптека  7 35.0 % 

3. Работа в научна лаборатория  3 15.0 % 

4. Работа във фармацевтична компания 9 45.0 % 

5. Друга реализация 0 0.0 % 

6. Работа в аптека и фармацевтична компания 1 5.0 % 

7. Работа в аптека и друга реализация 0 0.0 % 

8. Работа в научна лаборатория и фармацевтична 

компания  

0 0.0 % 

9. Работа в научна лаборатория, фармацевтична 

компания и друга реализация 

0 0.0 % 

10. Фармацевтична компания и друга реализация 0 0.0 % 

 

 

Резултатите показват, че 45 % от анкетираните имат предпочитание за 

работа във фармацевтична компания, 35 % имат предпочитание за работа в 

аптека, 15 % имат желание за работа в научна лаборатория.    

 


