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ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА 
 

за проучване мнението на новопостъпили студенти относно очакванията 
им за обучението в Медицински колеж - Пловдив 

 
 
 
 

Анкетите са проведени в рамките на първи семестър за учебната 
2017/2018г. през месец октомври. 

Анкетите са анонимни, проведени са по метода на случаен подбор. 
Анкетирани са новопостъпили  студенти през 2017 г. от всички осем 

специалности на Медицински колеж. 
 
Анкетирани са общо 132 новопостъпили студенти, разпределени по 
специалности както следва: 

 Рехабилитатор;  
 Помощник фармацевт;  
 Медицински лаборант; 
 Рентгенов лаборант;  
 Зъботехник;  
 Инспектор по обществено здраве; 
 Медицинска козметика;  
 Инструктор по хранене и безопасност на храните. 
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Анкетираните попадат в следните възрастови групи: 

 От 18 до 25 години; 
 От 25 до 30 години; 
 От 30 до 35 години; 
 От 35 до 40 години. 

Най-много са новопостъпилите студенти от възрастовата група от 18 до 
25 години, по-малък процент са от 25 до 30 години единични студенти са от 
възрастовите групи от 30 до 35 години и над 35 години, които са от 
специалностите „Рехабилитатор“, „Помощник фармацевт“, „Медицински 
лаборант“, „Зъботехник“, „Медицинска козметика“, „Инструктор по хранене и 
безопасност на храните“. 
 
 

 
 
Анализът на анкетите показва, че студентите са получили информация за 

Медицински колеж предимно от интернет (сайта на МУ – Пловдив, МК) и на 
второ място са посочили приятел или роднина. За специалностите като 
„Рентгенов лаборант”, анкетираните посочват, като източник на информация 
студенти завършили Медицински колеж. 
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Преобладаващо е мнението на студентите от всички специалности, че са 
доволни от обслужването от Учебен отдел при постъпването си. 

Мнението на студентите се основава на следните факти: 
Дейностите на Отдел административни услуги към МУ – Пловдив са 

свързани и с кандидат-студентските дейности – публикуване на изпитни 
програми, правилник за кандидатстване, въпроси/отговори на български и 
английски език, изпитни резултати, класирания, срокове; студентски дейности 
– седмични графици, обяви от катедри, заповеди на Ректора, касаещи студенти, 
изпитни графици, всички документи за стипендии във формат за директно 
попълване и др. – около 85% от изпълняваните дейност в учебния сектор. 

 









Стр 8 от 10 

 
 

 

 
 
 

 
 

Студентите преобладаващо във висок процент посочват, че са запознати с 
правата и задълженията си, като има и единични отговори на студенти по 
специалности, които са посочили, че не са запознати. 
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В сравнение с предходната година по-висок е процента на студентите, 

които посочват, че са запознати с възможностите за осъществяване на 
студентски мобилности, като всички студентите от специалност „Инспектор по 
обществено здраве“ са запознати с тази възможност. Това произтича от факта, 
че регулярните срещи на Административното ръководство и 
Административните наставници със студентите от първи курс тази учебна 
година са проведени преди  анкетното проучване. 
 
 

 
 

 
Като цяло студентите преобладаващо посочват, че са доволни от социалните 

условия в МК. 
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Относно запитването към студентите по 8 въпрос: 
По какви въпроси бихте искали да получите допълнително 

информация? 
Студентите са посочили следните отговори: 

 Бъдеща реализация – студенти от специалности: „Инспектор по 
обществено здраве“; „Зъботехник“; „Инструктор по хранене и 
безопасност на храните“. 

 Стипендии - студенти от специалности: „Рехабилитатор“; 
„Медицински лаборант“; „Медицинска козметика“. 

 „Процедура по преместване от една специалност в друга“ - 
студенти от специалност „Помощник фармацевт“. 

 Изпити и изпитни дати - студенти от специалности  
„Рехабилитатор“; “Рентгенов лаборант“ и „Зъботехник“. 

 Информация за програма Еразъм+ - студенти от специалности 
„Медицински лаборант“ и „Медицинска козметика“. 

 Възможност за осъществяване на стаж - студенти от специалност 
„Зъботехник“. 
 

 
Корективни мерки: 
 

1. Организиране на ежегодни срещи със студентите от I курс с 
Административното ръководство /преди провеждане на анкетата/. 

Отговорници: Админ. Ръководители на I курс 
Срок: В началото на учебната година 

 
2. Организиране срещи със студентите от I курс от всички специалности с 

Координатора по международна дейност за МК – Пловдив. 
Отговорници: Админ. Ръководители на I курс 
Срок: В началото на учебната година 

 
3. Организиране на съвместни срещи между Административното 

ръководство на МК, преподаватели и работодатели. 

 
 
 
Приет на заседание на КК в МК с протокол № 3 / 13.12.2017 г.     


