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От графиката е видно, че информацията и поясненията, които се 
дават на студентите от преподавателите относно хода на провеждане на 
преддипломния стаж са изчерпателни. Единични са случаите на 
отрицателни отговори и тези, които не са успели да преценят. 

На Въпрос 2. Считате ли, че теоретичната Ви подготовка е достатъчна за 
успешното провеждане на преддипломен стаж? 

 

 Студентите от специалностите „Рехабилитатор“, „Медицински 
лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Инспектор по обществено здраве“, 
„Медицинска козметика“ считат, че теоретичната им подготовка е 
достатъчна, за успешното провеждане на преддипломния стаж. Осем (8) 
студенти от специалност „Помощник фармацевт“ са отговорили 
отрицателно и пет (5) са посочили „без отговор”. Причината за тези 
отговори вероятно се дължи на недостатъчния хорариум за някои от 
специалните дисциплини. С цел задълбочаване на теоретичните познания 
по тези дисциплини в учебния план се внесоха корекции и той бе допълнен 
със СИП. 

На Въпрос 3. В Дневника на стажанта, застъпени ли са в достатъчна 
степен дейностите, които считате за необходими за професионалната Ви 
подготовка? 
и 
На Въпрос 4. Продължителността на преддипломния Ви стаж достатъчна 
ли е за да усвоите (усъвършенствате) придобитите знания и умения? 
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Въпрос 8. Считате ли, че след приключване на преддипломния стаж ще 
можете да работите самостоятелно? 
 

 

  
 
Въпрос 9. Доколко сте удовлетворени от съвместната работа с Вашия 
наставник при провеждане на преддипломния стаж? 
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Въпрос 10. Доколко сте удовлетворени от възможностите за самостоятелна 
работа на студентите по време на стажа? 

 

 
 

Въпрос 11. Доколко сте удовлетворени от отношението на персонала в 
лечебните заведения към Вас? 

 

 
Студентите от всички специалности като цяло са удовлетворени от 

съвместната работа с наставника, отношението на останалия персонал в 
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здравните заведения, възможността за самостоятелна работа, работните 
условия и мерките за безопасност на труда. 

 
Изводи:  

 Преддипломният стаж улеснява прехода от Медицински колеж 
към работното място и повишава възможността за успешната реализация 
на студентите.  

 Предоставя възможности за придобиване на практически опит 
и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие 
с потребностите на пазара на труда. 

 Подпомага създаването на устойчиви механизми и 
възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в 
реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на 
труда.  

 В резултат на това нараства броя на студентите, които си 
намират работа непосредствено след дипломирането. 

 

 
 
 

Приет на заседание на КК в МК с протокол № 7 / 18.06.2018 г.   

 


