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Анализ на анкета за проучване мнението на завършили студенти от 
Медицински колеж относно тяхната реализация 

 

 
Анкетите са проведени в рамките на първи семестър за учебната 

2017/2018г. през месец ноември. 
Анкетите не са анонимни, но са доброволни. 
Анкетирани са завършили  студенти през 2017 г.  от всички специалности 

на Медицински колеж. 
Анкетирани са общо  137 завършили студенти, разпределени по 

специалности както следва: 
 Рехабилитатор – 27 
 Помощник фармацевт – 26 
 Медицински лаборант - 23 
 Рентгенов лаборант -17 
 Зъботехник - 27 
 Инспектор по обществено здраве - 17 

 
Разпределението на студентите по пол е видно на диаграмата по долу. 
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Анализът на анкетата показва, че голяма част от завършилите са 
започнали работа още в първата година. За някои специалности като 
„Инспектор по обществено здраве” броят на неработещите в момента на 
провеждане на анкетата е много голям.  

Като причина за малкия брой реализирани студенти е факта,че  
Инспектори по обществено здраве се назначават само след проведен конкурс, 
обявен по Закона за държавният служител. Конкурсите  за дипломирания 
випуск  още не са обявени, и поради тази причина 5-ма от анкетираните 
студенти очакват обявяването на конкурси в РЗИ Пловдив, Пазарджик и 
Кърджали. В ОДБХ – гр.Пловдив инспектори не се назначават по причина, че 
завършилите студенти нямат нужната квалификация. Като причина за ниския 
интерес за реализация по специалността се изтъква и ниското заплащане. 
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Висок е процента на анкетираните студенти, които оценяват обучението 
си в Медицински колеж като ефективно и по-скоро ефективно от гледна точка 
на професионалната си дейност. 
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Завършилите посочват във висок процент, че работата и длъжността, 

която заемат отговаря на образователно-квалификационната им степен. 
Завършилите от специалности „Медицински лаборант” и „Рентгенов 

лаборант“ считат, че нямат нужда от повишаване на квалификацията си и 
допълнително обучение, за да изпълняват професионалните си задължения, 
докато студентите от специалност, „Зъботехник“, „Рехабилитатор”, „Помощник 
фармацевт” и „Инспектор по обществено здраве“са посочили преобладаващо, 
че по-скоро имат такава нужда. 

Един от дипломантите студенти от специалност „Инспектор по 
обществено здраве“ продължава образованието си по магистърска програма 
„Опазване и контрол на общественото здраве във ФОЗ на МУ Варна, и двама – 
„Здравни грижи“ във ФОЗ на МУ Пловдив. 
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По-висок е процента на анкетираните, които посочват, че не са 

получавали допълнителна квалификация след завършване на базовото си 
образование в МК, както и че са препоръчали и на други да се обучават в МК – 
Пловдив. 

 
 
На въпрос: Вашите мнения, препоръки, предложения студентите от 

специалностите са написали следното: 
 Специалност „Рехабилитатор“:  

 Да се дипломират на ОКС бакалавър.  
 Да се предоставят учебници, които да имат актуална информация.  
 В обучението да се включат повече медицински бази. 
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 Специалност „Помощник фармацевт“: 
 Отлична оценка за преподавателите и обучението. 
 Завършилите са удовлетворени от придобитите знания и умения. 

 Специалност „Медицински лаборант“, мнението на студентите, 
завършили специалността е отправено предимно към преподавателите и 
гласи следното: 
 „Благодаря ви за всичко!“ 
 „Повече практическа дейност!“ 
 „Бъдете здрави!“ 
 „По-голям брой при приема на студенти!“ 
 „Отлично обучение и подготовка на студентите!“ 
 „Препоръчвам на всеки, който би желал да бъде подготвен на 

високо ниво в бъдещата си професия да избере Медицински колеж 
Пловдив!“ 

 „Обучението е на отлично, високо ниво!“ 
 „Най-доброто учебно заведение!“ 

 Специалност „Рентгенов лаборант“, мнението на студентите, завършили 
специалността е отправено предимно към преподавателите и гласи 
следното: 
 „Да бъдете все така всеотдайни и да подкрепяте всички ваши 

студенти, както нас ни подкрепяхте.“ 
 Винаги ще бъда с отлично мнение. Благодаря Ви за всичко.“ 
 „Продължавайте все така.“ 

 Специалност „Зъботехник“: 
 Осъвременяване на методите на работа и апаратура по 

специалността, по-добра матариално-техническа база. 
 Своевременно доставяне на качествени материали, както и 

завишаване на количеството им за провеждане на практическите 
упражнения. 

 
 

Приет на заседание на КК в МК с протокол № 4 / 15.01.2018 г.  
  


