
РЕЗУЛТАТИ 

ОТ АНКЕТИРАНЕ НА ПЪРВОКУРСНИЦИ (АНКЕТНА КАРТА №10) 

В ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

за учебната 2021/22 год. 

 

Анкетирането сред първокурсници, задочно и редовно обучаващи се в Химически 

факултет в образователно-квалификационната степен „бакалавър” (Анкетна карта №10) е 

проведено през м. септември и октомври 2021 година. От приетите 78 първокурсници, 

анкетата е попълнена от 63 студента (81%). Разпределението на анкетираните по 

специалности е както следва:  

 

Специалност 
Анкетирани 

студенти 

% от общия брой 

студенти 

Медицинска химия 36 57,2 

Химичен анализ и контрол на качеството 9 14,3 

Химия – редовно обучение 4 6,3 

Химия – задочно обучение 6 9,5 

Химия с маркетинг 5 7,9 

Химия и английски език 3 4,8 

Общ брой анкетирани студенти 63 100,0 

 

Проведената анкета сред първокурсниците показва, че повечето от студентите 

(~51%) са посочили на първо място, че са кандидатствали за специалности в ПУ (32 от 

анкетираните 63), а 38 % (24 от анкетираните 63) на първо място са посочили 

специалности от медицински университети (София, Пловдив, Плевен и Стара Загора). 23 

от анкетираните (~ 37%) са посочили на първо място специалност от професионално 

направление 4.2. Химически науки и само 1 (1,6%) от професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по ……. (специалност Химия и английски език). Според 

анкетираните 13 са посочили на първо място специалност Медицинска химия, 5 – 

специалност Химия, 4 – специалност Химия с маркетинг, 1 – специалност Химичен анализ 

и контрол на качеството, в която са били и приети. От кандидатствалите, посочили на 

първо място специалности в медицински университети 21 са посочили на второ и 

следващо желание специалност Медицинска химия, 1 – Химичен анализ и контрол на 

качеството и 2 – педагогическата специалност Химия и английски език. Прави 

впечатление, че 8 от приетите в ХФ, кандидатствали за специалности в ПУ на първо място 

са желаели специалности от доста различни професионални направления (предучилищна 



и начална педагогика, национална сигурност, счетоводство, лингвистика, психология, 

финанси, детска и начална педагогика). 3-ма кандидат студенти по първо желание са 

кандидатствали в специалности в Нов Български Университет и в Университета по 

национално и световно стопанство. 

85,7% от анкетираните смятат, че са направили своя избор на специалност поради 

интересът им към бъдещата професия, само 9,5% защото са били класирани в тази 

специалност, 3,2% по първите две причини и 1,6% - поради други причини (по финансови 

и социални причини - дом, семейство). 

61,9% от анкетираните студенти са получили информация за специалността, в 

която се обучават от страницата на университета/факултета в интернет. На второ и трето 

място са посочили „от близки и приятели“ (27%) и от „завършили Пловдивски 

университет“ (4,8%). Най-малък брой анкетирани са информирани за специалностите в 

ХФ от организирани от факултета срещи или състезания (1,6%), от Facebook (1,6%) и от 

други места (1,6%).  

Почти всички студенти заявяват, че са запознати с учебния план и 

квалификационната характеристика на специалността си – 63,5% „да, напълно“ и 34,9% 

„частично“. В сравнение с миналата година се забелязва повишаване на процента на 

отговора „да, напълно“ с около 20% (45,1% през 2020 г.) и намаляване на процента на 

отговорилите с „частично“ (51,2%). Очевидно кандидатстудентите се интересуват от 

това, каква специалност ще завършат и все повече от тях имат необходимата 

предварителна информация за желаната специалност. 
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Отговори

Запознати ли сте с учебния план, по който ще се 
обучавате, и квалификационната характеристика 

на специалността?



Голяма част от анкетираните  студенти, приети  в ХФ (96,8%) са удовлетворени от 

организацията и обслужването по процедурата по кандидатстване и прием – 82,5% „да“ и 

14,3% „отчасти“ и само 3,2% са посочили отговор „не“. 

66,7% не са посещавали ПУ и в частност ХФ, преди да решат да кандидатстват при 

нас, само 33,3% са посещавали университета., т.е инфраструктурата при по-голямата част 

не е била определяща при избора на специалност. 

Голяма част от анкетираните (71,4%) смятат, че ще срещнат трудност при 

овладяването на преподавания материал и само 4,8% с адаптацията към студентския 

живот. Доста висок процент 17,5% са посочили, че едновременно работят и учат и ще 

имат проблеми със съчетаването на тези две дейности. 

 

 

 

92,0% от анкетираните дават много добра (47,6%) и отлична (44,4%) предварителна 

оценка за факултета и нека да си пожелаем тя да се запази и при анкетирането им при 

завършването на четиригодишния курс на обучение. 

 Над 50% от анкетираните на въпроса „Какви са Вашите очаквания“ са посочили да 

придобият знания, да завършат успешно и да се реализират в избраната от тях 

специалност. Прави впечатление, че малка част от тях все пак са посочили, че имат 

желание да участват в различни програми и семинари, организирани от факултета с цел 

повишаване на компетентността им по съответната специалност. 
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Какви трудности очаквате при обучението си в ПУ?



 През тази учебна година не се проведе нормална кандидатстудентска кампания, 

поради Covid пандемията. Проведени бяха 2 състезания онлайн - през м. февруари и м. 

април, а през май и юни разчитахме най-вече на платената реклама във Facebook, 

проведена от доц. Пл. Ангелов. Въпреки приетото Постановление № 283 на Министерски 

съвет от 19.08.2021 г. за приемане на списък на професионални направления и защитени 

специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование (обн. ДВ. бр.70 от 24 

август 2021 г.), т.е студентите, приети във всички специалности на Химическия факултет 

през учебната 2021/2022 година се освобождават от такси за целия период на обучението 

ХФ запълни само 67% от заявените бройки по специалностите.  

Специалност 
Заявени 

бройки 

Записани 

студенти 
% изпълнение 

Медицинска химия 43 37 86 

Химичен анализ и контрол на качеството 22 12 55 

Химия задочно 12 12 100 

Химия редовно 15 5 33 

Химия с маркетинг 8 6 75 

Химия и английски език 15 5 33 

Общо 115 77 67 

 

В заключение може да се каже, че половината от новоприетите студенти (51,0%) са 

кандидатствали основно за специалности в ПУ, което е с 15% по-малко в сравнение с 

предходната година (66,0%), но с 10 % е увеличен процентът на анкетираните, посочили, 

че на първо място са кандидатствали в медицински университет (38% срещу 28%). 

Намален е и процентът на посочили на първо място специалност от професионално 

направление 4.2. Химически науки (37% срещу 49% от 2020 г.). Тревожен е фактът, че 21 

от първоначално записалите се студенти са се отписали, като най-много са от специалност 

Медицинска химия (14). Интересът към бъдещата професия е водещ фактор при избора на 

специалност и основно информацията за специалността, в която са кандидатствали са 

получили от страницата на университета/факултета в интернет. 

Въз основа на отчетените резултати комисията по качество на Химическия 

факултет препоръчва следното:  

1.С помощта на колегите от секцията Методика на обучението по химия да се 

организират срещи между ученици от различни училища и най-вече в тези, които имат 

профилирана подготовка по химия с преподаватели от ХФ в електронна среда, с цел 

представяне на специалностите в ХФ и възможностите за реализация след завършването 

им.  



2. Активно участие на младите колеги от факултета, на представителите от ХФ в 

Студентския съвет и на всички колеги в кампании, рекламиращи специалностите в 

Химическия факултет в различни социални мрежи. 

 

 
8.11.2021 год. 

Факултетна Комисия по качеството, ХФ, 

ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив 


