
 

Проведени вътрешни одити и анкетирания за периода 2013-2017 г. в Педагогически 

факултет 

 

 

             Таблица 2. Отношение на броя на планираните към извършените вътрешни одити 

Години 2013 2014 2015 2016 2017 

Брой 

планирани 

одити 

2 3 2 4 6 

Брой 

извършени 

одити 

2 4 3 6 9 

 

 

 2013 - Анкетиране на работодатели 

 

 2013 - Анкетиране на завършили обучението си студенти на Педагогическия факултет 

/анализ на анкета № 3/, специалност: Образователен мениджмънт  

 

 2014 – Анкетиране на студенти от специалност „Психология” 

 

 2014 – Анкетиране на преподавателите от всички катедри /Анкета №4/ 

 

 2014 -  Анкетиране на студенти от специалности - Начална училищна педагогика с чужд 

език, Предучилищна педагогика с чужд език, Предучилищна и начална училищна 

педагогика, Педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика. 

 Анкета № 2, относно организацията на учебния процес  

 

 2014 г. - Анкета № 1 относно обучението по учебната дисциплина – анкетирани са 

студенти от специалност „Актьорство за драматичен театър”. Актьорско майсторство 

 

 2015 – Анкетиране на студенти от специалности: „Педагогика на обучението по 

музика”; Педагогика на обучението по изобразително изкуство”; Предучилищна 

педагогика с чужд език; „Предучилищна педагогика”; специалност ПОИИ; ПУП ЧЕ за 

изследване на мнението на студентите за обучението по отделни учебни дисциплини 

 

 2015 г. - Анкета № 1 относно обучението по учебната дисциплина – анкетирани са 

студенти от специалност „Актьорство за драматичен театър”. Актьорско майсторство 

 

 2016 – Анкетиране на студенти от специалност за проучване на мнението на завършили 

обучението си студенти Педагогика; Психология; НУП и ЧЕ; ПУП и ЧЕ; ПНУП; 

Социална педагогика; Специална педагогика; Физическо възпитание 

 

 2016 г. - Анкета № 1 относно обучението по учебната дисциплина – анкетирани са 

студенти от специалност „Актьорство за драматичен театър”. Актьорско майсторство  

 

 2016 г. - Анкета № 3, за проучване на мнението на завършили обучението си студенти 

специалност „Психология”, ОКС “бакалавър”  

 

 2016 г. - Анкета № с работодатели 

 



 2016 г. - Анкета № 1 относно обучението по учебната дисциплина – анкетирани са 

студенти от специалност „Актьорство за драматичен театър”. Художествено слово; 

История на театъра и литературата 

 

 2016 г. - Анкета № 3 pа завършили обучението си студенти на Педагогическия факултет 

/Специалност НУП/ 

 

 2017 г. - Анкета № 1 относно обучението по учебната дисциплина – анкетирани са 

студенти от специалност „Актьорство за драматичен театър”. Актьорско майсторство  

 

 2017 г. - Анкета № 1 относно обучението по учебната дисциплина – анкетирани са 

студенти от специалност „Актьорство за драматичен театър”. Актьорско майсторство 

 

 2017 г. - Анкета № 1 относно обучението по учебната дисциплина – анкетирани са 

студенти от специалност „Актьорство за драматичен театър”. Танцов театър; Танци; 

Психология; ОСД; Сценична реч; Фехтовка; Физическо възпитание. 

 

 2017 г. - Анкета № 3 относно проучване на мнението на завършили обучението си 

студенти от специалност „Актьорство за драматичен театър”. 

 

 2017 г. – вътрешен одит относно обучението по докторска програма „Управление на 

образованието”, професионално направление 1.1. «Теория и управление на 

образованието», Област на висше образование 1. Педагогически науки 

 

 2017 г. - вътрешeн одит за оценка на качеството на обучението в Педагогическия 

факултет.  

 

 2017 г. - вътрешeн одит относно попълване на проведени часове в Материалната 

книга от преподавателите в катедра „Естетическо възпитание” 

 

 2017 г. - вътрешeн одит относно изготвяне и съхраняване на документация, 
свързана с дейността на катедра „Естетическо възпитание” 

 

 2017 г. - Анкета № 3 относно оценката на студентите за качеството на обучението, 

Специална педагогика; НУП ЧЕ; ПУП ЧЕ; Педагогика; ПНУП; ПНУП, З.О.; 

Социална педагогика; Социални дейности; ПОИИ; ПОМ; Физическо възпитание; 

ПОБТ; Психология; Психология, З.О.  

 

 

 


