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Анкетирането има за цел проучване на мненията и предложенията на студенти, възпитаници на ПФ, докторанти, потребители на 

кадри, преподаватели. Анкетирането се провежда: по график по професионални направления; във връзка с предвидени вътрешни одити, 

акредитационни, атестационни процедури; извън изготвения график – при извънредни одити; други обстоятелства налагащи събирането на 

данни за мнения и предложения относно качеството на образователния продукт. 

Анкетни карти: 

Анкетна карта № 1 за проучване на мненията и предложенията на студентите относно организацията на учебния процес и административното 

обслужване в ПУ 

АНКЕТНА КАРТА №2 за проучване на мнението на студентите за качеството на преподаване по дисциплина 

Анкетна карта №3 за докторанти 

Анкетна карта № 4 за отпаднали студенти 

Анкетна карта № 5.1 за практическо обучение по специалността 

Анкетна карта № 5.2 за практикуми и лабораторни упражнения 

Анкетна карта № 5.3 за практика по специалността/стаж 

Анкетна карта № 6 за студенти или докторанти, завършили ПУ 

Анкетна карта № 7 за преподаватели 

Анкетна карта № 8 за работодатели  

Анкетна карта № 9 за проучване мненията и предложенията на студентите относно материално-техническата база и социално-битовите 

условия 

Анкетна карта № 10 (за първокурсници) 

 

 

 



Професионални 

направления  
Катедра 

 

Анкетирани специалности 

 

Анкетна 

карта № 

 

Провеждане на 

анкетирането; 

обработване на данните; 

изготвяне на доклади 

1.3 Педагогика на 

обучението по … 
 НУП; 

 ФИЗИЧЕСКО 

ВЪЗПИТАНИЕ; 

 МУЗИКА; 

 ЕСТЕТИЧЕСКО 

ВЪЗПИТАНИЕ 

ОКС „Бакалавър“ 

ПОИИ 

ПОМ 

ПОФВ 

 

А1 

А2 

А5.1 

  

 

                2020 г. 

8.3 Музикално и танцово 

изкуство  
 МУЗИКА  ОКС „Бакалавър“ 

Джаз и поп изпълнителско изкуство; Музика  

 

А1 

А2 

 

 

                 2021 г. 

8.2 Изобразително 

изкуство 
  ЕСТЕТИЧЕСКО 

ВЪЗПИТАНИЕ 

ОКС „бакалавър“ - Графичен дизайн с реклама  

 

А1  

          2021 г.  

3.2 Психология  ПСИХОЛОГИЯ ОКС „Бакалавър“ 

„Психология“, РО;  

„Психология“, ЗО 

А1 

А2 

 

                 2020 г.  

8.4 Театрално и филмово 

изкуство 
 ЕСТЕТИЧЕСКО 

ВЪЗПИТАНИЕ 

ОКС „Бакалавър“ 

Актьорство за драматичен театър 

 

 

А1 

А2 

 

                 2021 г. 

3.4 Социални дейности СОЦИАЛНИ 

ДЕЙНОСТИ 

ОКС „Бакалавър“ 

„Социални дейности“ 

ОКС „Магистър“ 

„Мениджмънт на социалните организации“; 

“Социален мениджмънт и социално 

предприемачество“  

А1 

А2 

А 5.1 

 

               

          2021 г. 

1.1 Теория и управление 

на образованието 
 ПЕДАГОГИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

„Образователен мениджмънт“, ОКС 

„магистър“ – задочна форма на обучение 

 

А1                       

                  2020 г. 

1.2 Педагогика  ПЕДАГОГИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

 ПУП 

 НУП 

ОКС „Бакалавър“ - Педагогика, Специална 

педагогика, Социална педагогика, Начална 

училищна педагогика и чужд език, Начална 

училищна педагогика, Предучилищна и 

начална училищна педагогика – редовна 

форма на обучение, Предучилищна 

педагогика, Предучилищна педагогика и чужд 

език, Предучилищна и начална училищна 

педагогика – задочна форма на обучение; ОКС 

„Магистър“ – магистърски специалности – 

Начална училищна педагогика (по програма 

„Заедно в час“), Алтернативи в 

предучилищната и началната училищна 

А1 

А 5.1 

 

 

 

                   2022 г. 



педагогика, Педагогическо взаимодействие и 

творчество в детската градина, Предучилищна 

и начална училищна педагогика (за 

специалисти), Предучилищна и начална 

училищна педагогика (за неспециалисти), 

Комуникативни нарушения на развитието (за 

специалисти), Комуникативни нарушения на 

развитието (за неспециалисти), Специална 

педагогика - ресурсен учител. 

 

 

Докторски програми Катедра 

 

Анкетиране 

 

Анкетна 

карта № 

 

 

Провеждане на анкетирането; 

обработване на данните; изготвяне 

на доклад 

 

Докторска програма: 

Методика на обучението по бит и 

технологии 

 

Професионално направление:  
1.3 Педагогика на обучението по... 

Естетическо 

възпитание 
 

 

 

докторанти 

А3; А6 2020 г. 

Докторска програма: 

Методика на обучението по музика  

 

Професионално направление: 

1.3 Педагогика на обучението по... 

Музика докторанти 

А3; А6 2020 г. 

Докторска програма:  

Специална педагогика 

Професионално направление:  

1.2 Педагогика 

Педагогика и 

управление на 

образованието 

 

 

докторанти 
А3; А6 2020 г. 

Докторска програма:  

Теория на възпитанието и 

дидактика 

Професионално направление:  

1.2 Педагогика 

Педагогика и 

управление на 

образованието 

 

 

докторанти 

 

 

А3; А6 

 

 

2020 г. 

Докторска програма:  

История на педагогиката и 

българското образование 

 

Професионално направление:  

1.2 Педагогика 

 

Педагогика и 

управление на 

образованието 

 

 

докторанти 

А3; А6 2022 г. 

Докторска програма: Начална докторанти А3; А6 2022 г. 



Методика на обучението по 

български език и литература 

Професионално направление:  

1.3 Педагогика на обучението по... 

училищна 

педагогика 

 

 

Докторска програма: 

Методика на обучението по 

изобразително изкуство 

Професионално направление:  
1.3 Педагогика на обучението по... 

Естетическо 

възпитание 

докторанти 

А3; А6 2020 г. 

Докторска програма: 

Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната 

тренировка 

Професионално направление: 

1.3 Педагогика на обучението по... 

Физическо 

възпитание 

 

докторанти 

А3; А6 2023 г. 

Докторска програма: 

Социални политики и социална 

работа 

 

Професионално направление: 

3.4 Социални дейности 

Социални 

дейности 

докторанти 

А3; А6 2022 г. 

Докторска програма: 

Музикознание и музикално 

изкуство 

 

Професионално направление: 

8.3 Музикално и танцово изкуство 

Музика докторанти 

А3; А6 2020 г. 

Докторска програма: 

Педагогическа и възрастова 

психология 

 

Професионално направление: 

3.2 Психология 

Психология докторанти 

 

А3; А6 2020 г. 

Докторска програма: 

Специална психология 

 

Професионално направление: 

3.2 Психология 

Психология докторанти 

А3; А6 2020 г. 

Докторска програма: 

Позитивна психология 

 

Професионално направление: 

3.2 Психология 

Психология докторанти 

 

А3; А6 2023 г. 



Докторска програма: 

Социална психология 

 

Професионално направление: 

3.2 Психология 

Психология докторанти 

 

А3; А6 2023 г. 

Докторска програма:  

Управление на образованието 

 

Професионално направление:  

1.1 Теория и управление на 

образованието 

Педагогика и 

управление на 

образованието 

 

докторанти 

А3; А6 2020 г. 

 

Ежегодно или периодично анкетиране: 

 Преподаватели - А7 

 Преподаватели в процедура за атестиране - А2 

 Завършили обучението си студенти – А6 

 Работодатели – А8 

 Студенти – допълнителни анкети А4, А9, А10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факултетска комисия по качеството 


