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ОД 1-15-15

• Въпросник за оценка качеството на обучение на
лекция

• Анкетиране:12/09/2017 година….

• Анкетирани: дипломиращи се студенти
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Позитивни изказвания – катедра 
„ТМФВ“

Преподавател Дисциплина Мнения Брой

Д-р Илия Канелов Текуща педагогическа 

практика

„Един от най-добрите преподаватели в 

университета …“

Доц. д-р Евгени 

Кавдански

Спортна дейност – стрес и 

адаптация

„Безупречен преподавател…“
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Позитивни изказвания – катедра
„Педагогика“
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Преподавател Дисциплина Мнения Брой

Доц. д-р Траян 

Попкочев

„Методология и методи на 

педагогическите изследвания“

„Винаги е бил прав, 

…безгрешен…“

Гл. ас. д-р 

Ковачка

Социална педагогика „често правеше паралел с други 

изучавани дисциплини, но не 

повтаряше безидейно друг 

изучаван материал“

Гл. ас. д-р 

Светлана 

Николаева

Методика на обучението по 

техника и технологии

„Доволна съм от методите на 

преподаване““

Доц. д-р Мая 

Сотирова

Дидактика на началното 

ограмотяване

„Страхотна преподавателка и си 

знае добре работата“; „ 

…учарователен човек“



Позитивни изказвания – катедра
„ПНУП“

Преподавател Дисциплина Мнения Брой

Проф. дн Йордан 

Колев

История на педагогиката „Страхотен преподавател, интелигентен … 

буди респект и уважение… Такъв трябва 

да бъде всеки един преподавател…“

Доц. д-р В. 

Вардарева

Педагогически 

технологии за овладяване 

на муз. Дейности

„Много добър преподавател“

Доц. д-р 

Красимира 

Марулевска

НУП „Разкошен преподавател“; „Не изчиташе 

материала, а го презентираше с 

подходящи средства“

Гл. ас- д-р Златева ПТТ за игрово 

взаимодействие

„Изпитва устно и изисква много по 

отношение на дисциплината“
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Позитивни изказвания – преподаватели
извън ФП
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Преподавател Дисциплина Мнения Брой

Д-р Геров Психология „Отличен преподавател, подготвен е и е 

добре информиран“

Доц. д-р Мутафова Психология „Добре подготвен, отличен преподавател“

Проф. Георги 

Драчев

Методика на обучението 

по изобразително 

изкуство

„Много добър преподавател. Винаги 

подготвен за работа с нас, студентите“

София Мицова Съвременен български 

език

„… истински и всеотдаен преподавател“



Критични мнения…

Преподавател Дисциплина Мнения Брой

Гл. ас- д-р СЗ ПТТ за игрово 

взаимодействие

„Изпитва устно , без устни изпитвания“

Ас. .П.П. Тенис на маса „Не съм доволна от отношението 

…дава хилки и си играе на компютъра. 

Нямаше лекции, дава просто копие от 

правилата“
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Кратки изводи

1. Част от студентите се отнасят отговорно към анкетирането, 
изразявайки индивидуализирано отношение към преподавателите, 
които са им направили впечатление.
2. Качеството на преподаването се подкрепя от тези студенти;
3. Цени се личното отношение, владеенето на учебното съдържание и 
неговото преподаване, сърцатостта на преподавателите към работата 
им.
4. Важно е студентите да бъдат предварително информирани за 
начините на оценяване, за критериите и продукта от дейността им.
5. Подценяването на учебното съдържание и неговото преподавате не 
се толерира от мотивирани студенти; обратното е предпоставка за 
занижени критерии към постиженията на студентите. 
* Парадоксът е че нерядко преподаватилете оправдават собствените си 
занижени критерии именно със студентите. 8



Предложение за решения:

• ФС приема информацията относно отворените отговори във въпросника за
„качеството на обучение на лекция“;

• ФС възлага на деканското ръководство да запознае преподавателите, посочени в
отворените отговори, със становищата на студентите. Отг. доц. Попкочев;

• ФС възлага на курсовите отговорници в срок до 15-ти ноември 2018 г. да се
срещнат със студентите за разясняване на системата по качество на
образованието, като представят пред катедрените съвети и във ФС протоколи за
проведените срещи и кратък анализ на същите. Контрол и обобщаващ доклад
във ФС: доц. д-р Валери Цветков;

• Във връзка с предстоящата акредитация на ПН 1.2. Педагогика да се проведе
оценяване на учебните програми по новите учебни планове от 2016 година. 
Срок: до края на м. март 2019 отг. Отг. Ръководителите на катедри
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Въпроси?

• Въпроси

• ….

• Благодаря за вниманието!
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