
  

АНКЕТНИ КАРТИ 
за новоприети студенти 

Факултет по хуманитарни науки 
 
 

Тип на обработката: за един факултет по специалности 

Дата на провеждане на анкетирането: 2020-10 

 

Cпециалност 10010 / Българска филология, бакалавър, редовно обучение 

Въпроси/Отговори   (брой анкетирани - 20) Брой Процент 

1. Откъде получихте информация за предлаганите специалности в ШУ?   22  100,00 

а) интернет страницата на ШУ   11   50,00 

б) кандидатстудентски справочник    0    0,00 

в) рекламни брошури    1    4,55 

г) кандидатстудентска борса    0    0,00 

д) медии    0    0,00 

е) рекламни кампании на Университета    1    4,55 

ж) познати    9   40,91 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

2. Каква беше мотивацията Ви за следване в ШУ (до три отговора)?   40  100,00 

а) получаване на висше образование   17   42,50 

б) получаване на добро образование   11   27,50 

в) финансово достъпно обучение    2    5,00 

г) близост до местоживеене    4   10,00 

д) по-лесно завършване на висше образование    2    5,00 

е) невъзможност да постъпя в друг университет    2    5,00 

ж) друго    2    5,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

3. На кое място бяхте посочили специалността, по която се обучавате сега, 
когато кандидатствахте (един отговор)? 

  20  100,00 

а) на първо място   13   65,00 

б) на второ място    4   20,00 

в) на трето място    3   15,00 

г) на друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

4. Защо избрахте тази специалност (до три отговора)?   35  100,00 

а) отговаря на личните ми интереси и възможности   10   28,57 

б) дава възможност за реализация   16   45,71 

в) дава възможност за добри доходи    1    2,86 



г) дава възможност за лесно намиране на работа    0    0,00 

д) изискваше се от длъжността, която заемам в момента    0    0,00 

е) под влияние на родителите    1    2,86 

ж) случайно    6   17,14 

з) друго    1    2,86 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

5. Какви са възможностите да си намерите работа след завършване на тази 
специалност (един отговор)? 

  20  100,00 

а) много добри    7   35,00 

б) сравнително добри   12   60,00 

в) незначителни    1    5,00 

г) не разчитам да си намеря работа по специалността    0    0,00 

д) не мога да преценя    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

6. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по втора 
специалност? 

  20  100,00 

а) да, в същия факултет    9   45,00 

б) да, в друг факултет    5   25,00 

в) не    6   30,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

7. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по нова 
специалност? 

  20  100,00 

а) да, в същия факултет    7   35,00 

б) да, в друг факултет    5   25,00 

в) не    8   40,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

8. Вашата обща оценка за първите Ви впечатления от Шуменския университет е:   20  100,00 

а) много добра    7   35,00 

б) добра   11   55,00 

в) задоволителна    2   10,00 

г) незадоволителна    0    0,00 

д) не мога да преценя    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

9. Ползвате ли правото за индивидуален план на обучение?   20  100,00 

а) да    2   10,00 

б) не   18   90,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

10. Ако сте отговорили положително на предходния въпрос, посочете 
основанието за ползване на индивидуален план? 

  20  100,00 

а) бременност    0    0,00 

б) родител на дете до 6 години    0    0,00 

в) студент с физически увреждания    0    0,00 

г) студент с хронични заболявания    1    5,00 

д) диспансеризиран    0    0,00 

е) работещ студент    2   10,00 

- Не отговорили:   17   85,00 

   

11. Запознати ли сте със задълженията си на ползващ индивидуален план на 
обучение? 

  20  100,00 



а) да    0    0,00 

б) да, отчасти    3   15,00 

в) не   10   50,00 

- Не отговорили:    7   35,00 

   

12. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 1? 

  20  100,00 

а) много добро    9   45,00 

б) добро    9   45,00 

в) задоволително    0    0,00 

г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    2   10,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

13. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 2? 

  20  100,00 

а) много добро    7   35,00 

б) добро    6   30,00 

в) задоволително    0    0,00 

г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    6   30,00 

- Не отговорили:    1    5,00 

   

14. Вие сте:   20  100,00 

а) мъж    1    5,00 

б) жена   17   85,00 

- Не отговорили:    2   10,00 

   

15. Вашата възраст е:   20  100,00 

а) до 25 г   14   70,00 

б) от 26 до 35 г    1    5,00 

в) от 36 до 45 г    3   15,00 

г) над 45 г.    0    0,00 

- Не отговорили:    2   10,00 

   

   



Cпециалност 10020 / Английска филология, бакалавър, редовно обучение 

Въпроси/Отговори   (брой анкетирани - 19) Брой Процент 

1. Откъде получихте информация за предлаганите специалности в ШУ?   19  100,00 

а) интернет страницата на ШУ    8   42,11 

б) кандидатстудентски справочник    1    5,26 

в) рекламни брошури    0    0,00 

г) кандидатстудентска борса    0    0,00 

д) медии    0    0,00 

е) рекламни кампании на Университета    0    0,00 

ж) познати   10   52,63 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

2. Каква беше мотивацията Ви за следване в ШУ (до три отговора)?   40  100,00 

а) получаване на висше образование   13   32,50 

б) получаване на добро образование   11   27,50 

в) финансово достъпно обучение    7   17,50 

г) близост до местоживеене    7   17,50 

д) по-лесно завършване на висше образование    1    2,50 

е) невъзможност да постъпя в друг университет    0    0,00 

ж) друго    1    2,50 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

3. На кое място бяхте посочили специалността, по която се обучавате сега, 
когато кандидатствахте (един отговор)? 

  19  100,00 

а) на първо място   19  100,00 

б) на второ място    0    0,00 

в) на трето място    0    0,00 

г) на друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

4. Защо избрахте тази специалност (до три отговора)?   38  100,00 

а) отговаря на личните ми интереси и възможности   17   44,74 

б) дава възможност за реализация   12   31,58 

в) дава възможност за добри доходи    6   15,79 

г) дава възможност за лесно намиране на работа    0    0,00 

д) изискваше се от длъжността, която заемам в момента    1    2,63 

е) под влияние на родителите    0    0,00 

ж) случайно    0    0,00 

з) друго    2    5,26 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

5. Какви са възможностите да си намерите работа след завършване на тази 
специалност (един отговор)? 

  19  100,00 

а) много добри    6   31,58 

б) сравнително добри    8   42,11 

в) незначителни    0    0,00 

г) не разчитам да си намеря работа по специалността    1    5,26 

д) не мога да преценя    4   21,05 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

6. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по втора 
специалност? 

  19  100,00 

а) да, в същия факултет   10   52,63 



б) да, в друг факултет    2   10,53 

в) не    7   36,84 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

7. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по нова 
специалност? 

  19  100,00 

а) да, в същия факултет   10   52,63 

б) да, в друг факултет    1    5,26 

в) не    8   42,11 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

8. Вашата обща оценка за първите Ви впечатления от Шуменския университет е:   19  100,00 

а) много добра   10   52,63 

б) добра    5   26,32 

в) задоволителна    2   10,53 

г) незадоволителна    1    5,26 

д) не мога да преценя    1    5,26 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

9. Ползвате ли правото за индивидуален план на обучение?   19  100,00 

а) да    1    5,26 

б) не   17   89,47 

- Не отговорили:    1    5,26 

   

10. Ако сте отговорили положително на предходния въпрос, посочете 
основанието за ползване на индивидуален план? 

  19  100,00 

а) бременност    0    0,00 

б) родител на дете до 6 години    0    0,00 

в) студент с физически увреждания    0    0,00 

г) студент с хронични заболявания    0    0,00 

д) диспансеризиран    0    0,00 

е) работещ студент    1    5,26 

- Не отговорили:   18   94,74 

   

11. Запознати ли сте със задълженията си на ползващ индивидуален план на 
обучение? 

  19  100,00 

а) да    0    0,00 

б) да, отчасти    2   10,53 

в) не   11   57,89 

- Не отговорили:    6   31,58 

   

12. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 1? 

  19  100,00 

а) много добро   11   57,89 

б) добро    5   26,32 

в) задоволително    1    5,26 

г) незадоволително    1    5,26 

д) не мога да преценя    1    5,26 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

13. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 2? 

  19  100,00 

а) много добро   10   52,63 

б) добро    5   26,32 

в) задоволително    0    0,00 



г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    4   21,05 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

14. Вие сте:   19  100,00 

а) мъж    4   21,05 

б) жена   13   68,42 

- Не отговорили:    2   10,53 

   

15. Вашата възраст е:   19  100,00 

а) до 25 г   14   73,68 

б) от 26 до 35 г    1    5,26 

в) от 36 до 45 г    1    5,26 

г) над 45 г.    1    5,26 

- Не отговорили:    2   10,53 

   

   



Cпециалност 10060 / Приложна лингвистика (Английски език и руски език), 

бакалавър, редовно обучение 

Въпроси/Отговори   (брой анкетирани - 15) Брой Процент 

1. Откъде получихте информация за предлаганите специалности в ШУ?   17  100,00 

а) интернет страницата на ШУ   10   58,82 

б) кандидатстудентски справочник    2   11,76 

в) рекламни брошури    1    5,88 

г) кандидатстудентска борса    0    0,00 

д) медии    0    0,00 

е) рекламни кампании на Университета    0    0,00 

ж) познати    4   23,53 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

2. Каква беше мотивацията Ви за следване в ШУ (до три отговора)?   32  100,00 

а) получаване на висше образование   11   34,38 

б) получаване на добро образование    9   28,13 

в) финансово достъпно обучение    2    6,25 

г) близост до местоживеене    8   25,00 

д) по-лесно завършване на висше образование    0    0,00 

е) невъзможност да постъпя в друг университет    1    3,13 

ж) друго    1    3,13 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

3. На кое място бяхте посочили специалността, по която се обучавате сега, 
когато кандидатствахте (един отговор)? 

  15  100,00 

а) на първо място   10   66,67 

б) на второ място    4   26,67 

в) на трето място    1    6,67 

г) на друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

4. Защо избрахте тази специалност (до три отговора)?   33  100,00 

а) отговаря на личните ми интереси и възможности   13   39,39 

б) дава възможност за реализация    9   27,27 

в) дава възможност за добри доходи    5   15,15 

г) дава възможност за лесно намиране на работа    3    9,09 

д) изискваше се от длъжността, която заемам в момента    1    3,03 

е) под влияние на родителите    2    6,06 

ж) случайно    0    0,00 

з) друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

5. Какви са възможностите да си намерите работа след завършване на тази 
специалност (един отговор)? 

  15  100,00 

а) много добри    8   53,33 

б) сравнително добри    3   20,00 

в) незначителни    0    0,00 

г) не разчитам да си намеря работа по специалността    0    0,00 

д) не мога да преценя    4   26,67 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

6. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по втора   15  100,00 



специалност? 

а) да, в същия факултет    9   60,00 

б) да, в друг факултет    1    6,67 

в) не    5   33,33 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

7. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по нова 
специалност? 

  15  100,00 

а) да, в същия факултет    9   60,00 

б) да, в друг факултет    1    6,67 

в) не    5   33,33 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

8. Вашата обща оценка за първите Ви впечатления от Шуменския университет е:   15  100,00 

а) много добра    7   46,67 

б) добра    5   33,33 

в) задоволителна    1    6,67 

г) незадоволителна    0    0,00 

д) не мога да преценя    2   13,33 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

9. Ползвате ли правото за индивидуален план на обучение?   15  100,00 

а) да    1    6,67 

б) не   14   93,33 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

10. Ако сте отговорили положително на предходния въпрос, посочете 
основанието за ползване на индивидуален план? 

  15  100,00 

а) бременност    0    0,00 

б) родител на дете до 6 години    1    6,67 

в) студент с физически увреждания    0    0,00 

г) студент с хронични заболявания    0    0,00 

д) диспансеризиран    0    0,00 

е) работещ студент    2   13,33 

- Не отговорили:   12   80,00 

   

11. Запознати ли сте със задълженията си на ползващ индивидуален план на 
обучение? 

  15  100,00 

а) да    2   13,33 

б) да, отчасти    3   20,00 

в) не    7   46,67 

- Не отговорили:    3   20,00 

   

12. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 1? 

  15  100,00 

а) много добро    8   53,33 

б) добро    4   26,67 

в) задоволително    1    6,67 

г) незадоволително    1    6,67 

д) не мога да преценя    1    6,67 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

13. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 2? 

  15  100,00 

а) много добро    8   53,33 



б) добро    3   20,00 

в) задоволително    1    6,67 

г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    3   20,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

14. Вие сте:   15  100,00 

а) мъж    5   33,33 

б) жена   10   66,67 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

15. Вашата възраст е:   15  100,00 

а) до 25 г   12   80,00 

б) от 26 до 35 г    1    6,67 

в) от 36 до 45 г    1    6,67 

г) над 45 г.    1    6,67 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

   



Cпециалност 10110 / Приложна германистика, бакалавър, редовно обучение 

Въпроси/Отговори   (брой анкетирани - 8) Брой Процент 

1. Откъде получихте информация за предлаганите специалности в ШУ?   10  100,00 

а) интернет страницата на ШУ    6   60,00 

б) кандидатстудентски справочник    0    0,00 

в) рекламни брошури    0    0,00 

г) кандидатстудентска борса    0    0,00 

д) медии    0    0,00 

е) рекламни кампании на Университета    0    0,00 

ж) познати    4   40,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

2. Каква беше мотивацията Ви за следване в ШУ (до три отговора)?   18  100,00 

а) получаване на висше образование    7   38,89 

б) получаване на добро образование    5   27,78 

в) финансово достъпно обучение    3   16,67 

г) близост до местоживеене    2   11,11 

д) по-лесно завършване на висше образование    0    0,00 

е) невъзможност да постъпя в друг университет    0    0,00 

ж) друго    1    5,56 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

3. На кое място бяхте посочили специалността, по която се обучавате сега, 
когато кандидатствахте (един отговор)? 

   8  100,00 

а) на първо място    7   87,50 

б) на второ място    1   12,50 

в) на трето място    0    0,00 

г) на друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

4. Защо избрахте тази специалност (до три отговора)?   17  100,00 

а) отговаря на личните ми интереси и възможности    6   35,29 

б) дава възможност за реализация    6   35,29 

в) дава възможност за добри доходи    2   11,76 

г) дава възможност за лесно намиране на работа    3   17,65 

д) изискваше се от длъжността, която заемам в момента    0    0,00 

е) под влияние на родителите    0    0,00 

ж) случайно    0    0,00 

з) друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

5. Какви са възможностите да си намерите работа след завършване на тази 
специалност (един отговор)? 

   8  100,00 

а) много добри    7   87,50 

б) сравнително добри    1   12,50 

в) незначителни    0    0,00 

г) не разчитам да си намеря работа по специалността    0    0,00 

д) не мога да преценя    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

6. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по втора 
специалност? 

   9  100,00 

а) да, в същия факултет    4   44,44 



б) да, в друг факултет    2   22,22 

в) не    3   33,33 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

7. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по нова 
специалност? 

   9  100,00 

а) да, в същия факултет    5   55,56 

б) да, в друг факултет    1   11,11 

в) не    3   33,33 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

8. Вашата обща оценка за първите Ви впечатления от Шуменския университет е:    8  100,00 

а) много добра    6   75,00 

б) добра    1   12,50 

в) задоволителна    1   12,50 

г) незадоволителна    0    0,00 

д) не мога да преценя    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

9. Ползвате ли правото за индивидуален план на обучение?    8  100,00 

а) да    1   12,50 

б) не    7   87,50 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

10. Ако сте отговорили положително на предходния въпрос, посочете 
основанието за ползване на индивидуален план? 

   8  100,00 

а) бременност    0    0,00 

б) родител на дете до 6 години    0    0,00 

в) студент с физически увреждания    0    0,00 

г) студент с хронични заболявания    0    0,00 

д) диспансеризиран    0    0,00 

е) работещ студент    3   37,50 

- Не отговорили:    5   62,50 

   

11. Запознати ли сте със задълженията си на ползващ индивидуален план на 
обучение? 

   8  100,00 

а) да    0    0,00 

б) да, отчасти    4   50,00 

в) не    4   50,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

12. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 1? 

   8  100,00 

а) много добро    5   62,50 

б) добро    1   12,50 

в) задоволително    0    0,00 

г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    2   25,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

13. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 2? 

   8  100,00 

а) много добро    5   62,50 

б) добро    2   25,00 

в) задоволително    0    0,00 



г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    1   12,50 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

14. Вие сте:    8  100,00 

а) мъж    2   25,00 

б) жена    6   75,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

15. Вашата възраст е:    8  100,00 

а) до 25 г    5   62,50 

б) от 26 до 35 г    1   12,50 

в) от 36 до 45 г    2   25,00 

г) над 45 г.    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

   



Cпециалност 10150 / История, бакалавър, редовно обучение 

Въпроси/Отговори   (брой анкетирани - 10) Брой Процент 

1. Откъде получихте информация за предлаганите специалности в ШУ?   10  100,00 

а) интернет страницата на ШУ    3   30,00 

б) кандидатстудентски справочник    4   40,00 

в) рекламни брошури    1   10,00 

г) кандидатстудентска борса    0    0,00 

д) медии    1   10,00 

е) рекламни кампании на Университета    0    0,00 

ж) познати    1   10,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

2. Каква беше мотивацията Ви за следване в ШУ (до три отговора)?   15  100,00 

а) получаване на висше образование    4   26,67 

б) получаване на добро образование    5   33,33 

в) финансово достъпно обучение    3   20,00 

г) близост до местоживеене    2   13,33 

д) по-лесно завършване на висше образование    0    0,00 

е) невъзможност да постъпя в друг университет    1    6,67 

ж) друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

3. На кое място бяхте посочили специалността, по която се обучавате сега, 
когато кандидатствахте (един отговор)? 

  10  100,00 

а) на първо място    9   90,00 

б) на второ място    1   10,00 

в) на трето място    0    0,00 

г) на друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

4. Защо избрахте тази специалност (до три отговора)?   13  100,00 

а) отговаря на личните ми интереси и възможности    6   46,15 

б) дава възможност за реализация    4   30,77 

в) дава възможност за добри доходи    0    0,00 

г) дава възможност за лесно намиране на работа    1    7,69 

д) изискваше се от длъжността, която заемам в момента    0    0,00 

е) под влияние на родителите    1    7,69 

ж) случайно    0    0,00 

з) друго    1    7,69 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

5. Какви са възможностите да си намерите работа след завършване на тази 
специалност (един отговор)? 

  10  100,00 

а) много добри    5   50,00 

б) сравнително добри    1   10,00 

в) незначителни    0    0,00 

г) не разчитам да си намеря работа по специалността    1   10,00 

д) не мога да преценя    3   30,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

6. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по втора 
специалност? 

  10  100,00 

а) да, в същия факултет    2   20,00 



б) да, в друг факултет    0    0,00 

в) не    8   80,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

7. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по нова 
специалност? 

  10  100,00 

а) да, в същия факултет    2   20,00 

б) да, в друг факултет    0    0,00 

в) не    8   80,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

8. Вашата обща оценка за първите Ви впечатления от Шуменския университет е:   10  100,00 

а) много добра    7   70,00 

б) добра    2   20,00 

в) задоволителна    0    0,00 

г) незадоволителна    0    0,00 

д) не мога да преценя    1   10,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

9. Ползвате ли правото за индивидуален план на обучение?   10  100,00 

а) да    2   20,00 

б) не    5   50,00 

- Не отговорили:    3   30,00 

   

10. Ако сте отговорили положително на предходния въпрос, посочете 
основанието за ползване на индивидуален план? 

  10  100,00 

а) бременност    0    0,00 

б) родител на дете до 6 години    0    0,00 

в) студент с физически увреждания    0    0,00 

г) студент с хронични заболявания    0    0,00 

д) диспансеризиран    0    0,00 

е) работещ студент    2   20,00 

- Не отговорили:    8   80,00 

   

11. Запознати ли сте със задълженията си на ползващ индивидуален план на 
обучение? 

  10  100,00 

а) да    2   20,00 

б) да, отчасти    1   10,00 

в) не    1   10,00 

- Не отговорили:    6   60,00 

   

12. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 1? 

  10  100,00 

а) много добро    4   40,00 

б) добро    5   50,00 

в) задоволително    0    0,00 

г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    1   10,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

13. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 2? 

  10  100,00 

а) много добро    2   20,00 

б) добро    3   30,00 

в) задоволително    0    0,00 



г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    5   50,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

14. Вие сте:   10  100,00 

а) мъж    5   50,00 

б) жена    5   50,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

15. Вашата възраст е:   10  100,00 

а) до 25 г    4   40,00 

б) от 26 до 35 г    4   40,00 

в) от 36 до 45 г    2   20,00 

г) над 45 г.    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

   



Cпециалност 10160 / Археология, бакалавър, редовно обучение 

Въпроси/Отговори   (брой анкетирани - 10) Брой Процент 

1. Откъде получихте информация за предлаганите специалности в ШУ?   10  100,00 

а) интернет страницата на ШУ    4   40,00 

б) кандидатстудентски справочник    3   30,00 

в) рекламни брошури    0    0,00 

г) кандидатстудентска борса    0    0,00 

д) медии    0    0,00 

е) рекламни кампании на Университета    1   10,00 

ж) познати    2   20,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

2. Каква беше мотивацията Ви за следване в ШУ (до три отговора)?   17  100,00 

а) получаване на висше образование    5   29,41 

б) получаване на добро образование    6   35,29 

в) финансово достъпно обучение    2   11,76 

г) близост до местоживеене    4   23,53 

д) по-лесно завършване на висше образование    0    0,00 

е) невъзможност да постъпя в друг университет    0    0,00 

ж) друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

3. На кое място бяхте посочили специалността, по която се обучавате сега, 
когато кандидатствахте (един отговор)? 

  10  100,00 

а) на първо място    9   90,00 

б) на второ място    1   10,00 

в) на трето място    0    0,00 

г) на друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

4. Защо избрахте тази специалност (до три отговора)?   15  100,00 

а) отговаря на личните ми интереси и възможности    6   40,00 

б) дава възможност за реализация    7   46,67 

в) дава възможност за добри доходи    0    0,00 

г) дава възможност за лесно намиране на работа    1    6,67 

д) изискваше се от длъжността, която заемам в момента    1    6,67 

е) под влияние на родителите    0    0,00 

ж) случайно    0    0,00 

з) друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

5. Какви са възможностите да си намерите работа след завършване на тази 
специалност (един отговор)? 

  10  100,00 

а) много добри    7   70,00 

б) сравнително добри    3   30,00 

в) незначителни    0    0,00 

г) не разчитам да си намеря работа по специалността    0    0,00 

д) не мога да преценя    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

6. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по втора 
специалност? 

  10  100,00 

а) да, в същия факултет    2   20,00 



б) да, в друг факултет    0    0,00 

в) не    8   80,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

7. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по нова 
специалност? 

  10  100,00 

а) да, в същия факултет    2   20,00 

б) да, в друг факултет    0    0,00 

в) не    8   80,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

8. Вашата обща оценка за първите Ви впечатления от Шуменския университет е:   10  100,00 

а) много добра    9   90,00 

б) добра    1   10,00 

в) задоволителна    0    0,00 

г) незадоволителна    0    0,00 

д) не мога да преценя    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

9. Ползвате ли правото за индивидуален план на обучение?   10  100,00 

а) да    1   10,00 

б) не    9   90,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

10. Ако сте отговорили положително на предходния въпрос, посочете 
основанието за ползване на индивидуален план? 

  10  100,00 

а) бременност    0    0,00 

б) родител на дете до 6 години    0    0,00 

в) студент с физически увреждания    0    0,00 

г) студент с хронични заболявания    0    0,00 

д) диспансеризиран    0    0,00 

е) работещ студент    2   20,00 

- Не отговорили:    8   80,00 

   

11. Запознати ли сте със задълженията си на ползващ индивидуален план на 
обучение? 

  10  100,00 

а) да    2   20,00 

б) да, отчасти    2   20,00 

в) не    1   10,00 

- Не отговорили:    5   50,00 

   

12. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 1? 

  10  100,00 

а) много добро    8   80,00 

б) добро    2   20,00 

в) задоволително    0    0,00 

г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

13. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 2? 

  10  100,00 

а) много добро    4   40,00 

б) добро    4   40,00 

в) задоволително    0    0,00 



г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    2   20,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

14. Вие сте:   10  100,00 

а) мъж    4   40,00 

б) жена    6   60,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

15. Вашата възраст е:   10  100,00 

а) до 25 г    4   40,00 

б) от 26 до 35 г    2   20,00 

в) от 36 до 45 г    4   40,00 

г) над 45 г.    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

   



Cпециалност 10170 / Теология, бакалавър, редовно обучение 

Въпроси/Отговори   (брой анкетирани - 10) Брой Процент 

1. Откъде получихте информация за предлаганите специалности в ШУ?   10  100,00 

а) интернет страницата на ШУ    2   20,00 

б) кандидатстудентски справочник    1   10,00 

в) рекламни брошури    0    0,00 

г) кандидатстудентска борса    0    0,00 

д) медии    0    0,00 

е) рекламни кампании на Университета    2   20,00 

ж) познати    5   50,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

2. Каква беше мотивацията Ви за следване в ШУ (до три отговора)?   19  100,00 

а) получаване на висше образование    4   21,05 

б) получаване на добро образование    5   26,32 

в) финансово достъпно обучение    4   21,05 

г) близост до местоживеене    2   10,53 

д) по-лесно завършване на висше образование    0    0,00 

е) невъзможност да постъпя в друг университет    0    0,00 

ж) друго    4   21,05 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

3. На кое място бяхте посочили специалността, по която се обучавате сега, 
когато кандидатствахте (един отговор)? 

  10  100,00 

а) на първо място    9   90,00 

б) на второ място    0    0,00 

в) на трето място    0    0,00 

г) на друго    1   10,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

4. Защо избрахте тази специалност (до три отговора)?   18  100,00 

а) отговаря на личните ми интереси и възможности    9   50,00 

б) дава възможност за реализация    2   11,11 

в) дава възможност за добри доходи    0    0,00 

г) дава възможност за лесно намиране на работа    0    0,00 

д) изискваше се от длъжността, която заемам в момента    2   11,11 

е) под влияние на родителите    0    0,00 

ж) случайно    0    0,00 

з) друго    5   27,78 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

5. Какви са възможностите да си намерите работа след завършване на тази 
специалност (един отговор)? 

  10  100,00 

а) много добри    0    0,00 

б) сравнително добри    4   40,00 

в) незначителни    1   10,00 

г) не разчитам да си намеря работа по специалността    0    0,00 

д) не мога да преценя    5   50,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

6. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по втора 
специалност? 

  10  100,00 

а) да, в същия факултет    5   50,00 



б) да, в друг факултет    1   10,00 

в) не    4   40,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

7. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по нова 
специалност? 

  10  100,00 

а) да, в същия факултет    5   50,00 

б) да, в друг факултет    1   10,00 

в) не    4   40,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

8. Вашата обща оценка за първите Ви впечатления от Шуменския университет е:   10  100,00 

а) много добра    4   40,00 

б) добра    5   50,00 

в) задоволителна    0    0,00 

г) незадоволителна    0    0,00 

д) не мога да преценя    1   10,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

9. Ползвате ли правото за индивидуален план на обучение?   10  100,00 

а) да    6   60,00 

б) не    3   30,00 

- Не отговорили:    1   10,00 

   

10. Ако сте отговорили положително на предходния въпрос, посочете 
основанието за ползване на индивидуален план? 

  10  100,00 

а) бременност    0    0,00 

б) родител на дете до 6 години    1   10,00 

в) студент с физически увреждания    0    0,00 

г) студент с хронични заболявания    0    0,00 

д) диспансеризиран    0    0,00 

е) работещ студент    7   70,00 

- Не отговорили:    2   20,00 

   

11. Запознати ли сте със задълженията си на ползващ индивидуален план на 
обучение? 

  10  100,00 

а) да    4   40,00 

б) да, отчасти    6   60,00 

в) не    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

12. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 1? 

  10  100,00 

а) много добро    9   90,00 

б) добро    1   10,00 

в) задоволително    0    0,00 

г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

13. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 2? 

  10  100,00 

а) много добро    7   70,00 

б) добро    1   10,00 

в) задоволително    0    0,00 



г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    0    0,00 

- Не отговорили:    2   20,00 

   

14. Вие сте:   10  100,00 

а) мъж    7   70,00 

б) жена    2   20,00 

- Не отговорили:    1   10,00 

   

15. Вашата възраст е:   10  100,00 

а) до 25 г    2   20,00 

б) от 26 до 35 г    3   30,00 

в) от 36 до 45 г    3   30,00 

г) над 45 г.    2   20,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

   



Cпециалност 10230 / Турска филология с бизнес комуникация, бакалавър, редовно 

обучение 

Въпроси/Отговори   (брой анкетирани - 15) Брой Процент 

1. Откъде получихте информация за предлаганите специалности в ШУ?   15  100,00 

а) интернет страницата на ШУ    7   46,67 

б) кандидатстудентски справочник    0    0,00 

в) рекламни брошури    1    6,67 

г) кандидатстудентска борса    0    0,00 

д) медии    0    0,00 

е) рекламни кампании на Университета    0    0,00 

ж) познати    7   46,67 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

2. Каква беше мотивацията Ви за следване в ШУ (до три отговора)?   32  100,00 

а) получаване на висше образование   10   31,25 

б) получаване на добро образование   10   31,25 

в) финансово достъпно обучение    3    9,38 

г) близост до местоживеене    5   15,63 

д) по-лесно завършване на висше образование    2    6,25 

е) невъзможност да постъпя в друг университет    0    0,00 

ж) друго    2    6,25 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

3. На кое място бяхте посочили специалността, по която се обучавате сега, 
когато кандидатствахте (един отговор)? 

  15  100,00 

а) на първо място    9   60,00 

б) на второ място    5   33,33 

в) на трето място    0    0,00 

г) на друго    1    6,67 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

4. Защо избрахте тази специалност (до три отговора)?   29  100,00 

а) отговаря на личните ми интереси и възможности   11   37,93 

б) дава възможност за реализация    5   17,24 

в) дава възможност за добри доходи    3   10,34 

г) дава възможност за лесно намиране на работа    4   13,79 

д) изискваше се от длъжността, която заемам в момента    3   10,34 

е) под влияние на родителите    0    0,00 

ж) случайно    2    6,90 

з) друго    1    3,45 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

5. Какви са възможностите да си намерите работа след завършване на тази 
специалност (един отговор)? 

  15  100,00 

а) много добри    2   13,33 

б) сравнително добри   10   66,67 

в) незначителни    0    0,00 

г) не разчитам да си намеря работа по специалността    0    0,00 

д) не мога да преценя    3   20,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

6. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по втора   15  100,00 



специалност? 

а) да, в същия факултет   12   80,00 

б) да, в друг факултет    1    6,67 

в) не    2   13,33 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

7. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по нова 
специалност? 

  15  100,00 

а) да, в същия факултет   13   86,67 

б) да, в друг факултет    1    6,67 

в) не    1    6,67 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

8. Вашата обща оценка за първите Ви впечатления от Шуменския университет е:   15  100,00 

а) много добра    7   46,67 

б) добра    5   33,33 

в) задоволителна    1    6,67 

г) незадоволителна    0    0,00 

д) не мога да преценя    2   13,33 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

9. Ползвате ли правото за индивидуален план на обучение?   15  100,00 

а) да    3   20,00 

б) не   10   66,67 

- Не отговорили:    2   13,33 

   

10. Ако сте отговорили положително на предходния въпрос, посочете 
основанието за ползване на индивидуален план? 

  16  100,00 

а) бременност    0    0,00 

б) родител на дете до 6 години    1    6,25 

в) студент с физически увреждания    0    0,00 

г) студент с хронични заболявания    1    6,25 

д) диспансеризиран    0    0,00 

е) работещ студент    2   12,50 

- Не отговорили:   12   75,00 

   

11. Запознати ли сте със задълженията си на ползващ индивидуален план на 
обучение? 

  15  100,00 

а) да    1    6,67 

б) да, отчасти    2   13,33 

в) не    1    6,67 

- Не отговорили:   11   73,33 

   

12. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 1? 

  15  100,00 

а) много добро    5   33,33 

б) добро    2   13,33 

в) задоволително    0    0,00 

г) незадоволително    1    6,67 

д) не мога да преценя    2   13,33 

- Не отговорили:    5   33,33 

   

13. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 2? 

  15  100,00 

а) много добро    6   40,00 



б) добро    4   26,67 

в) задоволително    0    0,00 

г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    4   26,67 

- Не отговорили:    1    6,67 

   

14. Вие сте:   15  100,00 

а) мъж    2   13,33 

б) жена   13   86,67 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

15. Вашата възраст е:   15  100,00 

а) до 25 г   11   73,33 

б) от 26 до 35 г    2   13,33 

в) от 36 до 45 г    1    6,67 

г) над 45 г.    1    6,67 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

   



Cпециалност 10340 / История и география, бакалавър, редовно обучение 

Въпроси/Отговори   (брой анкетирани - 20) Брой Процент 

1. Откъде получихте информация за предлаганите специалности в ШУ?   24  100,00 

а) интернет страницата на ШУ   10   41,67 

б) кандидатстудентски справочник    6   25,00 

в) рекламни брошури    0    0,00 

г) кандидатстудентска борса    1    4,17 

д) медии    0    0,00 

е) рекламни кампании на Университета    0    0,00 

ж) познати    7   29,17 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

2. Каква беше мотивацията Ви за следване в ШУ (до три отговора)?   34  100,00 

а) получаване на висше образование   10   29,41 

б) получаване на добро образование   13   38,24 

в) финансово достъпно обучение    5   14,71 

г) близост до местоживеене    4   11,76 

д) по-лесно завършване на висше образование    1    2,94 

е) невъзможност да постъпя в друг университет    1    2,94 

ж) друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

3. На кое място бяхте посочили специалността, по която се обучавате сега, 
когато кандидатствахте (един отговор)? 

  20  100,00 

а) на първо място   17   85,00 

б) на второ място    1    5,00 

в) на трето място    2   10,00 

г) на друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

4. Защо избрахте тази специалност (до три отговора)?   33  100,00 

а) отговаря на личните ми интереси и възможности   13   39,39 

б) дава възможност за реализация   11   33,33 

в) дава възможност за добри доходи    2    6,06 

г) дава възможност за лесно намиране на работа    5   15,15 

д) изискваше се от длъжността, която заемам в момента    0    0,00 

е) под влияние на родителите    1    3,03 

ж) случайно    1    3,03 

з) друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

5. Какви са възможностите да си намерите работа след завършване на тази 
специалност (един отговор)? 

  20  100,00 

а) много добри    9   45,00 

б) сравнително добри    7   35,00 

в) незначителни    1    5,00 

г) не разчитам да си намеря работа по специалността    2   10,00 

д) не мога да преценя    1    5,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

6. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по втора 
специалност? 

  20  100,00 

а) да, в същия факултет    4   20,00 



б) да, в друг факултет    3   15,00 

в) не   13   65,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

7. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по нова 
специалност? 

  20  100,00 

а) да, в същия факултет    5   25,00 

б) да, в друг факултет    1    5,00 

в) не   14   70,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

8. Вашата обща оценка за първите Ви впечатления от Шуменския университет е:   20  100,00 

а) много добра    9   45,00 

б) добра    7   35,00 

в) задоволителна    2   10,00 

г) незадоволителна    0    0,00 

д) не мога да преценя    1    5,00 

- Не отговорили:    1    5,00 

   

9. Ползвате ли правото за индивидуален план на обучение?   20  100,00 

а) да    2   10,00 

б) не   16   80,00 

- Не отговорили:    2   10,00 

   

10. Ако сте отговорили положително на предходния въпрос, посочете 
основанието за ползване на индивидуален план? 

  20  100,00 

а) бременност    0    0,00 

б) родител на дете до 6 години    0    0,00 

в) студент с физически увреждания    0    0,00 

г) студент с хронични заболявания    0    0,00 

д) диспансеризиран    0    0,00 

е) работещ студент    3   15,00 

- Не отговорили:   17   85,00 

   

11. Запознати ли сте със задълженията си на ползващ индивидуален план на 
обучение? 

  20  100,00 

а) да    1    5,00 

б) да, отчасти    3   15,00 

в) не    8   40,00 

- Не отговорили:    8   40,00 

   

12. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 1? 

  20  100,00 

а) много добро    8   40,00 

б) добро    6   30,00 

в) задоволително    2   10,00 

г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    4   20,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

13. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 2? 

  20  100,00 

а) много добро    4   20,00 

б) добро    3   15,00 

в) задоволително    0    0,00 



г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя   12   60,00 

- Не отговорили:    1    5,00 

   

14. Вие сте:   20  100,00 

а) мъж   14   70,00 

б) жена    6   30,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

15. Вашата възраст е:   20  100,00 

а) до 25 г   12   60,00 

б) от 26 до 35 г    6   30,00 

в) от 36 до 45 г    1    5,00 

г) над 45 г.    1    5,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

   



Cпециалност 10360 / Руска филология и туризъм, бакалавър, редовно обучение 

Въпроси/Отговори   (брой анкетирани - 10) Брой Процент 

1. Откъде получихте информация за предлаганите специалности в ШУ?   10  100,00 

а) интернет страницата на ШУ    4   40,00 

б) кандидатстудентски справочник    0    0,00 

в) рекламни брошури    0    0,00 

г) кандидатстудентска борса    0    0,00 

д) медии    0    0,00 

е) рекламни кампании на Университета    0    0,00 

ж) познати    6   60,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

2. Каква беше мотивацията Ви за следване в ШУ (до три отговора)?   19  100,00 

а) получаване на висше образование    7   36,84 

б) получаване на добро образование    5   26,32 

в) финансово достъпно обучение    1    5,26 

г) близост до местоживеене    4   21,05 

д) по-лесно завършване на висше образование    0    0,00 

е) невъзможност да постъпя в друг университет    0    0,00 

ж) друго    2   10,53 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

3. На кое място бяхте посочили специалността, по която се обучавате сега, 
когато кандидатствахте (един отговор)? 

  10  100,00 

а) на първо място    8   80,00 

б) на второ място    2   20,00 

в) на трето място    0    0,00 

г) на друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

4. Защо избрахте тази специалност (до три отговора)?   16  100,00 

а) отговаря на личните ми интереси и възможности    7   43,75 

б) дава възможност за реализация    5   31,25 

в) дава възможност за добри доходи    2   12,50 

г) дава възможност за лесно намиране на работа    0    0,00 

д) изискваше се от длъжността, която заемам в момента    0    0,00 

е) под влияние на родителите    0    0,00 

ж) случайно    1    6,25 

з) друго    1    6,25 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

5. Какви са възможностите да си намерите работа след завършване на тази 
специалност (един отговор)? 

  10  100,00 

а) много добри    3   30,00 

б) сравнително добри    4   40,00 

в) незначителни    0    0,00 

г) не разчитам да си намеря работа по специалността    1   10,00 

д) не мога да преценя    2   20,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

6. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по втора 
специалност? 

  10  100,00 

а) да, в същия факултет    6   60,00 



б) да, в друг факултет    1   10,00 

в) не    3   30,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

7. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по нова 
специалност? 

  10  100,00 

а) да, в същия факултет    7   70,00 

б) да, в друг факултет    1   10,00 

в) не    2   20,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

8. Вашата обща оценка за първите Ви впечатления от Шуменския университет е:   10  100,00 

а) много добра    5   50,00 

б) добра    4   40,00 

в) задоволителна    1   10,00 

г) незадоволителна    0    0,00 

д) не мога да преценя    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

9. Ползвате ли правото за индивидуален план на обучение?   12  100,00 

а) да    6   50,00 

б) не    6   50,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

10. Ако сте отговорили положително на предходния въпрос, посочете 
основанието за ползване на индивидуален план? 

  10  100,00 

а) бременност    0    0,00 

б) родител на дете до 6 години    1   10,00 

в) студент с физически увреждания    0    0,00 

г) студент с хронични заболявания    0    0,00 

д) диспансеризиран    0    0,00 

е) работещ студент    4   40,00 

- Не отговорили:    5   50,00 

   

11. Запознати ли сте със задълженията си на ползващ индивидуален план на 
обучение? 

  10  100,00 

а) да    2   20,00 

б) да, отчасти    4   40,00 

в) не    3   30,00 

- Не отговорили:    1   10,00 

   

12. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 1? 

  10  100,00 

а) много добро    5   50,00 

б) добро    4   40,00 

в) задоволително    1   10,00 

г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

13. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 2? 

  10  100,00 

а) много добро    4   40,00 

б) добро    4   40,00 

в) задоволително    0    0,00 



г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    2   20,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

14. Вие сте:   10  100,00 

а) мъж    2   20,00 

б) жена    8   80,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

15. Вашата възраст е:   10  100,00 

а) до 25 г    7   70,00 

б) от 26 до 35 г    2   20,00 

в) от 36 до 45 г    1   10,00 

г) над 45 г.    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

   



Cпециалност 10370 / Българистика и медии, бакалавър, редовно обучение 

Въпроси/Отговори   (брой анкетирани - 9) Брой Процент 

1. Откъде получихте информация за предлаганите специалности в ШУ?   10  100,00 

а) интернет страницата на ШУ    6   60,00 

б) кандидатстудентски справочник    0    0,00 

в) рекламни брошури    0    0,00 

г) кандидатстудентска борса    0    0,00 

д) медии    0    0,00 

е) рекламни кампании на Университета    0    0,00 

ж) познати    4   40,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

2. Каква беше мотивацията Ви за следване в ШУ (до три отговора)?   16  100,00 

а) получаване на висше образование    5   31,25 

б) получаване на добро образование    5   31,25 

в) финансово достъпно обучение    2   12,50 

г) близост до местоживеене    3   18,75 

д) по-лесно завършване на висше образование    0    0,00 

е) невъзможност да постъпя в друг университет    0    0,00 

ж) друго    1    6,25 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

3. На кое място бяхте посочили специалността, по която се обучавате сега, 
когато кандидатствахте (един отговор)? 

   9  100,00 

а) на първо място    8   88,89 

б) на второ място    1   11,11 

в) на трето място    0    0,00 

г) на друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

4. Защо избрахте тази специалност (до три отговора)?   17  100,00 

а) отговаря на личните ми интереси и възможности    6   35,29 

б) дава възможност за реализация    7   41,18 

в) дава възможност за добри доходи    2   11,76 

г) дава възможност за лесно намиране на работа    0    0,00 

д) изискваше се от длъжността, която заемам в момента    0    0,00 

е) под влияние на родителите    0    0,00 

ж) случайно    2   11,76 

з) друго    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

5. Какви са възможностите да си намерите работа след завършване на тази 
специалност (един отговор)? 

   9  100,00 

а) много добри    3   33,33 

б) сравнително добри    3   33,33 

в) незначителни    0    0,00 

г) не разчитам да си намеря работа по специалността    0    0,00 

д) не мога да преценя    2   22,22 

- Не отговорили:    1   11,11 

   

6. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по втора 
специалност? 

   9  100,00 

а) да, в същия факултет    4   44,44 



б) да, в друг факултет    2   22,22 

в) не    3   33,33 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

7. Бихте ли се възползвали от правото си да се обучавате паралелно по нова 
специалност? 

   9  100,00 

а) да, в същия факултет    4   44,44 

б) да, в друг факултет    2   22,22 

в) не    3   33,33 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

8. Вашата обща оценка за първите Ви впечатления от Шуменския университет е:    9  100,00 

а) много добра    6   66,67 

б) добра    2   22,22 

в) задоволителна    0    0,00 

г) незадоволителна    0    0,00 

д) не мога да преценя    0    0,00 

- Не отговорили:    1   11,11 

   

9. Ползвате ли правото за индивидуален план на обучение?    9  100,00 

а) да    4   44,44 

б) не    5   55,56 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

10. Ако сте отговорили положително на предходния въпрос, посочете 
основанието за ползване на индивидуален план? 

  10  100,00 

а) бременност    0    0,00 

б) родител на дете до 6 години    2   20,00 

в) студент с физически увреждания    0    0,00 

г) студент с хронични заболявания    0    0,00 

д) диспансеризиран    0    0,00 

е) работещ студент    2   20,00 

- Не отговорили:    6   60,00 

   

11. Запознати ли сте със задълженията си на ползващ индивидуален план на 
обучение? 

   9  100,00 

а) да    0    0,00 

б) да, отчасти    5   55,56 

в) не    3   33,33 

- Не отговорили:    1   11,11 

   

12. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 1? 

   9  100,00 

а) много добро    3   33,33 

б) добро    4   44,44 

в) задоволително    0    0,00 

г) незадоволително    1   11,11 

д) не мога да преценя    1   11,11 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

13. Как оценявате административното обслужване в студентската канцелария 
на корпус 2? 

   9  100,00 

а) много добро    1   11,11 

б) добро    2   22,22 

в) задоволително    0    0,00 



г) незадоволително    0    0,00 

д) не мога да преценя    6   66,67 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

14. Вие сте:    9  100,00 

а) мъж    2   22,22 

б) жена    7   77,78 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

15. Вашата възраст е:    9  100,00 

а) до 25 г    7   77,78 

б) от 26 до 35 г    1   11,11 

в) от 36 до 45 г    1   11,11 

г) над 45 г.    0    0,00 

- Не отговорили:    0    0,00 

   

   

 


