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Специалност 10020 / Английска филология, бакалавър, редовно обучение (брой анкетирани - 5) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 

1      

2  Втори чужд език 
Не мисля, че е необходим по-
съкратен вариант 

Не Всички 

3      

4      

5 Не се сещам за такива 
Латински език 
Медии 
Втори чужд език (НЕ) 

 
Всички дисциплини ми бяха 
полезни 

Всяка в присъствието на ст. преп. 
Тодоров и проф. Игликова 

 

Специалност 10021 / Английска филология, бакалавър, задочно обучение (брой анкетирани - 3) 

 
1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 



полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

6 
Историческо развитие на 
английския език 

Практически английски език  Защита от бедствия и аварии  

7      

8      

 

Специалност 10060 / Приложна лингвистика (Английски език и руски език), бакалавър, редовно обучение (брой анкетирани - 1) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 

9      

 

Специалност 10110 / Приложна германистика, бакалавър, редовно обучение (брой анкетирани - 2) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 

10      

11      

 

Специалност 10140 / Педагогика на обучението по история и география, бакалавър, редовно обучение (брой анкетирани - 1) 

 
1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 



предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

вид? посочете) (Моля, посочете) 

12      

 

Специалност 10150 / История, бакалавър, редовно обучение (брой анкетирани - 1) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 

13      

 

Специалност 10170 / Теология, бакалавър, редовно обучение (брой анкетирани - 3) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 

14    Не Всички 

15      

16 Не мога да преценя Философия Не мога да преценя Не Повечето 

 

Специалност 10190 / Връзки с обществеността, бакалавър, редовно обучение (брой анкетирани - 4) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 



избраната от Вас специалност? 

17      

18 Няма такива 
История на пиара 
Имидж и репутация 
Социална психология 

Няма такива Не 
Всички, с изключение на 
„Съвременен български език с 
практикум по езикова култура“ 

19      

20      

 

Специалност 10210 / Българска филология с библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване, бакалавър, редовно обучение (брой анкетирани - 3) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 

21      

22      

23      

 

Специалност 10220 / Руска филология с бизнес комуникация, бакалавър, редовно обучение (брой анкетирани - 1) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 

24     
Практически руски език 
Теория на превода и др. 

 



Специалност 10230 / Турска филология с бизнес комуникация, бакалавър, редовно обучение (брой анкетирани - 3) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 

25      

26  
Бизнескомуникация бих 
изучавала по-широко 

 Нямаше такива 
Бизнескомуникация 
Османистика 

27      

 

Специалност 12010 / Българска филология - Лингвистика и масови комуникации, магистър (след бак.), редовно обучение (брой анкетирани - 1) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 

28      

 

Специалност 12211 / Английска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса, магистър (след бак.), задочно обучение (брой анкетирани - 3) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 

29 
Превод на всякакъв вид 
специализирани текстове 

Превод на туристически текстове Маркетинг Не 
Екскурзоводство 
Екскурзоводска практика 
Превод на туристически текстове 

30  Културно-историческо наследство Език, култура, реклама Език, култура, реклама Превод на бизнес текстове 



на България Интеркултурна комуникация 
(т.к. ги изучавахме и през 
бакалавъра) 

Култура на деловото общуване 

31  
Културно-историческо наследство 
на България 

Език, култура, реклама 
Език, култура, реклама 
Интеркултурна комуникация 

Превод на бизнес текстове 
Култура на деловото общуване 

 

Специалност 12251 / Немска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса, магистър (след бак.), задочно обучение (брой анкетирани - 1) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 

32    Няма излишни 
Методики на преподаване на 
чужди езици 

 

Специалност 12531 / История - История на Югоизточна Европа, магистър (след бак.), задочно обучение (брой анкетирани - 1) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 

33 Няма такива Египет и Месопотамия Не мога да преценя Не мисля Всички 

 

Специалност 12990 / Педагогика на обучението по история и география - Краезнание, магистър (след бак.), редовно обучение (брой анкетирани - 2) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 



34      

35      

 

Специалност 12991 / Педагогика на обучението по история и география - Краезнание, магистър (след бак.), задочно обучение (брой анкетирани - 2) 

 

1. Кои други дисциплини, които 
не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

2. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали по-широко? 

3. Кои учебни дисциплини 
бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

4. Имаше ли според Вас 
излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

5. Кои бяха дисциплините, 
които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 

36 

Народопсихология 
Антропология 
Социология 
Психология 

История   
История 
География 

37    Не  

 


