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Cпециалност 10020 / Английска филология, бакалаври, 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) 

1 
Интерактивни методи на 
преподаване на чужд език в 
мултикултурна среда 

Факултативните 
Теории – синтаксис, морфология, 
семантика и др. 

Да. Езикознание Практически английски език 

 

Cпециалност 10110 / Приложна германистика, бакалаври, редовно обучение (брой анкетирани - 1) 

 

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? 

2 История Литература и медии Информатика Няма 

П. Н. 
Литератури всички 
Художествен превод 
Лингвистика 

 

Cпециалност 10150 / История, бакалаври, 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) 

3 Няма такива История на България VII-X век Няма такива Не Всички 

 

Cпециалност 10160 / Археология, бакалаври, 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) 

4 Археометрия Реставрация и консервация Археоастрономия Археоастрономия 
Археология на българските земи 
VII-XIV век 

5      

6      

 

Cпециалност 10230 / Турска филология с бизнес комуникация, бакалаври, редовно обучение (брой анкетирани - 1) 

 
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? 

7      

 

Cпециалност 12011 / Българска филология - Лингвистика и масови комуникации, магистри (след бак./маг.), задочно обучение (брой анкетирани - 9) 

 

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) 

8      

9 Социология Психология Лингвистика  Литература 

10      

11    Езикова култура 
Българска литература 
Приложна лингвистика 
Психолингвистика 

12 

Бих повторила същата 
специалност, за да затвърдя 
знанията си 
 

Езикова култура 
Увод в общото езикознание 
Фонетика 
Стилистика 
Съвременен български език I, II 
част 

Препоръки: 
1. Присъствените лекции са 
изключително недостатъчни. 
Да се преподават цели 
дисциплини за 4 – 6 часа... 
Напълно оскъдно. 
2. Да се предоставя свободно 
електронен ресурс от учебници 

 

Приложна лингвистика 
Психолингвистика 
Социолингвистика 
Езикова култура 
Текстолингвистика 

13      

14      

15      

16      

 



Cпециалност 12190 / Английска филология - Лингвистика и превод, магистри (след бак./маг.), 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) 

17  Практическите преводи    

18      

 

Cпециалност 12191 / Английска филология - Лингвистика и превод, магистри (след бак./маг.), задочно 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) 

19     

Морфология 
Синтаксис 
Текстолингвистика 
Пространство и време и др. 

20      

21      

22      

23  
Компютърни технологии в 
превода 

Пространство и време Не 

Увод в дискурсивния анализ 
Рекламни стратегии 
Художествен превод 
Увод в езикознанието 

 

Cпециалност 12210 / Английска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса, магистри (след бак./маг.), редовно обучение (брой анкетирани - 1) 

 1. Кои други дисциплини, които 2. Кои учебни дисциплини 3. Кои учебни дисциплини 4. Имаше ли според Вас 5. Кои бяха дисциплините, 



не са включени в учебния план 
предполагате, че ще бъдат 
полезни при обучението в 
избраната от Вас специалност? 

бихте изучавали по-широко? бихте изучавали в по-съкратен 
вид? 

излишни дисциплини? (Моля, 
посочете) 

които посещавахте с желание? 
(Моля, посочете) 

24      

 

Cпециалност 12211 / Английска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса, магистри (след бак./маг.), 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) 

25      

 

Cпециалност 12230 / Немска филология - Лингвистика и превод, магистри (след бак./маг.), 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) 

26      

 

Cпециалност 12231 / Немска филология - Лингвистика и превод, магистри (след бак./маг.), 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) 

27      



 

Cпециалност 12330 / Турска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса, магистри (след бак./маг.), 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     

Маркетинг 
Интеркултурна комуникация 
Културно-историческо наследство 
на България 
Подготовка и управление на 
проекти в бизнеса  
Управление на туризма 

 

Cпециалност 12331 / Турска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса, магистри (след бак./маг.), 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) 

29  Култура на деловото общуване  Не 
Превод на текстове от сферата на 
туризма 
Стратегически маркетинг 

 

Cпециалност 12430 / Руска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса, магистри (след бак./маг.), редовно обучение (брой анкетирани - 4) 

 

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) 



30    Не Всички 

31  Теория на превода Странознание на Русия Не Морфосинтаксис 

32  Екскурзоводство  Не 
Екскурзоводство 
Базов руски език 
Странознание и др. 

33 Не мога да преценя Не мога да преценя  Не Руски език в туризма 

 

Cпециалност 12550 / История - Културно-историческо наследство и туризъм, магистри (след бак./маг.), 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) 

34      

 

Cпециалност 12551 / История - Културно-историческо наследство и туризъм, магистри (след бак./маг.), 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) 

35      

 

Cпециалност 12570 / Археология - Археология, магистри (след бак./маг.), редовно обучение (брой анкетирани - 2) 

 

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? 

36  Историческите  Не Историческите 

37      

 

Cпециалност 12811 / Връзки с обществеността - PR в публичната администрация, магистри (след бак./маг.), 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) 

38      

39      

 

Cпециалност 12990 / Педагогика на обучението по история и география - Краезнание, магистри (след бак./маг.), 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) 

40    Не  

 

Cпециалност 13191 / Турска филология - Лингвистика и превод, магистри (след бак./маг.), задочно обучение (брой анкетирани - 4) 

 

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) 

41 Принципи на Ататюрк Морфология и синтаксис Няма такива Не Всички специализирани предмети 



42    Не Турска литература 

43      

44 Култура на деловото общуване Всички по програмата Няма такива 
Не, нямаше излишни дисциплини 
в зависимост от краткото време с 
преподавателите 

Всички дисциплини бяха важни и 
полезни за по-нататъшното ни 
развитие 

 


