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Cпециалност 10010 / Българска филология, бакалаври, редовно обучение (брой анкетирани – 10) 

 

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 
Дисциплините, които са включени 
в учебния план, са достатъчни 

  Не, нямаше излишни дисциплини 
Старобългарски език 
Старогръцки 
Най-нова българска литература 

2  Руска литература на XIX и XX век  Не Руска литература на XIX век 

3  
Морфология 
Синтаксис 
Фонетика 

Смъртта в детската литература 
Почти всички свободноизбираеми 
дисциплини 

Всички 

4 История на България 
Литература – световна и 
българска 

Няма такива Не 
Морфология 
Синтаксис 



Езикова култура 
Възрожденска литература 
НБЛ 
ННБЛ 

5      

6      

7 Не мога да преценя Диалектология Руска литература Смъртта в детската литература 
Фонетика 
Морфология 
Синтаксис 

8  Руска литература  Не 
Нова българска литература 
Най-нова българска литература 

9      

10  Текстолингвистика Славянски литератури Не 
Нова българска литература 
Руска литература на XIX век 

 

Cпециалност 10020 / Английска филология, бакалаври, редовно обучение (брой анкетирани – 11) 

 

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) 

11  Английски език и литература   
ПАЕ 
Английска литература 
Текстолингвистика и др. 

12 
Компютърна грамотност, тъй като 
доста колеги имаха проблем с нея 
през дистанционното обучение 

Методика и преподаване  
Съвременна британска 
драматургия 

Всички практически 

13      

14  Практически английски Няма такива Не Практически английски 

15      



16      

17     
Немски език 
Практически английски 
Фонетика 

18      

19    
Да – интерпретация на 
художествен текст от 
педагогическата правоспособност 

Повечето, но най-много 
морфология, синтаксис 

20      

21      

 

Cпециалност 10021 / Английска филология, бакалаври, задочно обучение (брой анкетирани – 10) 

 

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) 

22      

23 Няма такива 
Няма такива Няма такива 

Не 
Педагогика 
Проблеми на българския глагол 

24      

25      

26      

27   Литературата Не Практически английски 

28      

29  Машинен превод  Физическо възпитание (спорт) 
Практически английски език – 
диктовки и преводи 

30      



31      

 

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

32      

33      

34      

35 Дисциплини с бизнес Свързани с бизнес 
История 
Литература 

История 
Литература 

Всички дисциплини при гл. ас. 
Деяна Вълчева 

36      

37   
Литература 
История 

Да  

38  Бизнес комуникации 
Теория на превода на руски и 
английски език 

 Практически английски език 

39 
Софтуерно обучение за 
преводачи 

    

40  
Бизнес комуникации на АЕ 
Практически АЕ 

  ПАЕ 

 

Cпециалност 10110 / Приложна германистика, бакалаври, 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) 



41 

Изучаване на преводачески 
софтуер, т.е. запозначане с 
превод. софтуер Trados, устен 
превод, фразеология 

Език, литература, култура 
Практически немски език 
Фразеология 

  

Контрастивна лингвистика 
Спец. теории на превода 
Езикознание 
Език, литература, култура 
Увод в литературната теория 
Психолингвистика 
История на немската литература 
Вербално табу 
Интеркултурна комуникация 

42 Не мога да преценя   Не мога да преценя Всички 

 

Cпециалност 10140 / Педагогика на обучението по история и география, бакалаври, редовно обучение (брой анкетирани – 6) 

 

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) 

43  Информационни технологии    

44  Археология   

Археология 
Средновековна обща история 
Средновековна българска 
история 
История на България XIII – XVII 
век 

45      

46    Не Всички 

47    Не Средновековна България 

48      

 



Cпециалност 10150 / История, бакалаври, редовно обучение (брой анкетирани – 16) 

 

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) 

49      

50      

51      

52      

53      

54      

55    Не, нямаше Стара история 

56    Не История 

57    Не Всички 

58 Не мога да преценя Българска история Математика Не Всички 

59  География Математика Не История 

60      

61      

62      

63      

64      

 

Cпециалност 10160 / Археология, бакалаври, редовно обучение (брой анкетирани – 7) 

 
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) 

65      

66      

67      

68      

69      

70      

71      

 

Cпециалност 10170 / Теология, бакалаври, 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) 

72  Всички  Не 
Литургика 
Църковно изкуство 

73   Не мога да преценя Да Всички 

 

Cпециалност 10190 / Връзки с обществеността, бакалаври, редовно обучение (брой анкетирани – 7) 

 

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) 

74      



75 Не знам Фотография Политология Да, политология Фотография 

76 Трети чужд език 
Семиотика 
Техника на говора 

Политология Не, няма Семиотика на културата 

77     

Всички специални: 
Печат 
Семиотика 
Нови медии 
Убеждаваща комуникация 
Теория на масовата комуникация 
и журналистиката 

78 Психология Психология на общуването Политология Не мога да преценя 

Нови медии 
Съвременен български език и 
практикум по езикова култура 
Семиотика на културата 

79 Визуални изкуства Маркетингова фотография  Не 
Избираемите – свързани с 
изкуство и фотография 

80   Политология  
Събитиен мениджмънт 
Европейско право 

 

Cпециалност 10220 / Руска филология с бизнес комуникация, бакалаври, 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) 

81  
Невербална комуникация 
Стилистика 

Старобългарски език  Практически руски език 

82      

83 Философия Морфология Няма такива Не Руска литература 

84    Руско авангардно кино 
Синтаксис 
Фразеология 



85     Руска литература 

 

Cпециалност 10230 / Турска филология с бизнес комуникация, бакалаври, редовно 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) 

86      

87      

88    Не Всички 

89      

90 Нямам мнение Педагогически дисциплини Нямам мнение Не 

Интеркултурна бизнес 
комуникация 
ЕЛТД 
Приобщаващо образование 

91      

92      

93      

94 Превод Превеждането Османски език 
Според мен османският език 
беше малко излишен 

Увод в литературната теория 

 

Cпециалност 12130 / Българска филология - Семиотика на културата, 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) 



95      

96      

 

Cпециалност 12190 / Английска филология - Лингвистика и превод, 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) 

97      

98      

99  Устен превод  Не Всички 

100      

 

Cпециалност 12191 / Английска филология - Лингвистика и превод, 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) 

101      

102      

 

Cпециалност 12210 / Английска филология - Езиково обслужване на туризма и бизнеса, магистри (след бак./маг.), редовно обучение (брой анкетирани – 2) 

 
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? 

103      

104 Исторически Екскурзоводство практика Екскурзоводство   

 

Cпециалност 12231 / Немска филология - Лингвистика и превод, 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) 

105 
Дисциплината „Преводачески 
софтуер“ 

Практически немски език 
Фразеология 

  

Контрастивна лингвистика 
Специални теории на превода 
Увод в литературната теория 
Увод в общото езикознание 
Език, литература, култура 
Вербално табу 
История на немската литература 

106  Немска литература   
ПНЕ 
Художествен превод 

 

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

107 Превод Текстолингвистика Език, култура и реклама Език, култура и реклама 
Култура на деловото общуване 
Текстолингвистика 
Теория на превода 



108 
Повече практика, екскурзии, 
определяни от студентите 

Екскурзоводство Език, култура, реклама Не 
Екскурзоводство – практика 
Турски език в туризма 

109      

 

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) 

110  Екскурзоводство  Не Турски език в туризма 

 

Cпециалност 12370 / Руска 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) 

111      

 

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

112  
Методика на обучението по 
история и география 

 Не Методика на обучението 

113      



114    
Всички бяха на точното си място, 
добре заложени в учебния план 

Средновековна българска 
история 
Музеи и туризъм в България 

 

Cпециалност 12571 / Археология - Археология, 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) 

115 
Културология 
Етнология 

Етнология Ономастика Не 

Всички дисциплини са полезни и 
необходими. С интерес и 
удоволствие посещавах всички 
лекции и упражнения в хода на 
следването си 

 

Cпециалност 12811 / Връзки с обществеността - PR в публичната администрация, 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) 

116      

 

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



117     
Българско историческо 
наследство 

118      

119    Не 
Влече ме историята и наблегнах 
на нея 

 

Cпециалност 13000 / Педагогика на обучението по история и география - Краезнание, магистри (след проф. 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) 

120 
Повече психология и помощ на 
педагогическата правоспособност 

Повече географски дисциплини 
Историческите, като етнология 
например 

Не, излишни нямаше Географските и педагогическите 

 

Cпециалност 13050 / Връзки с обществеността - Фотография и реклама, 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) 

121      

 

Cпециалност 13090 / Турска филология - Балканистика, 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) 



122      

123      

124    Не  

125 Всичките са полезни 
Турски език 
Османотурски език и история на 
Балканите 

 Няма Всичките дисциплини 

 

Cпециалност 13110 / Педагогика на обучението по чужд език - Чуждоезиково обучение (английски език), магистри (след бак./маг.), редовно обучение (брой анкетирани – 
10) 

 

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) 

126      

127      

128      

129 Практиките   Не Практика 

130      

131      

132 Практически английски език 
Методика на ранното 
чуждоезиково обучение 

Няма Не 
Психология 
Методиките 

133 
Поради пандемията липсваше 
практика 

Всички  Не Early Language Teaching 

134  
Методика 
Хоспитиране 

 Психология 
Методика 
Хоспитиране 

135      

 



Cпециалност 13111 / Педагогика на обучението по чужд език - Чуждоезиково обучение (английски език), магистри (след бак./маг.), задочно обучение (брой анкетирани – 
35) 

 

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) 

136 Повече стажантски практики Методика Инф. технологии Инф. технологии 
Педагогика 
Методика 

137 

Дисциплини с практическа 
насоченост относно 
интерактивните методи в 
обучението 

Практически английски език 
Езикознание 
Управление на образованието 

Управление в образованието 
Практически английски език 
Методика на обучението по АЕ 

138      

139      

140 Работа с деца със СОП Методиките Управление на образованието Управление на образованието 
Методиките 
Английска и американска 
литература 

141 Интерактивни иновации Методология   Методики 

142      

143 
Дисциплини с практическа 
насоченост 

Методики 
Хоспитиране 

Няма такива Не 
Методика на преподаване на 
чужд език 

144      

145      

146   
Методика на ранното 
чуждоезиково обучение 

  

147  
Практика! 
Педагогика 

 Информационни технологии 
Всички предмети при доц. И. 
Иванова бяха много интересни 

148      



149      

150      

151  Типология    

152     Практически английски I и II част 

153    Не Всички 

154  Практика  Информационни к. При г-жа Иванова 

155  
Практически английски, защото 
беше много полезно и много 
интересно 

Информационни технологии Не 

Фонетика 
Практически английски 
Културна история на 
англоезичните страни 

156    Не, нямаше  

157    Не  

158      

159  Ранно чуждоезиково обучение   
Дисциплините, преподавани от 
проф. Иванова 
ПАЕ с х. ас. Р. Игликова 

160 
Обучение с интерактивни и 
мултимедийни устройства 

Практически английски език 
Дисциплини, които са по-
теоретични 

Не 

Практически англ. език 
Методика на преподаване на 
чужд език 
Продължаващо проф. 
образование 

161 Практически специалности Психология (детска) ФВС Не 
Практически английски 
Методика на обучението по чужд 
език при г-жа Ир. Иванова 

162      

163     Фонетика 

164  Практически английски език   
Методика 
Практически английски език 
Синтаксис 



165 
Смятам, че всичко е добре 
подбрано и структурирано 

Продължаващо професионално 
развитие 
Съвременни подходи в 
обучението по чужд език 

 
Не, смятам, че учебният план е 
добре подбран 

Всички, без изключения. Смятам, 
че всяка от тях има своето място 
и значение в обучението 

166    Не ПАЕ 

167      

168      

169      

170 
Комуникации с чуждестранни 
студенти, от други държави 

Учителските   Teaching 

 

Cпециалност 13190 / Турска филология - Лингвистика и превод, магистри (след бак./маг.), 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) 

171      

172 Чужд език, например английски   Не Всички 

173      

 

 


