
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ АНКЕТИ С ПЪРВОКУРСНИЦИ ПРЕЗ 2017 

ГОДИНА 

 

Отговорите са в проценти. По някой от въпросите сумата от процентите надвишава 100 

защото анкетираните са посочвали повече от един отговор. 

 

Брой анкетирани студенти: 

- Редовно обучение – 71; 

- Задочно обучение – 55. 

 

1. Разпределение на студените по пол.  

 

 

2. Разпределение на студентите по области. 

 

 

3. Разпределение на студентите по възраст. 

 

4. Разпределение на студентите по завършено средно училище. 

 

 

5. Успех от средния курс на обучение  
 

 

 

 

 

 

 

 

мъж жена неотговорили  

редовно задочно редовно задочно редовно задочно 

67,4 63,6 32,4 34,6 - 1,8 

Ямбол Стара Загора Бургас София Сливен друга 

редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно 

66,2 54,5 5,6 5,5 4,2 9,1 4,2 9,1 2,8 9,1 16,9 12,7 

до 25 години 25 – 35 години над 35 години неотговорили 

редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно 

53,5 40,0 26,8 27,3 16,9 30,9 2,8 1,8 

езикова или 

математическа 

гимназия 

професионална 

гимназия по 

специалността 

професионална 

гимназия с различна 

специалност 

друг вид средно 

училище 

редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно 

4,2 7,3 35,2 18,2 38,0 47,3 22,5 27,2 

среден добър мн. добър отличен неотговорили 

редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно 

4,2 - 67,6 40,0 25,4 52,7 1,4 5,5 2,8 1,8 



6. Източници на информация за студентите, за да изберат да кандидатстват във 

Факултет “Техника и технологии“?  

 

 

7. Причина за избора на студентите да следват във Факултет “Техника и 

технологии”. 
 

 

8. Удовлетвореност от организацията и обслужването при приемането на кандидат-

студентските документи от служителите на ФТТ - Ямбол. 

 

 

 

 

 

9. „Справочникът на кандидат-студента даде ли Ви изчерпателна информация по 

всички интересуващи Ви въпроси?” 

 

 

 

 

 

10. „Коя информация от интернет страницата на Факултет “Техника и технологии“– 

Ямбол Ви е най-полезна?” 

 

 

 

 

медии: телевизия, 

радио, вестници 

лични контакти: със 

студенти, учащи във 

ФТТ – Ямбол, 

родители, роднини, 

приятели 

информационни материали 

на ФТТ– Ямбол: 

информационни диплянки, 

афиши, WEB сайта на 

Факултет “Техника и 

технологии“– Ямбол; 

дейности на ФТТ – Ямбол в 

други селища на страната: 

участия в кандидат-студентски 

борси, представителства на 

ФТТ – Ямбол в страната, 

посещения на представители на 

ФТТ – Ямбол на място в 

училища; 

редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно 

5,6 3,6 64,8 67,3 26,8 27,3 2,8 1,8 

по вътрешно-

личностни 

убеждения 

по финансови 

причини 

направих 

случаен избор 

по препоръка на 

приятели и 

съученици 

по интереси по настояване 

на родителите 

редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно 

45,1 54,5 1,4 - 4,2 1,8 19,7 18,81 31,0 21,8 1,4 3,6 

да не нямам мнение по въпроса 

редовно задочно редовно задочно редовно задочно 

90,1 89,1 - 3,6 9,9 7,3 

да не нямам мнение по въпроса 

редовно задочно редовно задочно редовно задочно 

81,7 72,7 2,8 7,3 15,5 20 

за специалностите за мобилността за професионалната 

реализация 

друга 

редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно 

59,2 67,3 - - 42,3 25,5 8,5 12,7 



11. Каква подготовка очаквате да получите при бъдещото си обучение във Факултет 

“Техника и технологии“– Ямбол?  

 

 

 

12. „Как бихте желали да бъдат организирани практическите занятия?”  

 

 

13. „Искате ли да получите допълнителна квалификация по време на обучението си 

във Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол?” 

 

 

 

 

 

 

 

   Председател на ККА:….…………………… 

            /доц. Кр. Трендафилов/                                                                    

 

 

широкопрофилна 

практическа 

подготовка 

задълбочени научно-

теоретични знания 

само по 

специалността 

широкопрофилни 

теоретични знания 

тясна, 

преобладаващо 

практическа 

подготовка само по 

специалността 

редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно 

62,0 67,2 15,5 12,7 25,4 21,8 18,3 10,9 

основно в 

учебната база и  

условия на ФТТ 

основно във 

фирми по 

специалността 

повече във фирми по 

специалността и по-

малко в учебните 

условия на ФТТ-

Ямбол 

повече в учебните 

условия на ФТТ и по-

малко във фирми по 

специалността 

нямам мнение 

по въпроса 

редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно 

32,4 41,8 16,9 14,5 43,7 30,9 7,0 10,9 - 1,8 

учител инструктор 

редовно задочно редовно задочно 

32,4 29,1 40,8 49,1 


