Анкета №1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ НА
НОВОПОСТЪПИЛИТЕ СТУДЕНТИ ОТНОСНО ОЧАКВАНИЯТА ИМ ЗА
ОБУЧЕНИЕТО В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ УЧ. 2016/17г.
В проучването на студентската оценка за качеството на преподаване през зимния
семестър на учебната 2016/17 година в Медицинския колеж са обхванати 66 студенти.
По специалности те се разпределят както следва:
Специалност: 1. Рехабилитатор – 30 студента
2. Медицински лаборант -29 студента
3. Гериатрични грижи – 7 студента
Разпределение по пол:

Жени
Мъже

51
15

Средната възраст на анкетираните е 20години
Таблица1: От къде получихте информация за специалностите в колежа и кое
по ред желание сте приети в тази специалност
Рехабилитатор
Интернет
Близки и познати
Кариерен център
Други

25 %
65 %
0%
10%

Първо желание
Второ желание
Други

54 %
43 %
3%

Медицински лаборант
Интернет
Близки и познати
Кариерен център
Други

61 %
30 %
5%
4%

Първо желание
Второ желание
Други

39 %
55 %
6%

Гериатрични грижи
Интернет
Близки и познати
Кариерен център
Други

71 %
29 %
0%
0%

Първо желание
Второ желание
Други

57%
0%
43%

От представените данни става ясно, че интересът към специалностите в Медицински
колеж е висок.

Фиг. 1. Коя от изброените характеристики привлякоха вашето внимание

Таблица 2:
Доволни ли сте от обслужването в
административното ръководство и преподавателите в МК.
От учебен отдел Да 79%
Не 11%
Не мога да преценя
10%

От
административното
ръководство и
преподавателите

Учебен

отдел,

Да 86%
Не 6,5%
Не мога да
преценя 7,5%

По отношение на обслужването от административното ръководство и преподавателите
на студентите става ясно, че 86 % са доволни и основните въпроси по които биха
искали да получат допълнително информация са свързани с възможностите за
реализация в чужбина, за включване в студенски проекти и продължаващото им
обучение в магистърски програми. По нисък е процента от удовлетвореноста на
студентите от обслужването им в учебен отдел – 79%.
Фиг. 2. Покриват ли се първоначалните Ви очаквания с реалната атмосфера в МК
– Стара Загора?

Първоначалните очаквания на студентите от различните специалности в много високи
проценти се покриват с реалната атмосфера в МК – Стара Загора

Очаквате ли след завършване на МК да се реализирате по специалноста, в
която сте приети?
Фиг.3.

На въпроса: Запознати ли сте с вашите права и задължения? Всички студенти
първокурсници и от трите специалности са посочили отговор „Да“ – 98%
Фиг.4.

От представената графика се вижда, че е необходимо на по - голяма част от
анкетираните да се предостави повече информация за Европейската система за
натрупвани и трансфер на кредити в Висшите училища и възможностите за студентска
мобилност.
62,9% от анкетираните са удовлетворени от социално битовите условия (общежития,
столова).

