
Страница 1 
 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - КЪРДЖАЛИ 

 
 

 
АНКЕТНА КАРТА № 5 

                                                                                         
 

ЛИСТ ЗА ВЪПРОСИ     
                                                                       

Тази анкета е съставена от Комисията по качеството на обучението и 
образователния продукт при ПУ, Филиал „ Л. Каравелов” – Кърджали. Тя цели да проучи 
мнението Ви относно процедурите по селекцията на студенти във Филиала. 
Добронамереността и искреността на Вашите отговори ще са от полза за 
обективизиране на подбора и набелязване на мерки за провеждане на 
кандидатстудентските кампании през следващите години.  

Моля, прочетете внимателно въпросите. На някои от тях може да  посочите 
повече от един отговор. Анкетата е анонимна! Благодарим Ви за отзивчивостта! 

 
                                                            ФИЛИАЛНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО  

                                                                   ПУ, ФИЛИАЛ “Л. КАРАВЕЛОВ” - КЪРДЖАЛИ 
 
 
1. Вашият пол e:        а/ мъжки;           б/ женски 
 
2. Вашата специалност е: ……………………………………………… 
 
3. Вашето местожителство:  

град/село …………………………….                       
община ……………………………. 

       област ……………………….. 
 
4. Какво средно училище сте завършили? 

а/ Езикова гимназия /Гимназия с преподаване на чужди езици 
б/ СОУ с природо-математическа насоченост 
в/ СОУ 
г/ Професионална гимназия 
д/ друго ……………………… 

 
5. Какъв е общия успех от дипломата Ви за средно образование: 

а/ отличен;          
б/ много добър 
в/ добър;             
г/ среден 
 

6. С  какъв предмет/и  кандидатствахте във Филиала: 
…………………………………………………………………………………………………... 
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7. Постъпването Ви във Филиала се осъществи посредством: 

а/ оценка от конкурсен изпит (Моля, отбележете по кой предмет е 
кандидатстудентския изпит и каква е Вашата оценка) 
 ………………………………………………………… 
б/ държавен зрелостен изпит (ДЗИ)(Моля, отбележете по кой предмет е ДЗИ и каква е 
Вашата оценка) ……………………………………………………………………………… 

 
  

8. Как направихте своя избор да учите в ПУ, Филиал „Л. Каравелов”:  
а/  лични предпочитания - афинитет към съответната наука, интерес към бъдещата 
професия 
б/  предоставя възможност за получаване на висше образование и добра заплата 
в/  в тази специалност съм приет/а по бал 
г/  по финансови причини, близо до дома и семейството 
д/ друго ……………………………………………... 

 
9. От къде получихте информация, за да изберете да кандидатствате  във Филиала:  

а/  от настоящи студенти, познати, учители 
б/  от web-сайта на Филиала 
в/  от обяви и средства за масово осведомяване – вестници, радио, телевизия 
г/ от офиса за прием на документи 
г/ друго ……………………………. 
   

10. Удовлетворява ли Ви организацията и обслужването от служителите при 
приемането на кандидатстудентските документи? 

а/  да 
б/  не 
в/ отчасти 
 

11. Какви трудности очаквате да срещнете при обучението си във висшето училище:  
а/  затруднения, свързани с общата адаптация към академичното обучение 
б/  конкретни науки, кои? ………………………………………………………..…. 
в/  работя и уча едновременно 
г/ не владея добре литературен български език 

      д/ друго …………………………… 
 
12. Вашите препоръки, мнения, коментари: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 


