
Доклад във връзка с проведено анкетно проучване сред докторантите на 

Стопанския факултет за учебната 2016-2017 г. 

 

В рамките на процеса по оценяване и осигуряване на качеството в ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ се проведе проучване сред докторанти на Стопанския факултет. В рамките му 

са анкетирани 18 докторанти чрез формуляр „ОД 1-05-11 Въпросник за докторанти“. Пет 

от анкетираните лица са докторанти към катедра „Икономика“ и пет към катедра 

„Туризъм“, шест – към катедра „Финанси и отчетност“ и седем – към катедра 

„Мениджмънт и маркетинг“.  

Отговорите на въпросите са обобщени в следващата Табл. 1: 

 
Таблица 1. Обобщени отговори на докторантите от Стопански факултет по въпросник ОД 1-05-11  
  

Въпрос Отговори: 
Катег

орич

но да 
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да 
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не 
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но не 

1. Как оценявате конкурса, с който сте спечелили докторантурата ?      

• Материалът за конкурса е обемен 17% 39% 17% 22% 6% 

• Материалът е сложен 6% 22% 17% 56% 0% 

• Тематиката е актуална 39% 50% 0% 11% 0% 

• Конкурсът е обективен 44% 44% 11% 0% 0% 

• Има конкуренция от страна на останалите кандидати 44% 44% 11% 0% 0% 

2. Как Ви прие водещото научно звено?      

• Има условия за методическа помощ от страна на звеното 50% 44% 0% 6% 0% 

• Включват Ви в научни форуми 28% 44% 28% 0% 0% 

• Възлагат Ви преподавателски задачи 44% 28% 17% 11% 0% 

• Имате условия за консултации вътре в звеното  44% 50% 6% 0% 0% 

• Налице е творческа атмосфера на работа в научното Ви звено 45% 45% 10% 0% 0% 

3. Как избрахте темата за докторската си теза?      

• Избрали сте я самостоятелно 18% 35% 12% 18% 18% 

• Консултирали сте се с колеги от звеното Ви 11% 28% 22% 17% 22% 

• Консултирали  сте се с външни лица  6% 12% 29% 6% 47% 

• Помогнали са Ви хора от практиката 6% 24% 24% 12% 35% 

• Предложи Ви я научният Ви ръководител 33% 22% 17% 22% 6% 

4. Избраната от Вас тема за докторска теза съответства ли на Вашите 
предпочитания? 

56% 44% 0% 0% 0% 

5. Има ли необх материално-техн. условия за разработване на темата за 
докторската Ви теза? 

50% 33% 0% 17% 0% 

• Имате достъп до необходимата Ви литература 50% 44% 0% 6% 0% 

• Имате достъп до интернет  72% 22% 6% 0% 0% 

• Осигурени са Ви финансови средства  61% 28% 11% 0% 0% 

• Добра е компютърната осигуреност и поддръжка  33% 44% 17% 0% 6% 

• Има техническа база за реално-практическо провеждане на 
изследвания 

17% 56% 11% 11% 6% 

• Поддържат се добри контакти с бизнеса и държавните институции 33% 17% 33% 17% 0% 

6.  Научното ръководство е:      

• На високо равнище 67% 28% 6% 0% 0% 



• Осигуряващо навременна помощ 61% 39% 0% 0% 0% 

• Системно и последователно 65% 29% 6% 0% 0% 

 
Субективната преценка на докторантите за обемността на приемния изпит варира 

в най-голяма степен като с най-голям процент – 39% е отбелязан отговорът „По-скоро 

да“, допълнително 17% от запитаните утвърждават категорично, че материалът е обемен. 

Обратното – 56% от докторантите отговорят, че изпитът по-скоро не е сложен. 

Докторантите преценяват като цяло тематиката като актуална, изпитът като обективен и 

конкуренцията като налична. 

Общата оценка на приема от научните звена е положителна – 94% потвърждават, 

че има условия за методическа помощ; 72% - че са включвани в научни форуми; 72% 

имат възложени преподавателски задачи; 94% - получават консултации вътре в звеното 

си; 90% определят атмосферата на работа в звеното като творческа. 

Анализът на процеса на избор на тема на докторска теза показва, че над 50%  са 

избрали тезата си самостоятелно, при консултиране от страна на научния ръководител. 

В по-малка степен консултация е направена с колеги от звеното, външни лица и хора от 

практиката.  

Всички докторанти утвърждават, че темата отговаря на предпочитанията им, като 

56% правят това категорично.  

По отношение на материално-техническите условия за работа: 94% от 

анкетираните отговарят, че имат достъп до необходимата им литература и до интернет, 

89% - че са осигурени финансови средства, 77% намират компютърната осигуреност и 

подръжка за добра, 73% - че има техническа база за реално-практическо провеждане на 

изследвания, 50% са наясно, че  звеното поддържа добри контакти с бизнеса и 

държавните институции.  

Изключително положителни са преценките на докторантите за научното 

ръководство: 94% го определят на високо равнище и като системно и последователно; 

всички анкетирани споделят, че помощ се осигурява като цяло навреме. 

 

По катедри отговорите на докторантите могат да се представят със следните Фиг. 

1-4: 

 
  



Фигура 1. Отговори на докторанти - катедра „Финанси и отчетност“, Стопански факултет 
 

 
Източник: собствено анкетно проучване 

 
 



Фигура 2. Отговори на докторанти - катедра „Икономика“, Стопански факултет 
 

 
Източник: собствено анкетно проучване 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фигура 3. Отговори на докторанти - катедра „Мениджмънт и маркетинг“, Стопански факултет 
 

 
Източник: собствено анкетно проучване 

 
 



Фигура 4. Отговори на докторанти - катедра „Туризъм“, Стопански факултет 
 

 
Източник: собствено анкетно проучване 

 
      
 
 
        Докладващ: д-р Боряна Димитрова 


