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Анализ на анкета за проучване мнението на завършили студенти от
Медицински колеж относно тяхната реализация

Анкетите са проведени в рамките на първи семестър за учебната
2016/2017 г. през месец Ноември.
Анкетите не са анонимни, но са доброволни.
Анкетирани са завършили студенти през 2016 г. от всички специалности
на Медицински колеж.
Анкетирани са общо 107 завършили студенти, разпределени по
специалности както следва:
 Рехабилитатор - 23
 Помощник фармацевт - 20
 Медицински лаборант - 15
 Рентгенов лаборант -13
 Зъботехник - 15
 Инспектор по обществено здраве - 21
Разпределението на студентите по пол е видно на диаграмата по долу.
Пол на анкетираните студенти
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Анализът на анкетата показва, че голяма част от завършилите са
започнали работа още в първата година. За някои специалности като
„Инспектор по обществено здраве” броят на неработещите в момента на
провеждане на анкетата е много голям. Това произтича от факта, че за да
започне кандидатът работа е необходимо съответната РЗИ да обяви конкурс.

Анкетираните в преобладаващ процент са посочили, че са се адаптирали
лесно в реална трудова среда, с малки изключения от специалности като
„Зъботехник“ и „Помощник фармацевт“.
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Как оценявате от гледна точка на професионалната Ви дейност
обучението в МК - Пловдив?
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Висок е процента на анкетираните студенти, които оценяват обучението
си в Медицински колеж като ефективно и по-скоро ефективно от гледна точка
на професионалната си дейност.
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Работата и длъжността, която заемате отговаря ли на
образователно-квалификационната Ви степен?
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Завършилите посочват във висок процент, че работата и длъжността,
която заемат отговаря на образователно-квалификационната им степен.
Завършилите от специалност „Медицински лаборант” считат, че нямат
нужда от повишаване на квалификацията си и допълнително обучение, за да
изпълняват професионалните си задължения, докато студентите от специалност
„Инспектор по обществено здраве“, „Помощник фармацевт”, „Рехабилитатор”
и „Зъботехник“, са посочили преобладаващо, че по-скоро имат такава нужда.
Шестима от дипломираните студенти от специалност „Инспектор по
обществено здраве“ продължават образованието си по магистърска програма
„Опазване и контрол на общественото здраве“ във ФОЗ на МУ - Варна, а трима
в магистърска програма „Здравни грижи“ във ФОЗ на МУ – Пловдив.

Стр. 5 от 6

Препоръчвали ли сте на други да се обучават в
Медицински колеж - Пловдив?
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По-висок е процента на анкетираните, които посочват, че не са
получавали допълнителна квалификация след завършване на базовото си
образование в МК, както и че са препоръчали и на други да се обучават в МК –
Пловдив.
На въпрос: Вашите мнения, препоръки, предложения студентите от
специалностите са написали следното:
 Специалност „Рехабилитатор“:
 Да се дипломират на ОКС бакалавър.
 Специалност „Рентгенов лаборант“:
 „благодаря на преподавателите“;
 „всичко е отлично“;
 „получих добро образование в МК“;
 „благодаря за успешното обучение“;
 „доволен от себе си“
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Изготвил: ....................
Председател на КК в МК: /Б. Хаджиева/

Приет на заседание на КК в МК с протокол № 3 / 17.01.2017 г.

