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От анкетираните четирима докторанти на въпроса „Отговаря ли докторантското 

обучение в АМТИИ на предварителните Ви очаквания?”, четирима или 100% дават 

отговор „Да”. Това говори за съответствие между очакванията на докторанта и 

докторантското обучение в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. 

На въпроса „Считате ли, че темата на дисертацията Ви е достатъчно актуална 

спрямо съвременните постижения в областта на науката, изкуството или творческа 

специалност?” , като отговор „Да” са посочили четирима - или 100% от анкетираните 

докторанти. От дадените отговори се вижда, че преобладава мнението на докторантите, че 

темата на дисертацията им е достатъчно актуална. 

На въпроса „Има ли добре очертани възможности за научни или художествени 

приноси по темата?”, като отговор „Да” са посочили четирима - или 100% от 

анкетираните докторанти. Според анкетираните докторанти има добре очертани 

възможности за научни или художествени приноси по темата. 

На въпроса „Налага ли научният Ви ръководител мнения и концепции, които 

са в противоречие с Вашите разбирания относно смисъла на дисертацията?”, като 

отговор „Не” са посочили четирима - или 100% от анкетираните докторанти. Това показва, 

че научният ръководител на докторантите не налага мнения и концепции в противоречие с 

разбиранията на докторанта. 

На въпроса „Считате ли за актуални и качествени познанията на научния Ви 

ръководител в областта на дисертационната тема?”, като отговор „Да” са посочили 

четирима - или 100% от анкетираните докторанти. Това показва, че познанията на научния 

ръководител на докторантите са актуални и качествени. 

На въпроса „Мотивира ли Ви научният ръководител за творческа дейност по 

темата на дисертацията?”, като отговор „Да” са посочили четирима - или 100% от 

анкетираните докторанти. Според анкетираните научният им ръководител ги мотивира за 

творческата им дейност. 

На въпроса „Имате ли информация, на базата на която да участвате в 

национални или международни форуми и публикуване на статии?” , като отговор „Да” 

са посочили четирима - или 100% от анкетираните докторанти.  

На въпроса „Усещате ли подкрепа от страна на академичната общност, колеги 

и администрация в АМТИИ за подготовката ви по темата на докторантурата?” , като 

отговор „Да” са посочили четирима - или 100% от анкетираните докторанти. Според 

анкетираните те получават достатъчна подкрепа от страна на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“ – Пловдив. 

 

 

 

 

 

 



На въпроса „Имате ли интерес към преподавателска дейност след защита на 

дисертация?”, като отговор „Да” са посочили четирима - или 100% от анкетираните 

докторанти. Това означава, че интереса към преподавателската дейност е изключително 

голям. 

От анкетираните четири докторанти на въпроса „Ако имате интерес към 

преподавателска дейност след защита на дисертацията Ви, в АМТИИ ли бихте 

желали да преподавате?”, четири - или 100% дават отговор „Да”.  

На въпроса „Имате ли необходимост от допълнителна подготовка по чужд език 

по време на докторантския курс?”, отговор „Да” е посочил един - или 25% от 

анкетираните, а трима - или 75% , са посочили отговор „Не“, което показва че по-голямата 

част от анкетираните нямат нужда от допълнителна езикова подготовка. 

На въпроса „Считате ли за удачно административното обслужване на 

докторантите в АМТИИ?”, като отговор „Да” са посочили четирима - или 100% от 

анкетираните докторанти, което означава че административното обслужване на 

докторантите е на ниво. 

На въпроса „Преминавайки през курса на обучение за докторант в АМТИИ, 

формира ли се у Вас категорична убеденост, че точно АМТИИ е мястото, където 

трябва да защитите Вашата дисертация?”, като отговор „Да” са посочили четирима - 

или 100% от анкетираните докторанти. 

На въпроса „Намирате ли за обективно оценяването на изпитите, които 

полагате в срока на докторантурата?”, като отговор „Да” са посочили четирима - или 

100% от анкетираните докторанти. Това означава, че оценяването на изпитите в АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив е обективно. 

На въпроса „В състояние ли сте да се справяте с разработването на задачите 

във връзка с докторантурата?“ , като отговор „Да” са посочили четирима - или 100% от 

анкетираните докторанти. Това показва че подготвеността на докторантите е 

изключително добра. 

            На въпроса „Ако сте били студент на АМТИИ, констатирате ли по време на 

докторантурата Ви пропаст между знанията, получени по време на следването Ви и 

знанията, които са необходими за работата Ви по темата на дисертацията?“, като 

отговор „Не” са посочили двама - или 50% от анкетираните докторанти, а двама не са 

посочили отговор. Това показва че докторантите не намират пропуски при предходното си 

обучение в АМТИИ. 

На въпроса „Имало ли е случаи, когато се е налагало научният Ви ръководител 

сам да подготви част (дори да е пренебрежително малка) от докторантския Ви труд, 

констатирайки неспособността Ви да се справите сами след необходимите 

напътсвия?“, отговор „Да” е дал един от анкетираните, а трима - или 75% са посочили 

отговор, „Не“. 

На въпроса „Какъв е броят на научните Ви публикации (отпечатани статии, 

изнесени доклади) от зачисляването Ви за докторант до момента?”, четиримата 

докторанти посочват общо 17 научни публикации. 

На въпроса „В помощ ли са за подготовката Ви академичната етика, атмосфера 

и служебните отношения в катедрата, към която сте докторант?“ , като отговор „Да” 

са посочили четирима - или 100% от анкетираните докторанти. Това показва, че 

академичната етика и атмосфера в АМТИИ е от помощ на докторантите. 

 

 



На въпроса „Срещате ли трудности при организирането на необходимите за 

художествено-творческата ви докторантура изяви пред публика? (само за докторанти 

на вариант „художествено-творческа докторантура”)“, като отговор „Не” е посочил 

един от анкетираните, а трима не са посочили отговор. 

          На въпроса „Считате ли, че организацията на творческите Ви изяви, свързани с 

Вашата художествено-творческа докторантура, са проведени на ниво и получавате 

удовлетворение от събитието? (само за докторанти на вариант „художествено-

творческа докторантура”), като отговор „Да” е посочил един от анкетираните, а трима не 

са посочили отговор. 

На въпроса „Затруднява ли Ви непосилно подготовката на текстовата част от 

научния Ви труд, тематично обвързан с артистичните Ви изяви във Вашата 

художествено-творческа докторантура? (само за докторанти на вариант 

„художествено-творческа докторантура”)“, като отговор „Не” е посочил един от 

анкетираните, а трима не са посочили отговор. 

На въпроса „Считате ли, че има притеснително висока степен на субективност 

при оценяването на творческите Ви изяви, свързани с провеждането на 

художествено-творческата Ви докторантура в АМТИИ? (само за докторанти на 

вариант „художествено-творческа докторантура”)“, като отговор „Не” е посочил един 

от анкетираните, а трима не са посочили отговор. 

На въпроса „Считате ли, че курсът на докторантското Ви обучение повишава 

значително и удовлетворяващо нивото на знанията и компетенциите Ви по темата?” 
, като отговор „Да” са посочили четирима - или 100% от анкетираните докторанти. 

На въпроса „Чувствате ли по-уважително отношение към Вас като докторант в 

сравнение с бившия Ви студентски статут?” , като отговор „Да” са посочили двама - или 

50% от анкетираните докторанти, един - или 25%, е посочил отговор „Не“ и един не е 

посочил отговор. 

На въпроса „Как оценявате библиотеката на АМТИИ по отношение на 

необходимата Ви за дисертацията литература?” , като отговор „Да” е  посочил един - 

или 25% от анкетираните докторанти, един - или 25%, е посочил отговор „Не“ и двама не 

са посочили отговор. 

На въпроса „Успявате ли да се справите материално по време на подготовката 

Ви като докторант?“ , като отговор „Да” са посочили четирима - или 100% от 

анкетираните докторанти. 

На въпроса „Живеете ли с вътрешното убеждение, че трябваше да напишете 

дисертация и начинанието Ви има значим житейски смисъл за Вас?“ , като отговор 

„Да” са посочили четирима - или 100% от анкетираните докторанти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


