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1. Моля, посочете доколко важно е общуването в живота Ви с
приятели и познати?

326 отговора

2. Намирате ли атмосферата в университета за наистина
приятна или за обичайно делова?

326 отговора

 

Копиране

Изключително важно
По-скоро важно
По-скоро не е важно
Изобщо не е важно

30,7%

64,4%

Копиране

Aтмосферата е наистина
приятна
Aтмосферата е обичайно
делова
Не мога да преценя

15,6%

23%

61,3%

https://docs.google.com/forms/d/1ERWweJe3_1fec0opSLEUHQPBKDy-crS6ENig8k1mOfQ/edit#start=publishanalytics
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3. Имате ли нови приятелства от университета, на които
държите?

326 отговора

4. Моля, посочете какви източници използвате най-често в
процеса на университетското образование?

326 отговора

5. Относително каква част от денонощието прекарвате в
дигиталния свят (на компютър, телефон, таблет и т.н.)?

326 отговора

Копиране

Да, имам нови приятели, на
които държа
Не, учебните занятия са
сгъстени и няма време за
приятели
Без отговор

19,9%

20,2%

59,8%

Копиране

Електронни източници
(текстове, аудио и визуални
материали и др.)
Недигитални източници
(книги, списания, чертежи и
др.)
Приблизително по равно
използвам и двата типа
източници

30,7%

68,1%

Копиране

По-скоро по-голямата част
Приблизително половината
време
По-скоро по-малка част11%

43,3%

45,7%
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6. Каква е предпочитаната от Вас форма на образователния
процес?

326 отговора

7. Според Вас, кои са най-важните предимства на онлайн
образованието? (множествен въпрос, до 2 отговора)

326 отговора

Копиране

Изцяло присъствено
Хибридно (с опции за
присъствени, онлайн и
дистанционни занятия)
Изцяло онлайн
Дистанционно
Нямам предпочитание9,8%

12,3%

77%

Копиране

0 100 200 300

Икономията на време, н…
Участие в учебния проц…

Икономия на средства…
Използване на платфор…
По-голяма независимос…
При хора с местополож…
Буквално всичко посоче…
За работещите хора е и…
Не подкрепям по никак…

Пести се много време п…
Изключотелно удобство…
Работно време, защото…
Можем да съчетаваме…

Повече свобода във въз…
Като човек от друг град,…

Не намирам предимства
икономия на време нуж…

161 (49,4%)161 (49,4%)161 (49,4%)
230 (70,6%)230 (70,6%)230 (70,6%)

72 (22,1%)72 (22,1%)72 (22,1%)
29 (8,9%)29 (8,9%)29 (8,9%)

125 (38,3%)125 (38,3%)125 (38,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
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8. А кои са, според Вас, най-големите недостатъци на онлайн 
образованието? (множествен въпрос, до 2 отговора)

326 отговора

Копиране
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9. Смятате ли, че дигиталният свят променя възприятията ни
за пространство и време?

326 отговора

10. Смятате ли, че всекидневно въвлеченият в дигиталните
реалности човек се чувства, в крайна сметка, повече самотен?

326 отговора

11. Съгласни ли сте с твърдението, че продължителната
дейност в дигиталната среда прави хората по-малко
емоционални и повече рационални?

326 отговора

Копиране

По-скоро да
По-скоро не
Не мога да преценя

14,1%

27,6%

58,3%

Копиране

Смятам, че включеният в
дигиталните реалности човек
се чувства по-самотен, тъй
като е лишен от непосредст…
Не смятам, че всекидневно
включеният в дигиталните
реалности човек се чувства
по-самотен
Всекидневното участие в
социалните мрежи е начин за
превъзмогване на чувството…

13,5%
54%

32,5%

Копиране

По-скоро съм съгласен/а
По-скоро не съм съгласен/а
Не мога да преценя30,7%

42,9%

26,4%
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12. По-свободни или по-малко свободни се чувствате във
взаимодействието („общуването“) с интелигентни машини,
отколкото с хората около Вас?

326 отговора

13. Съгласен/а ли сте или не с твърдението, че „дигиталното
МОЖЕ да замести реалното“?

326 отговора

14. Смятате ли, че онлайн образованието изисква повече
самодисциплина от студентите, за да постигат същите
резултати в обучението си, както в присъствена форма?

326 отговора

Копиране

По-свободен/а
Не намирам съществена
разлика
По-малко свободен/а
Не мога да преценя

19,3%

22,1%
24,5%

34%

Копиране

Категорично да
По-скоро да
По-скоро не
Категорично не
Не мога да преценя

7,4%

32,2%

34,4%

22,1%

Копиране

По-скоро да, изисква повече
дисциплина от тяхна страна
По-скоро няма разлика в
сравнение с офлайн
условията
Нещата търпят промяна в
течение на образователния
процес
Не мога да преценя

16,9%

19,9%

61,3%
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15. Има ли разлика в качеството на контакта между студенти-
преподавател при онлайн-образованието?

326 отговора

16. Каква е предпочитаната от Вас комуникация с Вашите
преподаватели?

326 отговора

17. Как най-често се провежда обучението във виртуалната
класна стая (Big Blue Button)?

326 отговора

Копиране

Разликата е значима в
положителна посока
Разликата е значима в
отрицателна посока
Не смятам, че има
съществена разлика
Не мога да преценя8,3%

9,8%

37,1%

44,8%

Копиране

По-скоро чрез имейл
По-скоро през Мудъл или
друга подобна платформа
По-скоро лично, лице-в-лице

39,6%

11%

49,4%

Копиране

Най-често имаме само аудио
връзка
Най-често студентите са само
с аудио връзка, а
преподавателят и с включена
камера
Най-често всички сме с
включени камери

64,7%

31,9%
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18.1 Каква оценка бихте дали за Big Blue Button (виртуална
класна стая) относно: (моля, посочете от 1 до 5, където 1 – най-
ниска оценка, а 5 – най-висока оценка)

18.2 Случвало ли се е платформата Big Blue Button да се
срине (да „забие“) и да трябва да я рестартирате и ако да –
колко често?

326 отговора

19. Смятате ли, че режимът на онлайн образование лишава
студентите от естествени условия да изграждат в себе си
умения за междуличностно и колегиално общуване?

326 отговора

Копиране

Стабилността на платформата Функциите и възможностите
на платформата

Леснотата на работа с
платформата

0

50

100

150

111 222 333 444 555

Копиране

Никога не ми се е случвало да
се срине (да „забие“)
Случвало се е, но
пренебрежимо малко пъти
Случвало ми се е по-често
Случва ми се много често

13,2%

13,5%

68,4%

Копиране

По-скоро да, в значима
степен лишава студентите от
тази възможност
По-скоро не, проблемът е
преодолим

48,5%

51,5%
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20. Необходими ли са други форми на университетски живот на
студентите, които да компенсират това, от което те се лишават
при онлайн режима на обучение, като изброените например?
(множествен въпрос, можете да изберете няколко опции)

326 отговора

21. Смятате ли, че дигитализацията на обществената среда
увеличава възможностите за самообучение?

326 отговора

Копиране

0 50 100 150 200

Студентски събития п…
Организиране (самоо…
Не смятам, че са нео…

Задаване на повече е…
Спортни събития

клубове по интереси
Организирани посещ…

Повече клубове също…
Това не е гимназия и…
Ако студентът е дост…

Събитията са добра и…
Мисля че такива иниц…
Смятам, че ако студе…
По възможност да се…
Смятам че хората, ко…
Смятам, че е задълж…
Да се организират ср…
Да, но не знам какво…

Срещи със специалис…
никой няма мотиваци…
Нещо по неформално…

187 (57,4%)187 (57,4%)187 (57,4%)
137 (42%)137 (42%)137 (42%)

96 (29,4%)96 (29,4%)96 (29,4%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)

Копиране

Да, тези възможности се
увеличават и разширяват
Да, но те са все още
недостатъчни
Не, не смятам, че
дигитализацията увеличава
тези възможности

23,9%

72,4%
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22. Съгласни ли сте или не сте съгласни с твърдението, че
„доближаването на работата и респективно учебния процес до
игра ги прави по-малко тежки“?

326 отговора

23. Вашите преподаватели прибягват ли до учебни игри в
процеса на обучение?

326 отговора

24. А вие колко често ползвате Мудъл?

326 отговора

Копиране

По-скоро съм съгласен/а
По-скоро не съм съгласен/а
Не мога да преценя21,8%

12,6%

65,6%

Копиране

В повечето случаи се
използват такива средства
Рядко се използват подобни
средства
Не се използват
Използването им е
безполезно и се губи ценно
учебно време

12,3%

28,2%

57,1%

Копиране

Много често
По-скоро често
По-скоро рядко
Никога

23,9%

69,9%
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25. Какво е мнението Ви за съдържанието на Мудъл, което
ползвате в процеса на онлайн образованието?

326 отговора

26. Вашите преподаватели практикуват ли или не практикуват
оценяването през Мудъл, т.е. електронно оценяване и каква е
Вашето отношение към тази форма на оценяване?

326 отговора

27. Кои платформи за онлайн занятия (виртуална класна стая)
използвате? (множествен въпрос)

326 отговора

Копиране

Съдържанието е
разнообразно и много ценно
Съдържанието е ценно, но
непълно и се нуждае от
периодично и своевременно
обновяване
Мудъл не се поддържа добре
Не ползвам Мудъл

42,9%

51,5%

Копиране

Общо взето го практикуват и
аз го предпочитам
Общо взето го практикуват, но
аз НЕ го предпочитам
Не практикуват такава форма
на оценяване и аз съм
доволен от това
Не практикуват такава форма
на оценяване, за което съж…
Нямам мнение по въпроса

8,6%

77,6%

Копиране

0 100 200 300 400

Big Blue Button (платфо…
Зуум

Скайп
Тиймс

Discord
Google Hangout, Google…

Cisco webex
Google classroom

google meets
дискорд

Google meet
webex

317 (97,2%)317 (97,2%)317 (97,2%)
211 (64,7%)211 (64,7%)211 (64,7%)

19 (5,8%)19 (5,8%)19 (5,8%)
34 (10,4%)34 (10,4%)34 (10,4%)

1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
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28. А коя от тях използвате най-често?

326 отговора

29. По-възрастните поколения често изпитват носталгия по
студентските си години. Изпитвате ли   удоволствията и
насладите от студентския живот или доминира чувството за
бързината на времето?

326 отговора

30. С оглед на Вашата бъдеща професионална реализация,
смятате ли, че обучението, което получавате в НБУ в избраната
от Вас програма отговаря на водещите тенденции към
интердисциплинарни знания?

326 отговора

Копиране

Big Blue Button (платформата
на Мудъл)
Зуум
Скайп
Тиймс
Трите все още ексклузивно
онлайн лекции са в различни
платформи.
Google meet
Discord

9,5%

87,4%

Копиране

По-скоро успявам да се
насладя на студентските си
години
По-скоро доминира чувството
за бързината на времето
Не мога да преценя

7,4%

65,3%

27,3%

Копиране

В процеса на обучение не с…
Интердисциплинарните под…
Сборът от дисциплини не е…
Въпросът не представлява…
-
не, курсовете не са съобраз…
Според мен моята програма…
Самата структура на бакала…

1/2

24,8%

14,1%

50,9%
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31. Според Вас, какви са отношенията между отделните
програми и департаменти?

326 отговора

32. Каква оценка от 1 до 5 (където 1 – слаба оценка, а 5 –
отлична оценка) бихте дали за качеството на онлайн
образованието в НБУ що се отнася до:

33. Имате ли необходимите домашни условия за онлайн
образованието в НБУ?

326 отговора

Копиране

По-скоро са формални и
затворени от съдържателна
гледна точка
Ако департаментите са по-
отворени един към друг, ще се
обогатяват взаимно
Необходима е реформа с
оглед на дигиталната револ…
Въпросът не представлява
интерес за мен

18,7%

20,6%

55,5%

Копиране

Техническата
обезпеченост на учебния
процес от страна на НБУ

Нивото на дигиталните
компетенции на

преподавателите

Нивото на дигиталните
компетенции на

студентите

Достъп до дигиталнат
литература и други
дигитални ресурси

0

50

100

150
111 222 333 444 555

Копиране

Да, разполагам с всичко
необходимо
Не, изпитвам затруднения с
техниката, която ми е
необходима
Не, другите хора в дома ми
ме разсейват
Не, имам технически
затруднения и други хора ме
разсейват

92%
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34. Смятате ли, че онлайн образованието е на качествено ниво
като класическите форми на образование?

326 отговора

35. При онлайн обучението връзките са гласови и образни (чрез
камери). В такъв смисъл смятате ли, че има място волно или
неволно прикриване за дигиталния „аз“?

326 отговора

36. Смятате ли за валидно твърдението, че „който контролира
информацията, контролира света“?

326 отговора

Копиране

Да, дори го намирам за по-
добро
Да, смятам, че нивата на
качество са съизмерими
Не, не смятам, че достига
това ниво на качество
Не мога да преценя

22,7%

43,9%

27,9%

Копиране

Прикриването е по-скоро
волно
Прикриването е по-скоро
неволно
Не смятам, че има такова
прикриване
Не мога да преценя

18,1%

25,5%

19%

37,4%

Копиране

Напълно съм съгласен/на
По-скоро съм съгласен/на
По-скоро не съм съгласен/на
Категорично не съм съгласен/
на

47,9%

43,9%
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37. Има ли различие между приятелските кръгове в дигитална
среда и тези в обичайна среда?

326 отговора

38. Смятате ли, че в дигиталната среда хората са общо взето
повече отчуждени и по-малко комуникативни или обратно са
по-малко отчуждени?

326 отговора

39. Смятате ли, че в дигиталната среда хората са, общо взето,
по-малко разговорливи, или обратно, са повече разговорливи?

326 отговора

Копиране

По-скоро предпочитам
приятелските кръгове в
дигитална среда
По-скоро предпочитам
приятелските кръгове в
обичайна среда
За мен са ценни и двата вида
приятелски кръгове

46,3%

49,4%

Копиране

Общо взето са повече
отчуждени
Общо взето хората са по-
малко отчуждени
Нито едното, нито другото

49,1%

15,6%

35,3%

Копиране

По-малко разговорливи
Повече разговорливи
Нито едното, нито другото

34,4%

34%

31,6%
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40. Има ли, според Вас, НБУ капацитет да подготвя
конкурентно способни специалисти за пазара на
интелектуалния труд в условията на дигиталната революция?

326 отговора

41. Колко често присъствате на лекция или друго редовно
учебно занятие?

326 отговора

42. Намалява ли или се увеличава значението на социалните и
хуманитарни знания в съвременния свят?

326 отговора

Копиране

Да, има сериозен капацитет
По-скоро да, има капацитет в
някои области
По-скоро не, конкуренцията е
голяма и трябва да положат
допълнителни усилия
Не, изпитвам скептицизъм на
настоящия етап

42,6%

44,2%

Копиране

Редовно, почти без отсъствия
От време на време отсъствам
Случва се да отсъствам често
Отсъствам редовно

14,4%38%

43,3%

Копиране

По-скоро нараства
По-скоро намалява
Не мога да преценя

21,2%

15%

63,8%
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43. Как оценявате тенденцията, която установявате?

326 отговора

44. В НБУ се провеждат непрестанно и множество научни и
културни събития като семинари, премиери на книги, публични
лекции, дискусии, конференции, концерти, изложби, театрални
представления и др. Присъствате ли и с каква честота на
подобни събития в живота на университета?

326 отговора

45. А ако присъствате на такива събития, предимно онлайн или
на място се случва това?

269 отговора

Копиране

По-скоро положително
По-скоро отрицателно
Не мога да преценя

34,4%

15,6%

50%

Копиране

Присъствам редовно
Присъствам от време на
време
Присъствам рядко
Не присъствам

24,5%
39%

30,7%

Копиране

Предимно онлайн
Предимно на място39,4%

60,6%
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46. Има ли в НБУ добри условия за развлечения и спорт?

326 отговора

47. Какво е Вашето мнение за качеството  на онлайн
контактите с администрацията на НБУ?

326 отговора

48. Вашият пол:

326 отговора

Копиране

Да, условията са много добри
Условията са добри, но може
да се иска и още
Условията по-скоро не са
добри
Не мога да преценя

28,8%

33,1%

31,6%

Копиране

Отговаря на висок стандарт
Нивото е добро, но са
желателни и възможни
допълнителни подобрения
По-скоро не съм
удовлетворен/а от
административните услуги

19,9%
50,6%

29,4%

Копиране

Жена
Мъж
Без отговор19,6%

78,8%
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49. Вашата възраст (моля, въведете число):

326 отговора

50. Специалност към департамент:

326 отговора

51. Вие сте студент в кой курс?

326 отговора

Копиране

0
19 години

22
23 години

26
30

34
37

40
43

51
54

0

20

40

60

80

1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
5 (1,5%)5 (1,5%)5 (1,5%)

43 (13,2%)43 (13,2%)43 (13,2%)

1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)

73 (22,4%)73 (22,4%)73 (22,4%)58 (17,8%)58 (17,8%)58 (17,8%)

43 (13,2%)43 (13,2%)43 (13,2%)

19 (5,8%)19 (5,8%)19 (5,8%)

1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)
8 (2,5%)8 (2,5%)8 (2,5%)

13 (4%)13 (4%)13 (4%)
5 (1,5%)5 (1,5%)5 (1,5%)3 (0,9%)3 (0,9%)3 (0,9%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)3 (0,9%)3 (0,9%)3 (0,9%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)2 (0,6%)2 (0,6%)2 (0,6%)3 (0,9%)3 (0,9%)3 (0,9%)

11 (3,4%)11 (3,4%)11 (3,4%)
4 (1,2%)4 (1,2%)4 (1,2%)2 (0,6%)2 (0,6%)2 (0,6%)4 (1,2%)4 (1,2%)4 (1,2%)3 (0,9%)3 (0,9%)3 (0,9%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)4 (1,2%)4 (1,2%)4 (1,2%)3 (0,9%)3 (0,9%)3 (0,9%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)2 (0,6%)2 (0,6%)2 (0,6%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)1 (0,3%)2 (0,6%)2 (0,6%)2 (0,6%)1 (0,31 (0,31 (0,3

Копиране

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРА…
АНТРОПОЛОГИЯ
АРХЕОЛОГИЯ
АРХИТЕКТУРА
ДИЗАЙН
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦ…
ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
ИКОНОМИКА

1/5

31,3%

24,8%

Копиране

Първи
Втори
Трети
Четвърти
Магистър
Докторант

9,8%

11,3%
8,9%

32,5%

37,4%
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52. Форма на образование:

326 отговора

53. Живеете:

326 отговора

Копиране

Редовно
Дистанционно

96,9%

Копиране

При родители в София
Самостоятелно/на квартира в
София
Извън София18,7%45,7%

35,6%

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



