
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД РАБОТОДАТЕЛИ 

за учебната 2015/2016. 

 

През месеците февруари- юни на 2016 година се проведе ежегодното 

анкетно проучване сред работодатели и фирми, потребители на кадри. Целта 

на допитването е да се установи доколко завършващите висше образование 

във ВУАРР са адекватно подготвени за нуждите на фирмите и бизнеса. Освен 

това анкетата сред работодатели има за задача да се проучат възможностите 

за разширяване на сътрудничеството между висшето училище и фирмите и 

организациите в региона, които са потенциални потребители на кадри. 

Анкетното проучване е важно за висшето училище, за да се анализират 

възможностите за организиране на студентски практики и стажове, за 

осигуряване на финансова и друга подкрепа на студенти и др. 

Анкетната карта е попълнена от 16 представители на бизнеса. Профилът 

на организациите може да бъде проследен на графика 1. 

 

Графика 1 

 

 

Всички анкетирани са с висше образование, ОКС Магистър, само един от 

работодателите е със средно образование. По-голяма част от тях са с 

дългогодишен опит в професията си над 10 години. 
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Анкетираните са категорични в мнението си, че взаимодействието между 

образование и бизнес се нуждае от активизиране, за да може във висшите 

училища учебните планове и програми да се синхронизират с нуждите на 

бизнес средата и качеството на кадрите да отговаря на изискванията на пазара 

на труда. Това е в интерес и на двете страни, за да се скъси дистанцията 

между образование и бизнес. 

На въпроса: „Чрез какви структури е целесъобразно да се осъществява 

сътрудничество?” отговорите са в полза на организиране на общи мероприятия, 

стажове, практики и курсове, съвместни проекти и неформално 

сътрудничество. Двама от анкетираните се обединяват около мнението, че това 

взаимодействие трябва да бъде на всички нива, но не конкретизират какво 

точно имат предвид. 

Шестима от анкетираните не са дали отговор на въпроса „Какви 

допълнителни курсове и специализации бихте препоръчали?“. Останалите 

препоръчват  засилено чуждоезиково обучение, компютърни курсове и повече 

практически занятия. 

Половината от запитаните отговарят, че имат организирани стажантски 

програми, двама от работодателите са склонни да организират стажантски 

програми , а двама участват в такива по европейски и национални програми. 

 

Графика 2 
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На въпрос: “Бихте ли осигурили стипендии за отлични студенти на 

ВУАРР?“, има само един положителен отговор, но без конкретни условия за 

това. Сред останалите преобладава желанието, но и липсата на средства за 

това. Това доказва, че бизнесът в България все още не е готов да инвестира 

предварително в своите кадри и са необходими мерки и държавни политики за 

стимулиране на подобни инициативи. 

Отговорите на въпроса: „Бихте ли наели завършили или настоящи 

студенти на ВУАРР?” са положителни, дори една от анкетните карти е 

попълнена от възпитаничка на ВУАРР. Четирима от работодателите вече са 

наели завършили студенти от ВУАРР. Като основна причина е посочена 

добрата образователна подготовка на студентите. 

Разпределението на отговорите на въпроса: „Бихте ли участвали в 

провеждането на изпитите във ВУАРР с цел селекция и наемане на персонал 

за Вашата фирма?“ може да се проследи на графиката. 

 

Графика 3 

 

 

В десет анкетни карти са дадени оценки на студентите от ВУАРР в 

отговор на въпроса: Подготовката на студентите на ВУАРР адекватна ли е на 

потребностите на бизнеса?” Оценяването е по 5-степенна скала - от 1 до 5. 

Средноаритметичните резултати по отделните критерии са дадени в таблицата. 

 

 

да
56%не

19%

без отговор
25%

Бихте ли участвали в провеждането на 
изпити?



Таблица 1 

критерии оценка 

Теоретична 4,11 

Практическа 3,80 

Чуждоезикова 3,13 

Комуникативни умения 4,20 

Компютърна грамотност 4,38 

Вземане на решения 3,88 

Умения за работа в екип 4,40 

Справяне в конфликтни ситуации 4,44 

Работа в нестандартни условия 4,22 

Мотивация за развитие и усъвършенстване 4,80 

 

Най-нисък среден резултат има чуждоезиковата подготовка (3,13). Всички 

респонденти са на мнение, че е необходима повече практическа подготовка и 

изразяват готовност да осигурят възможности за това. А най-високо оценена е 

мотивацията на студентите за развитие и усъвършенстване (4,80). 

Отговорите на следващия въпрос дават информация за това, кои 

специалности са най-търсени от потребителите на кадри. От графиката е видно 

разпределението на отговорите.  

 

Графика 4 
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Над половината от анкетираните работодатели са съгласни да участват 

при разработването и актуализацията на учебните планове и програми, както и 

да участват в научноизследователски проекти съвместно с ВУАРР. 13 от 

респондентите биха препоръчали ВУАРР на свои служители или познати. Като 

основни причини  са изтъкнати добрата подготовка и ниво на висше 

образование, актуални учебни планове и програми и еродирани преподаватели. 

Анализът на анкетите показва положително отношение и готовност за 

сътрудничество от страна на бизнеса с ВУАРР, което е добра основа за 

разработване на съвместни стажове и практически обучения на студентите, 

както и реализирането на общи научни и приложни проекти. Освен това всички 

анкетирани са на мнение, че взаимодействието между образование и бизнес 

трябва да бъде активизирано, което е в интерес, както на потребителите на 

кадри, така и на самите студенти и образователни институции. 


