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ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

 

А Н А Л И З  

НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ 

2016 г. 

 

 

1. Цел на изследването 

Цел на проведеното изследване е да се проучи мнението на 

студентите за работата на кариерния център, удовлетвореността от 

срещите, които той предлага и информацията, която дава. 

 

2. Концепция на изследването 

Реализацията на целта на изследването изисква да се осигури, 

проучи и обработи целенасочено определена информация. 

Разработена е анкетна карта със седем въпроса въз основа на 

анализ, идентифициращ информацията, която дава отговор на 

следните въпроси: 
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 Какъв е профилът на анкетирания студент? 

 Каква е индивидуалната и общата удовлетвореност на 

студентите от работата на кариерния център? 

 Как достига информацията от кариерния център до 

студентите? 

 Има ли приемственост в организираните срещи от 

кариерния център за студентите? 

 

Въпросите са организирани по следния начин:  

Въпроси, свързани с профила на респондента – въпросите от 

първата част на анкетата. С тях се цели получаване на информация за 

името и специалността на анкетирания студент. Въпроси 6 и 7 

допълват базата за образа на анкетираните студенти. 

Въпроси, свързани с индивидуалната удовлетвореност на 

респондентите от кариерния център. Това е въпрос 3 от втората част 

на анкетата. Тук фокусът е върху отношението на респондентите към 

работата на кариерния център. 

Въпроси 4 и 5 разкриват информираността на студентите; какви 

източници за информация ползват анкетираните; откъде най-често се 
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осведомяват за новите събития, които се организират от кариерния 

център на ВУАРР.  

Въпроси, разкриващи мнението на респондентите за срещите, 

организирани от кариерния център – въпрос 5 от втората част на 

анкетата. С тези въпроси се уточнява удовлетвореността на 

респондентите от предоставяните им условия за развитие и 

осведомяване под формата на срещите, които организира и гостите, 

които кани кариерният център. 

 

Анкетата съдържа предимно въпроси от затворен тип, т.е. с 

ограничени възможности за избор. Респондентите посочват този 

отговор, който най-много се доближава до тяхното виждане и 

преценка. Този тип въпросници позволяват бързото и ефективно 

събиране на информация от много на брой анкетирани. Така се 

постига масовост и представителност на изследването, както и 

ефективност при обобщаването на данните и анализа им.  
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Проучването е направено в специалностите: Аграрна 

икономика, Финанси, Счетоводство, Икономика на туризма, 

Стопанско управление, Управление на агробизнеса, Управление на 

човешките ресурси, Управление на информационните системи, 

Икономика и управление на агробизнеса, Икономика и управление на 

регионите със специализация туризъм, Финанси и банково дело, 

Счетоводство и одит, Стопанско управление, Управление на 

общините със специализация регионално планиране и развитие, 

Управление на проекти, Мениджмънт на човешките ресурси. 

Анкетното проучване е проведено чрез разпространяване на 

въпросника по време на занятия. 

 

3. Резултати от анкетното проучване 

Анкетата е разпространена сред 84 участника, избрани на 

произволен принцип. Тя не е със задължителен характер, а с 

пожелателен. Обхваща студенти от бакалавърските и магистърски 

програми от всички специалности, но са анкетирани, само тези, които 

са проявили желание. 

От анкетираните студенти - мъжете са 32%, а жените – 68%.  
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Разпределението на респондентите в извадката според пол е 

представено на фиг. 1.  

 

 

Фиг. 1. Разпределение на респондентите според пол 

 

Процентното разпределение на респондентите в специалности е 

представено на таблица 1. 

 

mailto:uard@uard.bg


 

 

 

гр. Пловдив 4003, бул. “Дунав” 78 

тел. (032) 960 360, тел. / факс (032) 960 406 

е-mail: uard@uard.bg; e-mail:secretary@uard.bg 

http://www.uard.bg 

Таблица 1. Разпределение на респондентите по специалности 

N Специалност % анкетирани 

1 Аграрна икономика 7,1% 

2 Финанси 15,5% 

3 Счетоводство 1,2% 

4 Икономика на туризма 6,% 

5 Стопанска управление 25,% 

6 Управление на агробизнеса 4,8% 

7 Управление на човешките ресурси 1,2% 

8 Управление на информационните системи 13,1% 

9 Икономика и управление на агробизнеса 1,2% 

10 Икономика и управление на регионите със 

специализация туризъм 

1,2% 

11 Финанси и банково дело 6,0% 

12 Счетоводство и одит 13,1% 

13 Управление на общините със специялизация 

регионално планиране и развитие 

1,2,% 

14 Управление на проекти 1,2% 

15 Мениджмънт на човешките ресурси 2,4% 

16 Аграрна икономика 7,1% 

 

Най-голям е делът на респондентите от специалностите 

Стопанско управление (25%) и Финанси (15,5%). 
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От тези студенти в задочна форма на обучение са 95,2%, а 

редовните студенти са 4,8% 

 

 

Фиг.2. Разпределение на респондетите спрямо формата на 

обучение 

 

Разпределянето на студентите спрямо това са обучавани 

магистърска или бакалавърска степен е следното: Магистрите са 26% 

бр., а бакалаврите са 74%. 
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Фиг. 3. Разпределение на студентите спрямо степента им на 

обучение 

 

Следващите въпроси разглеждат как студентите възприемат 

работата на кариерния център. 

Всички участници в анкетното проучване са доволни от 

работата на кариерния център.  
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Във връзка с въпроса ,,Как се информирахте за предложенията 

за работа, които Кариерният център на ВУАРР осигурява?‘‘ на фиг. 

4 е показано съотношението в проценти, което е: 

 от сайта на университета - 33%; 

 от страницата на университета във facebook - 30%; 

 от имейлите, които Кариернияt център изпраща - 12%; 

 от колегите в моя курс - 25%. 

 

 

Фиг. 4. Източници на информация 
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Резултатите показват, че студентите се осведомяват много 

повече от електронните източници, отколкото от техни колеги. 

Най-много посещават страницата на кариерния център в сайта на 

университета и страницата във Фейсбук. Това е общоприета 

практика - да се използват социалните медии като начин за 

осведомяване, особено от хора на възраст между 18 и 35 години. 

 

Изключително важен е въпрос номер 5. С него се показва каква 

е удовлетвореността на студентите от работата на Кариерния център. 

На въпроса: „Харесват ли ви срещите, които кариерният 

център организира за Вас?“ всички анкетирани са отговорили 

положително.  
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4. Заключение 

За 2016 Кариерният център отчита успешен период на работа, 

тъй като поставените задачи и цели са постигнати. Подобрени са 

значително връзките между Кариерния център и студентите.  

Активността на възпитаниците на ВУАРР се е увеличила, 

повишило се е и участието им в анкетни проучвания и получаване на 

информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: .........................   Изготвил: 

гр. Пловдив      Кирилка Ненкова 
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