
 

 

 

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 

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

 

А Н А Л И З  

НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ 

2016 г. 

 

През 2016 г. се проведе анкета със завършилите обучението си 

студенти на ВУАРР. Анкетата не е анонимна и е по желание на 

анкетираните. 

 Цели на анкетата 

Наблюдение и анализ на реалната реализация на пазара на труда 

на завършилите бакалаври и магистри във ВУАРР след завършване на 

обучението им. 

Направеният анализ показва как чрез анкети е проучено 

мнението на студентите за обучението и реализацията им след 

завършване на съответната образователно-квалификационна степен. 

Проследена е и професионалната реализация на студентите, 

завършили съответните специалностите във ВУАРР: Аграрна 

икономика, Икономика на туризма, Стопанско управление, 

Управление на агробизнеса, Финанси, Управление на 

информационните системи, Финанси и банково дело, Счетоводство и 

одит, Стопанско управление, Управление на проекти, Управление на 

селските райони и Здравен мениджмънт. 
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В настоящия анализ на анкетите са включени данни само от 

най-актуалните въпроси от анкетата. 

 

1. Разпределение на анкетираните по пол 

 

 

Фиг. 1. Разпределение на анкетираните по пол 

 

От анкетното проучване се вижда, че са участвали 39% мъже и 

61% жени.  

 

Следващият въпрос, които е зададен на завършилите студенти, е 

за тяхната придобита образователно- квалификационна степен във 

ВУАРР: 
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2. Образователно-квалификационна степен, която сте 

придобили във ВУАРР 

 

От фиг. 2 се вижда, че магистрите са преобладаващи в анкетата. 

Те са 55%, а бакалаврите - 45%. 

 

 

Фиг. 2. Придобита ОКС от анкетираните във ВУАРР 

 

Един от въпросите, даващи повече информация за участниците в 

анкетата е: ‘‘Каква е специалността, която сте завършили във 

ВУАРР?‘‘. В анкетата са взели участие студенти от следните 

специалности: Аграрна икономика – бакалавър, Икономика на 

туризма – бакалавър, Стопанско управление – бакалавър, Управление 

на агробизнеса – бакалавър, Финанси – бакалавър, Управление на 

информационните системи – бакалавър, Финанси и банково дело – 

магистър, Счетоводство и одит – магистър, Стопанско управление – 
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магистър, Управление на проекти – магистър, Управление на селските 

райони – магистър и  Здравен мениджмънт – магистър. 

Отговорите са показани на фиг. 3. 

 

 

Фиг. 3. Завършени специалности в ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“ във ВУАРР от анкетираните 
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Най-голям брой са отговорилите от специалност Стопанско 

управление – ОКС бакалавър и Финанси и банково дело – ОКС 

магистър. На второ място се нареждат студентите от специалност 

Стопанско управление - ОКС магистър, следвани от специалността 

Счетоводство и одит – ОКС магистър. На четвърто място с равен брой 

от 8% се нареждат следните специалности: Икономика на туризма – 

ОКС  бакалавър, Финанси – ОКС бакалавър, Аграрна икономика – 

ОКС бакалавър, Здравен мениджмънт. 

 

 

4. Проучване на заетостта на завършилите студенти 

 

При детайлната оценка на заетостта на анкетираните студенти 

се отчита сравнително висока степен на реализация от работещите 

анкетирани студенти. 

На фиг. 4, ясно се вижда, че процентът на заетите и работещи 

студенти е 79%. Дори 1% от тях са и работодатели. 
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Фиг. 4. Заетост на анкетираните 

 

Отговорите на следващия въпрос показват колко от 

реализираните студенти работят по специалността си. 
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5. Връзка между заемана длъжност и завършена 

специалност 

 

 

Фиг. 5. Отговори на въпроса дали работата е свързана със 

завършената специалност 

 

Резултатите показват, че студентите от ВУАРР не само се 

реализират на пазара на труда, но и намират реализация по самата 

специалност, която са изучавали. Това се вижда и от фигура 5. 

 

На въпрос: ‘‘В каква сфера се развивате в момента?‘‘ 

преобладаващите работни места са в сферата на финансите, банковото 

дело, счетоводството и здравеопазването. 
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В анкетата е включен и въпрос относно вида на трудовия 

договор (фиг. 6). Най-голям дял заемат студентите на ВУАРР, които 

работят на постоянен трудов договор. Най-малък е процентът на 

работещите на граждански и временен договор. Те са 1,3% от всички 

анкетирани.  

 

 

Фиг. 6. Вид на договора за работа 
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Фиг. 7. Отговори на въпроса ‚‘‘Какъв е размерът на фирмата, в която 

работите според броя на заетите?‘‘ 

 

От фиг. 7 се вижда, че най-много студенти са намерили 

реализация в големите фирми, които осигуряват работа за над 250 

души. Те са 39% от всички анкетирани студенти. Най-малко са 

реализираните в малките фирми до 50 души, те са 11%. 

 

На фиг. 8 се вижда разпределението на възможните начини за 

получаване на информация от студентите. Най-голяма част от 
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студентите са получили информация за бъдещата си работа от познати 

и роднини. 

 

 

Фиг. 8. Отговори на въпроса ‘‘Как разбрахте за настоящата си 

работа?“ 

 

От фиг. 9 се вижда, че процентът на желаещите да посещават 

събития, организирани от ВУАРР, дори и след завършването им, е 

82%. 
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Фиг. 9. Отговори на въпроса ‘‘Желаете ли да Ви изпращаме 

съобщения на Вашата електронна поща (email), във връзка с различни 

събития, които се организират от ВУАРР?‘‘ 

 

Всички анкетирани са предоставили телефон и имейл за контакт 

и са изразили съгласие да бъдат информирани за дейностите на 

висшето училище. Огромен е интересът на завършилите студенти да 

посещават различни събития, които се организират от ВУАРР.  

 

6. Заключение 

 

В заключение може да кажем, че анкетираните студенти са 

намерили реализация на пазара на труда. Завършилите възпитаници 

на ВУАРР ясно изявяват желание да бъдат информирани за бъдещи 

събития, които ВУАРР ще организира. Готовността за сътрудничество 
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се изразява и в предоставянето на сто процента от анкетираните на 

телефонни номера и имейли. Кариерният център ще продължава да 

изготвя и разпространява анкетни карти за различните нужди на 

ВУАРР и неговите възпитаници и през следващите години. 

 

 

 

 

 

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

гр. Пловдив     Кирилка Ненкова 
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