
 
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ, ПРОВЕДЕНО СРЕД 

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ВУАРР – ПЛОВДИВ ПО ВРЕМЕ НА 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2017/2018. 

 

Ежегодното анкетно проучване на мнението на кандидат-студенти във 

ВУАРР е важен елемент от системата за управление на качеството. Целта му е 

да се определят настроенията и  очакванията на кандидат-студентите по повод 

предстоящото им обучение, във ВУАРР, за да бъдат предприети съответните  

действията във връзка с предоставяне на  качествено и конкурентоспособно 

обучение и административно обслужване във висшето училище. 

Анкетното проучване е проведено по време на кандидат-студентската 

кампания през 2017 г. Доброволно попълнили анкетната карта са 193 кандидат-

студенти в ОКС „Бакалавър и 31 – в ОКС „Магистър“ във ВУАРР. 87,9% от тях 

са заявили желание да се обучават в задочна форма на обучение, 0,9% -  в 

редовна, 3,6% - дистанционна. Профил на респондентите: 73% са от женски 

пол. Най-много от кандидат-студентите са на възраст до 25 години – 45% (фиг. 

1). 

Фигура 1 

  

Близо половината от тях са завършили средно образование – 48%, 

средно професионално имат 33% от респондентите, 11% са с висше, а 

останалите не са дали отговор (фиг. 2).  
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Фигура 2 

 

Повече от половината анкетирани кандидат-студенти са вече наети по 

трудово правоотношение. Делът на безработните е 15%, 14% от анкетираните 

имат собствен бизнес и 14% не са пожелали да отговорят на този въпрос 

(фиг.3). 

Фигура 3 

 

На въпрос 1 от анкетната карта относно мотивите за избор на ВУАРР 

като учебно заведение, в което да кандидатстват, най-голяма част от 

респондентите посочват разнообразието от предлагани специалности – 77%. 
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„Ниските такси за обучение” също са привлекателни за кандидат-студентите 

(61% от отговорите). Като други отговори са посочени: възможностите за по-

добра реализация на трудовия пазар в страната, доброто качество на 

преподаване, добрата локация и др. (фиг. 4). 

Фиг. 4 

 

 

Предпочитаните специалности от кандидат-студентите в ОКС 

„Бакалавър“ може да бъде проследено на фигура 5.  Сред кандидатстващите за 

ОКС Магистър най-желана е специалност „Счетоводство и одит“. Почти 

половината от анкетираните предпочитат тази специалност. 

Фиг. 5 

77%

61%

31%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

предлаганите 
специалности

ниски такси възможност за 
практика в 
чужбина

друг отговор

Вие избрахте ВУАРР поради:



 

 

 

Най-голяма част от кандидат-студентите са се информирали за 

възможността да кандидатстват във ВУАРР от свои приятели, близки и 

роднини, но съществен е делът и на тези който са научили от служители на 

ВУАРР и сайта на висшето училище.  (фигура 6). 

 

Фиг 6 

 

 

На въпрос 4: „Справочникът за кандидат-студенти на ВУАРР даде ли Ви 

изчерпателна информация по интересуващите Ви въпроси?” 94% отговарят 
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утвърдително. Подобни са резултатите и от отговорите на въпрос 5 „Познавате 

ли системата на висшето образование в РБългария и образователно-

квалификационните степени?” – 95,8 % от респондентите отговарят с „да”. 

Отговорите на въпрос 6 показват, че по-голямата част от участниците в 

анкетата не проявяват интерес към продължаване на обучението в магистърска 

степен в чужбина (72,5%). Тези, които са отговорили утвърдително посочват 

основни причини за интереса си: по-добра образователна система, получаване 

на по-добра квалификация и повече възможности за развитие. 

Разпределението на отговорите на следващия въпрос: „Бихте ли 

участвали в международна студентска бригада и защо?“ са в подобно 

съотношение – 33%- да и 67%- не. Причини за отрицателните отговори и на 

двата въпроса най-често са: липса на време или интерес, липса на финансови 

възможности и др. 

Половината от запитаните са заявили интерес към участие в проекти по 

европейски програми (фиг. 7). Най-често той е насочен към проекти по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ и „ Програма за развитие на селските 

райони“.По-голяма част от отрицателните отговори не са обосновани, а там 

където е посочен конкретен отговор, то причината е поради липса на време и 

незапознатост.  

Фиг. 7 
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На въпрос 9: „Бихте ли участвали в подобни проекти съвместно с 

ВУАРР?” 52,5% от анкетираните отговарят  с „да” (фиг. 8). 

Фиг. 8 

 

 

Желание за участие в курсове за интензивно изучаване на чужди езици 

са изразили 74% от анкетираните, а 21% не са посочили отговор, а 5% са 

отговорили отрицателно (фиг. 9). Най- предпочитан език от кандидат-

студентите е английският (85% от желаещите). Посочени също така са: немски 

(4%), италиански (3%), испански (4%), руски (3%), френски език и японски. 

Фигура 10 
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22% от запитаните отговарят, че желаят да изучават втора специалност. 

В отговорите където е уточнено са избрани: аграрна икономика, финанси, 

икономика на туризма, счетоводство и одит, УЧР и др. 8% биха записали 

квалификационен курс по чужд език и 8% - специализация (фигура 10) . 

Фиг. 10 

 

 

Мнението на кандидат-студентите по въпрос 13: „Какви знания и умения 

очаквате да придобиете в бъдещата Ви професионална подготовка?” може да 

бъде проследено на  фигура 11: 
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Най-много от бъдещите студенти залагат на широкопрофилните 

теоретични знания – 38%; 14% от отговорите са в полза и на задълбочените 

научно-теоретични познания по специалността, 27,8% от анкетираните 

предпочитат да получат широкопрофилна практическа подготовка, а 16,7% от 

отговорите са в полза на тясната, преобладаващо практическа подготовка, 

което показва, че бъдещите студенти очакват да развият знания, умения и 

компетенции, които ще им помогнат в практическата реализация.  

Почти всички от анкетираните кандидат-студентите (93,2%) изразяват 

своите положителни очаквания, че знанията и уменията, които ще получат в 

просеца на обучение във ВУАРР ще им помогнат, за да си намерят работа в 

сферата, в която ще завършат висшето си образование (фиг. 12). 

 

 

 

 

Фиг. 12 
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На въпроса “Бихте ли препоръчали ВУАРР на свои близки, колеги или 

приятели и защо?”, 97% от запитаните отговарят утвърдително.  

В заключение могат да бъдат направени следните изводи: 

 Голяма част от кандидат-студентите избират ВУАРР най-вече 

заради разнообразието от специалности, които предлага. Друг критерий за 

избор са ниските такси, които остават постоянни през срока на обучението.  

 В повечето случаи ВУАРР е препоръчано от приятели, близки и 

роднини което показва, че висшето училище си е изградило добър имидж сред 

младите хора. 94% от кандидат-студентите също ще препоръчат обучението 

във ВУАРР на свои близки, познати и колеги, което прави висшето училище 

изключително конкурентоспособно на образователния пазар. 

 Кандидат-студентите са запознати със системата за висше 

образование в България и смятат да се развиват в България. Интерес към 

обучение и практика в чужбина проявяват около 1/3 от анкетираните 

 Половината от анкетираните проявяват интерес относно участието 

в проекти по европейски програми, а делът на тези, които желая да участват в 

проекти, разработени съвместно с ВУАРР е дори по-висок.  

 Резултатите от анкетното проучване показват висок дял на 

желаещите да участват в интензивни курсове по чужд език, като най-
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предпочитан е английският, но студентите проявяват интерес и към немски, 

руски, испански и италиански. Също така има заявени желания за обучение във 

втора специалност. Но като цяло наборът от дисциплини включени в учебния 

план е достатъчен за тях. 

Усъвършенствайки системата за управление на качеството ВУАРР се 

стреми да задоволява високите очаквания на кандидат-студентите и да 

предлага качествено академично обучение. Участниците в анкетата са убедени, 

че знанията и уменията и компетенциите, които ще развият по време на своето 

обучение, ще им помогнат при тяхната реализация на пазара на труда. 

 

 

16.12.2016 г.     ЗАМ. РЕКТОР:  
      /ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА ИВАНОВА/ 




