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Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг е внедрил и поддържа система за 

мониторинг и оценка на обучението. Системата включва процедури по ISO, на базата на 

които Центърът за оценяване и кариерно развитие осигурява системно анкетиране и на 

кандидат-студентите за оценка на информационните канали за информирането им за 

Колежа и очакванията им като резултат от обучението в Колежа. Анкетирането се 

извършва при подаване на документите за кандидатстване в Колежа с анкетна карта, която 

се ползва вече десет години с малки промени в съдържанието на въпросите, което дава 

възможност за оценка на променящите се информационни канали и фактори при избора на 

висше училище. 

На въпроса за това от къде са получили информация за Колежа равен брой 

отговори се пада на тези, които са получили информация от вече учещи в Колежа или 

завършили го, както и тези, които са разбрали от електронните медии. Тези обстоятелства 

подсказват необходимостта администрацията и преподавателското тяло да поддържат 

уважение към студентите и откликване на техните потребности и проблеми, тъй като те са 

най-добрата наша реклама. Очевидно е и доброто представяне на Колежа в електронните 

информационни канали. 

На въпроса за факторите, повлияли на избора, възможността за посещение на 

лекции и упражнения в алтернативните форми е водещ фактор за бъдещите студенти (64 

%), непосредствено след него следва тригодишното обучение (63 %), акредитацията на 

Колежа (50 %) също е от голямо значение, както и доброто име на Колежа (32 %), и 

добрите европейски стандарти (35 %). Приемливите такси и удобното местоположение 

също са важна част от причините за избора на кандидат-студентите. 

Относно отговорите на въпроса за плановете на студентите за тяхното 

професионално развитие – 48 % посочват постигането на по-висока образователна степен, 

което говори за високата целеустременост на нашите кандидат студенти за постигане на 

високи цели и кариерни резултати. 34 % очакват да получат достатъчно знания и умения 

за стартиране на собствен бизнес, т.е тяхното очакване е новата специалност 

„Предприемачество” да ги подготви добре за такъв старт в кариерата. Останалата част   

(26 %) се виждат като мениджъри и служители с ръководни функции в големи компании. 

От отговорите на анкетите на въпроса за предпочитанията на кандидат студентите 

относно насоките на обучение в Колежа се очертава най-голям интерес към маркетинг   

(63 %), което означава, че най голяма част от кандидат студентите са направили 

информиран избор, като са избрали специалност „Маркетинг”, 58 % – Бизнес 

мениджмънт, „Предприемачество” – 40 %. 

Резултатът от проучване на предпочитанията на студентите за изучаване на 

дисциплини на чужд език показва, че 47 % от анкетираните не се интересуват от тази 

възможност, по всяка вероятност това са кандидат - студентите, чието ниво на английски 

език не е достатъчно високо. 33 % биха желали да изучават отделни дисциплини на 

английски език. 
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