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КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ-СОФИЯ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

Относно резултатите от европейско академично анкетно проучване 
за удовлетвореността на студентите от обучението за 2015 г. 

 Trendence Graduate Barometer Europe е водещ изследователски институт в Европа, 

който организира ежегодно проучвания за удовлетвореност, кариера и предпочитания 

към работодатели на базата на електронна анкета за студенти, която им позволява да 

споделят мнение относно тяхната професионална реализация  и образование. Колежът по 

МТМ вече шеста година участва активно в това проучване и ежегодно получава 

партньорски доклад за нагласите и удовлетвореността на нашите студенти, съпоставени с 

тези на студентите от България и Европа.   

 Европейското анкетно проучване Trendence Graduate Barometer 2015 година се 

проведе в периода м. октомври 2014 – м. февруари 2015 г. Проучването се осъществи по 

метода онлайн анкетиране, като анкетите се разпространиха по електронен път в Колежа 

и попълнените анкети се изпращаха директно в Института, без намесата на колежанската 

администрация. В изследването участваха 952 учебни заведения от 24 европейски 

държави и 281749 студенти. От България участваха 2257 студенти, от Колежа – 96. 

Студентите бяха попитани за техните предпочитания и очаквания относно бъдещата им 

кариера, удовлетворението им от университета и атрактивността на бъдещите 

работодатели. 

 Средната възраст на участвалите в изследването наши студенти е 28,8 години. 

87,5% от анкетираните са с образователно ниво бакалавър, 72 % имат професионален 

опит, свързан със следването, 81,7% имат професионален опит, неотнасящ се към 

следването, 29,5% имат опит от работа, образование или доброволни социални дейности 

в чужбина.   

Тази година в рамките на изследването се включи въпрос за доброволна обратна 

връзка, като се даде възможност на студентите да обобщят своята оценка за висшето си 

училище. Ето оценките, които са дали някои от анкетираните наши студенти /не всички 

анкетирани са участвали в доброволната обратна връзка/: 

- Отлично обучение, висококвалифицирани преподаватели, които винаги са на 

разположение на студентите; 
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- Изключително съм доволен от средата, методиката на преподаване, подбора 

на материала, извън учебните дейности, най-престижното висше училище в 

икономическата сфера; 

- Отлична оценка за Колежа като цяло; 

- Колежът ми дава необходимите познания и подготовка за бъдещото ми 

развитие в кариерата; 

- Практически насочено обучение, да се включат и други нови специалности ; 

- Доволен съм от Колежа и бих го препоръчал на приятели и познати; 

- Отличен университет, получаваме световно признати дипломи и т.н. 

Ключовите показатели за ефективност на обучението са на база личната оценка на 

студентите за това до каква степен оценяват  своите  академични постижения като високи, 

богат опит под формата на стажове професионален опит и др., до каква степен са 

международно ориентирани, притежават ли атрактивни „меки умения” и социална 

компетентност.  

 На въпроса „Как бихте оценили Вашите академични постижения” 33,7% ги 

оценяват с отличен, с оценка „над средното ниво” – 43,8%, 22,5% ги оценяват на средно 

ниво, или 100% от анкетираните студенти оценяват качеството на обучението по този 

показател с  висока оценка. По този показател Колежът няма неудовлетворителни оценки. 

Тези оценки говорят за високото ниво на теоретичното обучение, независимо от 

практическата насоченост на Колежа.  

Интересен е разделът „меки умения” за пазара на труда, тук студентите трябва да 

определят с помощта на твърдения по четири точкова / от -2 до + 2/ скала своите 

личностни характеристики. Оценяването става индиректно, като студентите трябва да се 

разположат в четири точковата система според тяхната самооценка. 92,8% от 

анкетираните наши студенти смятат, че  надеждността е тяхна отличителна черта, т.е. 

отнасят се сериозно към работата си, спазват сроковете и качеството. За Европа този 

процент е 83%, за България – 86%. 86,7% се самоопределят като достатъчно мобилни, т.е. 

отворени към нови предизвикателства в работата –нови задачи, теми и работни места. 

74,7% от анкетираните оценяват високо своята социална компетентност – изслушват 

колегата си, обръщат внимание на неговото поведение, срещу 78% средно за България и 

75% за Европа. 77,1% твърдят, че притежават способността да работят под напрежение – 

полагат усилия да спазват срокове и други изисквания в работата. Тук отново резултатите 

от самооценката на студентите на Колежа са по-високи от тези за България и Европа. 

63,9% от студентите считат себе си за амбициозни и с добри постижения в работата си – 

притежават умението да се учат от собствените си грешки, полагат усилия да се развиват 

професионално, около 55% за България и 54% за Европа. Добрата самооценка на фона на 
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тази за България и Европа подсказва, че обучението в Колежа допринася за развитието и 

осъзнаването на значимостта на меките компетенции на студентите, както и за 

професионалното самочувствие на нашите кадри.  

Особено интересен е разделът „Какво мислят студентите за своя университет”. 

Оценката се структурира в десет теми по общо 28 показателя от отличен до слаб. 

Общата оценка по десетте теми на нашите студенти е следната 

- Оценка на преподавателското тяло – отличен 

- Оценка на практическата насоченост на обучението – отличен 

- Интернационални връзки и обучение – отличен 

- Сътрудничество на университета с икономиката – отличен 

- Качество и наличност на техниката – добър 

- Качество и актуалност на библиотеката - добър 

- Кариерен център – отличен 

- Обслужване и консултация – отличен 

- Местоположение – много добър 

- Студентска активност – много добър. 

Ключовите фактори се оценяват от студентите по значимост и удовлетвореност, т.е. 

колко важни са те за тях и доколко са удовлетворени от университета според тези 

фактори. Факторите са ранжирани по важност от студентите както следва: 

- „Професионални умения на преподавателското тяло” – според нашите студенти 

това е най-важният фактор за качеството на обучението. 98,1% са отбелязали, 

че те са много важни, 98,3% са удовлетворени от равнището на 

професионалните умения на преподавателите като цяло.  

- „Безжичен интернет” – 88,9% го определят като важен фактор, удовлетвореност 

– 71,7%. 

- „Мотивация и отзивчивост на преподавателите” – значимост – 83,0%, 89,3% 

удовлетвореност 

- „Техническо оборудване, наличност и достъпност” – значимост – 82,2%, 85,4% - 

удовлетвореност 

- „Наличност на литература” – значимост – 80,0%, удовлетвореност 87,2% 

- Практическа насоченост на изучавания материал – значимост 71,75, 

удовлетворение 87,7% 

- „Разнообразие и актуалност на предлаганата литература” – значимост 71,1%, 

удовлетвореност 87,6% 
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- „Обслужване, консултация, предлагане на работни места” – значимост 71,1%, 

удовлетвореност 70,7% 

- „Стажантски програми, практика” – значимост 56,6%, удовлетвореност 85,7% 

- „Програми на разменни начала, партньорства с други университети – значимост 

52,8%, удовлетвореност 78,9%  

- „Екскурзии, изследвания, експерименти, доклади и презентации от фирми” – 

значимост - 45,3%, удовлетвореност 87,8% 

-  „Изследователски проекти с фирми – значимост 37,7%, удовлетвореност 66,6%  

На въпроса „Като цяло, доколко сте доволни от Вашия университет и обучение” 

оценен по седем точкова скала, 48,7% от нашите студенти са дали най -високата оценка 

„Много доволен”, като за България тази оценка е дадена от 23% от анкетираните 

студенти, за Европа от 21%.  

На въпроса „Дали биха препоръчали университета си” – 96,9% са отговорили 

положително, срещу 83,4% за България, 87,9% за Европа.  

В заключение високите оценки на нашите студенти за Колежа се потвърждават от 

отговорите  на въпроса „Благодарение на образованието си се чувствам оптимално 

подготвен за професионалната си кариера” – със „съгласен съм” отговарят 64,3%, без 

мнение – 35,7%, няма отговор „не съм съгласен”, за България процентът на отговорилите 

„съгласен съм”е 45,2%, „не съм съгласен” 30,3%, за Европа 45,2% са съгласни, 29,9% не са 

съгласни.  

 

 

17.06.2015 г.       Изготвил: Р. Панова 


