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БЪЛГАРИЯ 
 
 

Резюме: Същността на настоящото изследване е извършване на задълбочен анализ на 
резултатите от две поредни анкетни проучвания, които ще подпомогнат изработването на 
една актуална университетска политика за бъдещото развитие 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата разработка има за цел да анализира, сравни и обобщи резултатите от 
проведените анкети в началото на 2010-2011 и 2011-2012 учебни години, които трябва да 
разкрият и докажат утвърждаваната връзка между вътрешната мотивация на студентите и 
съществуващия учебно-научен потенциал в Университета по транспорт. Как тази действаща 
връзка въздейства върху студентите за тяхната професионална ориентация и реализация, като 
се направят обективни оценки и конкретни изводи. Същността на проблема е изработване на 
университетска политика и същевременно поставяне началото на нов, оригинален 
образователен процес, като всичко това да въздейства успешно в бъдеще върху: 

• Конкуренцията и приема на студенти първокурсници, използвайки тяхното позитивно 
отношение към предпочитаните специалности в университета. Смисълът е в първоначалното 
осъзнаване значението на връзката между желаната специалност и бъдещата социална 
реализация и роля в обществото. 

• Предварителната нагласа и ориентация на студентите, за да бъдат подпомогнати чрез 
провежданата рекламна дейност, осигуряваща им необходимата информация. Информацията 
всъщност има двустранно значение да открива и насочва интересите на кандидат-студентите, 
както и да представя значимостта и социалната позиция на предлаганите специалности, 
научният потенциал и педагогическата подготовка на преподавателските екипи. 

• Кандидатите, които като действащи субекти трябва да проявяват активност за 
повишаване нивото на научното знание и подготовка, подобряване на съществуващите условия, 
предлаганите удобства за живеене и за обучение. 

Проведената анкета отново е анонимна и доброволна, направена е сред студентите 
първокурсници в удобно за тях време, а въпросите са същите от миналата година без 
изменение. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ 

Общият брой на анкетираните отново е 100, като по този начин се цели да бъдат направени 
прецизни анализи и успоредни сравнения между проблемите в двете последователни учебни 
години, а така също правилни изводи и точни заключения. 

От всички анкетирани първокурсници тази година 71% са мъже и 29% жени, като в 
сравнение с миналата година мъжете са с 6% пункта повече, а жените с 6% пункта по-малко 
(вж. фиг. 1). Поредният резултат потвърждава доминиращото присъствие на мъжката част във 
ВУЗ, като причината е изключителният приоритет и интерес към инженерните специалности. 
Този категоричен резултат поставя и дилемата за засилване и утвърждаване на съществуващата 
тенденция или придаване на по-голяма социална адаптивност чрез разкриване на нови 
специалности, привлекателни за женската част и по-широк кръг кандидати. Например 
утвърждаването на едно съотношение 56% мъже и 44% жени със сигурност може да доведе до 
засилване на интереса към предлаганите специалности като цяло, както и на конкуренцията 
между кандидатите. 
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Фиг. 1. 
 
На въпроса защо решихте да кандидатствате в Университета по транспорт голяма част от 

респондентите - 77%, категорично заявяват, че съществува богат избор от възможности при 
бъдещата реализация, докато през миналата година този отговор е заявен от 61%. В условията 
на икономическа и образователна стагнация търсенето на възможности за успешна реализация 
и сигурност е определящо. Този отговор потвърждава, че университетът е с утвърдени позиции, 
съществуват сериозни традиции в образователната дейност, а завършилите кадри са 
предпочитаните в условията на действащата конкуренция. 

Местонахождението на университета в София има голямо предимство, но сега само 7% 
посочват, че предпочитат учебното заведение само защото е в столицата, докато миналата 
година са 17%. Желанието на студентите в случая за професионална реализация доминира над 
желанието за идването или оставането в големия град, но той предлага и повече възможности в 
интерес на истината. В този смисъл професионалната реализация и предлаганите възможности 
в големият град се покриват напълно и са в полза единствено на младите хора. 

Наличието на голям брой специалности е доста атрактивна страна, привличаща студентите. 
Тази година само 5% от анкетираните отговарят, че предпочитат това учебно заведение, защото 
има голям избор от специалности, докато миналата година са 16%. Разликата в процентите има 
само едно обяснение - че съществува предварителна нагласа у кандидатите към утвърдилите се 
и атрактивни специалности, позволяващи им успешна реализация в бъдеще. 

Една част от 11% отговарят, че направеният избор е в резултат на изключително високото 
ниво на преподавателската дейност, докато миналата година е само 6%. По-високият резултат 
по-скоро илюстрира, като доказва, че престижът на университета в рамките на една година е 
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нараснал с 5% пункта в резултат на провежданата активна социална и атрактивна рекламна 
дейност (вж. фиг. 2). 

Благоприятна страна за развитието на университета могат да бъдат възможността за 
успешна бъдеща реализация на младите хора в резултат на полученото добро образование и 
перспективите за по-лесното и успешно откриване на работа в големия град. В реалност това са 
благоприятните обстоятелства, позволяващи и развитието на университета чрез разкриването 
на нови специалности, отговарящи на глобалните промени и на социално-икономическото 
развитие на страната, но най-същественото като последствие е повишаване на научното и 
педагогическо ниво на преподавателските екипи. Това са основните насоки, същинската страна 
за бъдещото развитие, позволяваща запазването на съществуващия авторитет в действащата 
конкурентната среда. 
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Фиг. 2. 
 
Начинът на провеждане на рекламната дейност в Университета по транспорт се определя от 

реалистичните отговори на респондентите. 67% от тях отговарят, че рекламната дейност е 
организирана много добре, докато през миналата година те са 65%. Разликата от два процентни 
пункта в случая не е съществена, но тя подсказва убедително, че има утвърдени традиции и 
всъщност рекламната дейност подпомага кандидатите за техния правилен избор. 

20% от анкетираните заявяват, че кампанията е добре организирана, но с конкретни 
пропуски, като от предишната година 20% имат също подобно отношение към рекламата. Този 
резултат трябва да стане истинският повод, за бъдат открити и отстранени съществуващите 
слабости и да се предизвика по-голям интерес към нашето учебно заведение. Успокояващото е, 
че 87% имат положително отношение към провежданата рекламна дейност като цяло. 

Съществуващите слабости са конкретизирани чрез следващия отговор, като 13% от 
анкетираните отговарят, че липсва по-подробна информация, докато от миналата година са 
само 6%. Нарасналият процент подсказва в действителност, че липсва информация по 
съществени въпроси за кандидатите и е необходимо разширяване на информационния масив. 
Разширяването на информацията трябва да бъде разбирано - от интернет пространството до 
провеждането на различни индивидуални разговори по съществени и текущи въпроси. 

Всъщност тези 13% от анкетираните, представящи едно „критично” отношение към 
рекламно-информационната дейност, не оставят никаква перспектива за отговор на последната 
възможност, имаща компромисен характер, а именно, че е необходима по-голяма 
последователност в рекламата. Миналата година 9% от респондентите заявяват необходимостта 
от по-голяма последователност в развитието й в бъдеще (вж. фиг. 3). 

Изграждането на цялостна концепция за рекламната дейност чрез използването на различни 
форми е от изключително значение за поставяне основите на една дългогодишна традиция за 
прием на студенти и в сферата на обучението. 
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В сравнение с миналата година само с 2% пункта са повече тези, които твърдят, че 
рекламата е много добре организирана, докато 13% заявяват, че липсва подробна информация 
по конкретни въпроси, а вероятно и по текущи, свързани с цялостната кампания по приема. 
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Отношението на бъдещите първокурсници към провежданата кандидатстудентска кампания 

и към Университета по транспорт добива ясни очертания чрез отговорите на последния въпрос. 
Той всъщност осъществява връзката между техните представи и съзнателно отношение към 
настоящата действителност във ВТУ „Тодор Каблешков”. Отговорите на въпроса кое ви 
направи най-силно впечатление при първата среща с нашия университет дават най-точна 
индикация за протичането на тази връзка и за тяхното реалистично мнение. 27% от 
респондентите твърдят, че най-силно впечатление им прави компетентното отношение на 
служителите и добрата организация във ВУЗ. Миналата година 33% подкрепят този отговор, 
което показва, че това е тенденция, имаща траен характер в развитието си, въпреки че сега са с 
6% пункта по-малко отпреди. Наличието на една разлика от 5-6% пункта не е фатална, нито 
опасна, а по-скоро показва нюансите на емоционалното поведение на едната и другата страна. 
Крайният резултат при това сравнение е положителен и е в полза на утвърждаващата се 
традиция. 

Към значението на обстоятелствата трябва да прибавим и отговорите на 10% от 
анкетираните, заявяващи, че интерес за тях представлява архитектурата и удобното 
разположение, докато миналата година този отговор е подкрепен от 15%. По-малкият процент 
може да бъде обяснен с моментното състояние, с обстоятелствата, но не и да се определи като 
утвърждаваща се негативна тенденция. 

Удовлетвореността на първокурсниците е представена изцяло чрез мнението им в следващия 
отговор. 56% от респондентите посочват, че са силно впечатлени от компетентното отношение, 
добрата организация, архитектурата и доброто разположение. Миналата година този отговор е 
подкрепен само от 37%. В действителност тази година 93% от първокурсниците са с утвърдени 
положителни впечатления, а това е изключително благоприятно за бъдещото развитие и за 
увеличаването на приема. 

Една малка част, само 7%, отговарят, че нямат мнение по този въпрос, но причината е, че те 
приемат съществуващото като нещо обичайно, като необходимост за нормалното протичане на 
учебната дейност. Миналата година 15% отговарят, че нямат мнение по този въпрос (вж. фиг. 
4). Съществуващата разлика по-точно е проблем, въпрос на нагласа, свързана със силата на 
първото преживяване, което не носи негативно отношение към съществуващите обстоятелства 
и остава като една съществена подробност, служеща за отправна точка при сравненията с 
останалите становища. Цялостната ситуация може да бъде оценена като позитивна, която е в 
интерес на студентите и преподавателите. 
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Фиг. 4. 

 
ИЗВОДИ 

• Бъдещето на Университета по транспорт е в промяната чрез разкриването на нови 
специалности, пряко свързани с търсенията на пазара на труда. Извършените промени налагат и 
повишаване на научното и педагогическото ниво на преподавателските екипи, както и 
подобряване на условията, отнасящи се до материално-техническата база. 

• Съществуващите възможности за успешна бъдеща реализация, богатият избор от 
специалности, предлаганите предимства в големия град трябва да бъдат използвани 
максимално за разрастване на университета, за повишаване качеството на образованието и 
засилване на конкуренцията при приема. 

• Изграждане на цялостна концепция за рекламно-информационна дейност чрез 
използването на различни форми. Акцентът трябва да се постави върху създаването на схема, 
даваща подробна и точна информация за приема и възможностите за бъдеща реализация на 
завършилите студенти. 

 
ПРЕПОРЪКИ 

Смисълът е в повишаване качеството на учебно-образователната дейност и изграждането на 
висок професионализъм в студентите, отговарящ на глобалните промени, на социално-
икономическото развитие на страната и на интересите на младите хора. Това е изпълнимо 
единствено чрез съхраняването, развитието и утвърждаването на добрите традиции. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оптимизирането и актуализирането на образованието може да бъде постигнато чрез 
приемането на цялостна концепция за промяна и за усъвършенстване на учебния и научен 
процес, популяризиране на актуалното чрез рекламно-информационната дейност като 
дългосрочна тенденция за развитие на Университета по транспорт. Смисълът на промяната е в 
бъдеще студентите да имат активно отношение и участие, превръщайки се от обекти в субекти 
на учебно-образователния процес. 
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Abstract: The present paper presents a profound analysis and a generalization of the points of view of 
first-year students as a result of an inquiry at the beginning of academic 2010-2011 and 2011-2012 
years. The essence of the problem is achieving a constant yearly activity, intensifying the competition 
at the stage of entrance examination and improving the quality of the educational process. 


