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Оценка на обучението в университетите 

в България

!  Тип на изследването
Количествено изследване

!  Метод за събиране на данни
Онлайн анкета

! Целева група
Собственици, управители, функционални мениджъри
на фирми или организации

! Обем на извадката
n=400

! Обхват
Национален



Основни изводи 

Пазарът на специалисти с висше икономическо образование е благоприятен. В
93% от изследваните фирми има заети с такъв профил, а в останалите случаи е
налице планиране за наемане на такива кадри. Предпочитаните образователни
степени са магистър и бакалавър. За опита на служителите се съди предимно по
представянето им по време на кандидатстването, предходен трудов стаж и
препоръки от предишен работодател.

За оценяването на знанията на служителите от голямо значение са знанията в
конкретната област на икономиката и тези в конкретната индустрия.

Уменията, които се ценят особено много от работодателя са комуникационни,
организационни и такива за боравене с технологии.

От личностните качества с особено значение за добрата реализация най-важни
са дисциплината и етиката, следвани от способност за адаптация.

За половината от анкетираните голяма степен от професионалната си
квалификация служителите са придобили във ВУЗ, като препоръките са свързани
с повече практика, реални ситуации и стажове.

Партньорството на бизнеса с университетите е предимно на ниво стажантски
програми.



Профил на изследваните 

фирми/организации

36,0

21,0

21,5

24,8

Друга

Собственик

Управител / Директор

Функционален мениджър (например 

„Човешки ресурси”)

Позиция във фирмата на изследваните     
лица
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Профил на изследваните фирми/организации



Профил на изследваните 

фирми/организации 1/2

2,0

4,3

93,8

Без отговор

Не

Да

Лица с висше образование по икономика във 
фирмата/организацията (%)

17,8

19,8

33,0

29,5

250 и повече

50 – 249

10 – 49

До 9

Брой заети лица във фирмата

Планирано наемане на лица с икономическо образование – 100%



Профил на изследваните 

фирми/организации 2/2

28,8

3,0

6,0

6,5

8,3

8,0

12,8

11,0

15,8

Без отговор

Над 100 000 000 лева

От 20 до 100 000 000 …

От 5 до 20 000 000 лева

От 1 до 4 999 999 лева

От 500 000 до 999 999 …

От 100 000 до 499 999 …

От 50 000 до 99 999 лева

До 49 999 лева

Годишен оборот на 
фирмата/организацията (%)

5,3

10,3

84,5

Смесена

Чужда

Българска

Собственост на фирмата/организацията (%)

15,8

24,0

24,3

36,0

Глобален

Национален

Локален

Регионален

Обхват на дейността на фирмата/организация 
(%)



Основна дейност на фирмата 

9,8

0

,8

1,0

1,3

1,5

2,0

2,3

2,5

2,5

2,5

3,0

3,5

4,3

5,8

7,5

8,5

9,3

13,0

19,3

Други дейности 

Добив/Преработка на суровини

Застрахователни услуги

ВиК, управление на отпадъци и възстановяване

Недвижими имоти

Професионални дейности и научни изследвания

Селско, горско и рибно стопанство

Култура, спорт и развлечения

Медии и телекомуникации

Здравеопазване и социална работа

Енергетика

Компютърни услуги

Транспорт и логистика

Финансови услуги

Строителство

Хотелиерство и ресторантьорство

Административни и спомагателни дейности

Образование

Производство

Търговия



Предпочитания към служители



0,3

10,5

13,3

42,3

77,8

Друго 

Периодично (веднъж или няколко пъти в 
годината)

При въвеждане на нов продукт/ услуга в 
нашето портфолио

При освобождаване на работни места

Когато се появи необходимост

Кога се назначават нови служители



Предпочитана степен 

на образование и регион

39,3

26,5

,5

33,8

Магистър Бакалавър Доктор Без 
значение

56,0

20,8

,5

22,8

От региона От цялата 
страна

От чужбина Няма значение 
от къде са

Предпочитан регионСтепен на образование



По какво съдите за опита на служителите?

Кой 
универси-
тет са за-
вършили

Препоръки 
от бивши 
работо-
датели

По начина, 
по който се 
представят 
при канди-
датстването

за позицията

Предходен
трудов 

стаж 
(в години)

Дали пола-
гат усилия 
да се раз-

виват 

Брой 
заемани 
досега 

позиции

Оценки 
от дипло-

мата

Инфор-
мация
за тях в 

интернет
Други
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Компетентност на служителите
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Оценка важността на знанията на служителите
Средна оценка 

Общи знания по икономика

Знания в конкретна област на икономиката 
(например, управление, логистика, маркетинг, 
човешки ресурси и други)

Знания за конкретна индустрия / икономически 
сектор (например, туризъм, търговия, строителство 
и пр.) 

Знания за пазарната среда в България

Знания за международните пазари

Специфични знания (например формули, 
програмен код, индекси, коефициенти и други)

6,76

7,41

7,41

6,61

Средна оценка

5,60

6,37

Изобщо не е 
важно

Изключително важноБез значение
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Оценка важността на уменията на служителите
Средна оценка 

Комуникационни умения

Аналитични умения

Организационни умения

Лидерски умения

Умения за идентифициране и решаване на 
проблеми

Умения за боравене с технологии

8,97

8,04

8,37

7,18

Средна оценка

7,59

8,34

Изобщо не е 
важно

Изключително важноБез значение

Писмено и говоримо ползване на английски език. 7,07
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Оценка важността на лични качества на служителите
Средна оценка 

Самочувствие

Способност за реалистична самооценка

Желание за развитие/ способност за постоянно 
учене

Креативност

Дисциплина

Етика

7,2

8,0

8,5

8,4

Средна оценка

8,9

8,8

Изобщо не е 
важно

Изключително важноБез значение

Способност за адаптация 8,5



Придобита квалификация във ВУЗ

10,8

45,8

37,8

5,8

В много голяма 
степен

В голяма степен В малка степен В много малка 
степен

Според Вас в каква степен служителите Ви са придобили нужната квалификация 
по време на тяхното обучение във ВУЗ?/%/



Период на адаптация

11,3

20,8

40,0

13,8

8,8

5,5

До 2 седмици

3 до 4 седмици

1 до 3 месеца

3 до 6 месеца

6 до 12 месеца

Повече от 12 месеца



Препоръки към ВУЗ за подобряване на реализацията

17,3

0,5

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

2,0

2,3

2,5

3,3

3,5

4,0

4,3

5,3

5,8

6,5

57,8

Не знам/няма

Обща култура 

Да вдигнат дисциплина

Повече курсове и семинари

Преподаватели с богат реален опит

Грамотност 

Анализиране/Аналитична мисъл

Компютърни програми 

Езици 

Презентиране 

Да се преподават практически приложими неща

Работа в екип 

Комуникативност 

Да подобрят качеството

Креативност 

Да се обнови материала 

Стажове

Повече практика/Реални ситуации
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Мнения за Университетите в България



Оценка важността на знанията на служителите
Средна оценка 

Моля посочете доколко Вашата фирма/ организация си взаимодейства с университети?

Нямаме никакви допирни точки с 
конкретни университети

В тясно партньорство сме с един или 
повече университета

2,591,00 3,00
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Вида на партньорство между фирмите и университети

В какво се изразява това партньорство? (%)

8,8

5,3

19,5

38,9

78,8

Друго (моля уточнете): (отворен въпрос)

Обща развойна инфраструктура (лаборатории, цехове и други)

Спонсорство на университетски инициативи/ Дарителство

Съвместни обучения на студенти

Стажантски програми
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