Ориентация за бъдещото обучение –
интерес към конкретни
специалности, мотивация на
бъдещите студенти – проучване на
дванадесетокласници

Основна цел на проучването е да открие основни точки на
интерес от страна на бъдещи студенти към специалности,
предлагани от ИУ – Варна. Проучването е реализирано в
периода от м. декември 2014 г. до м. март 2015 г. по метода на
фокусните групи. Обект на изследване са кандидат-студенти от
градовете Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Търговище, Разград,
Це
Русе, Велико Търново, Ямбол, Стара Загора и Сливен. В рамките
на изследователския период са проведени 24 фокусни групи с
200 кандидат-студенти. Изследването няма представителен
характер.

І. Идентифицирани конкурентни практики
В хода на проучването е осъществен контакт с разнообразни аудитории,
които са източник на информация за идентифициране на разнообразни
конкурентни практики, свързани с протичането на кандидатстудентски кампании
на други университети:


Кандидат-студенти – осъществен е контакт с ученици в 12-ти клас,
желаещи

да

продължат

образованието

си

във

висше

учебно

заведение, от следните градове: Разград, Шумен, Добрич, Русе,
Велико Търново, Търговище, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Бургас и
Варна;


Сътрудници – Ръководители и преподаватели в регионални офиси
на школа за провеждане на обучения „Образователни технологии“
(партньор на Центъра за социални изследвания по отношение на
организацията на теренната работа – „Едутех“ ЕООД) в градовете:
Разград, Шумен, Добрич, Русе, Търговище, Ямбол, Стара Загора,
Сливен, Бургас и Варна. Голяма част от тях, освен работата си в тази
организация, са и преподаватели в средни училища в съответните
градове;



Директори на професионални гимназии - осъществен е контакт с:
Ниязи Ниязиев, директор на Професионална гимназия по ветеринарна
медицина и земеделие „Александър Стамболийски“ – Лозница; Доцка
Стефанова, директор на Професионална гимназия по икономика
„Робер

Шуман“

–

Разград;

Дора

Тодорова,

директор

на

Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново; Румяна
Никова, директор на Професионална гимназия по икономика „Г. С.
Раковски“ – Ямбол; Евелина Янчева, директор на Спортно училище
„Георги Бенковски“ – Варна.

ІІ. Обхват на изследването
Основната цел на настоящото изследване е да се идентифицира
разнообразието от мнения и оценки на кандидат-студенти по отношение на
специалностите, предлагани от Икономически университет.
Основни изследователски въпроси, залегнали в програмата са:


Каква е степента на оформяне на решението от кандидатстудентите относно въпроса къде ще продължат обучението си?



Към какви специалности са се ориентирали кандидат-студентите?



Какви са мотивите за ориентация към избраните специалности?



Какво е мнението на кандидат-студентите към предлаганите нови
специалности от ИУ – Варна?



Какви са намеренията и причините да изберат/не изберат да
продължат обучението си в новите специалности?

ІІІ. Общо отношение на кандидат-студентите към
кандидатстването във висше училище

Тази част от изследването има въвеждащ в изследването характер. В
хода на разговора по тази първа тема, вниманието на участниците във
фокусните групи е насочено към извеждане на:


Мотиви за продължаване на образованието във висше училище;



Общи убеждения за висшето образование в България.

При

всички

досегашни

проучвания

със

студенти

регистрираме

противоречива комбинация между убежденията за висшето образование в
България и мотивация за продължаване на обучението след завършване на

средното

образование.

Поколението

на

родените

след

1989

г.

носи

противоречията на прехода, успехи и падения, падения и успехи, от една
страна,

а от друга, дълбоко кодирания култ към образованието, който се

корени в народопсихологията на българите. Подобна картина регистрираме и в
това проучване. Участващите в изследването ученици са разпънати между
цели, стремежи, желания и стереотипи, свързани с образованието и между
широкоразпространените и разпространявани негативни случки, събития,
процеси, свързани най-вече с българските висши училища. Почти изцяло
негативни вярявания за БГ университетите, съпроводени с ясна мотивация
затова, защо е добре, защо трябва да продължат обучението си. Изключително
трудна среда за един млад човек за вземане на решение.
При мотивите за решението за продължаване на образованието
регистрираме потвърждаване на картината, която Центърът очертава по този
въпрос от постоянните проучвания сред студентите в ИУ - Варна. Мотивите на
изследваните ученици могат да бъдат групирани в няколко направления:


Мотиви, свързани с бъдещата професионална реализация
– това е първата мисъл, която се оформя, когато стане въпрос за
причини за продължаване на образованието в по-голямата част
от изследваните лица. В изказванията на младите хора личи
заложено вярване, нещо като код, като програма, което извежда
на повърхността мнения в тази посока. Бъдещата реализация се
проявява по различен начин в техните изказвания:
o Увеличаване на шансовете за намиране на работа –
независимо от това, че по-голямата част от тях споделят
мнението, че връзката „висше образование – намиране на
работа“ не е гарантирана - „образования човек винаги
може да се реализира“; „ако останеш със средно (б.а. –
образование), или ще отидеш по чужбината, или ще
станеш общ работник“; „нужно е, особено в нашия град
(Шумен). Ако си с висше имаш много по-големи шансове
за работа“; „Ще уча. Нямам как. Трябва да уча. Без да уча,
всъщност виждам, че има хора, които имат висше
образование, и даже не едно, които не могат да си

намерят работа, какво остава за някой със средно. Като
цяло има нужда от висше образование наистина заради
работата, както казаха (б.а. – другите участници в
дискусията)

да

се

образова

нацията“;

„Заради

реализацията. Защото един висшист винаги, нали… от
тая гледна точка, че един висшист винаги ще бъде
предпочетен от работодателя, отколкото тоя, който е
завършил само гимназия“; „Заради реализацията. Не че с
висше ще стана много богата де, и ще работя някаква
много хубава работа, ама…поне ще имам по-голям
процент шанс да работя някъде, отколкото да съм учила
геодезия до 12-ти клас.“; „трябва да уча, за да имам поголям шанс за по-висока заплата“;
o Постигане на целите – конкретна професия, изисквания
за нива на заплащане, кариерно развитие – „Ако преди,
когато се случваха промените, човек може да рискува и
да направи печеливш бизнес, сега не е така. Сега вече не
можеш просто да направиш една фирма, и айде, правиш
добър бизнес. Сега без висше образование не може“;
„много важна стъпка е, за да се реализираш по-добре, за
да си по-добър в работата си“; „за да си намеря желаната
работа след време“; „да мога да създам собствен бизнес“;
„има специалности, които не можеш да ги работиш без
да си магистър“; „Добре е да постигаме целите си. Като
учим, ще придобием повече знания и умения, т.е. повече
възможности да постигнем целите си. Нали ще станем
родители. Като ни питат нашите деца какви цели сме
имали, и като не можем да им обясним какъв пример ще
дадем. Затова искам да уча.“; „В България без висше
образование няма как да имаш работа и да се издържаш.“;
„Ако се търси кариерно развитие, би трябвало да се
продължи образованието, според мен. Човек има повече
възможности
мечтите

с

си.

образование.“;
Без

„За

образование,

да

реализираме
не

можем.“;

„Образованието

ти

дава

насоки.

Колкото

си

по-

образован, толкова по-добре може човек да се ориентира
после.“;

„Работата

ми

изисква

да

имам

висше

образование. Трябва да завърша. Това, което искам да
правя изисква да съм с висше образование.“; „За да се
реализирам в чужбина“; „Когато учиш е лесно да намериш
връзка с хората, с които учиш там и за бъдеще ще е
голям плюс, ако работиш това, което си завършил.“;
o Желанието за продължаване на семейния бизнес – „Ще
уча, за да продължа това, което баща ми е започнал във
фирмата си. Трябва да продължа семейния бизнес.
Затова ще уча.“;


Мотиви, свързани със самоактуализацията – „Важно е да
учиш, не само, за да се реализираш по-добре, а и за да увеличиш
знанията си“; „Висшето образование ще ми помогне да се
усъвършенствам, да се развивам. Ще получа нови знания,
познания за света, за всичко. Дава възможност за много
контакти. За кариера. Това ме кара да продължа да уча.“; „за да
продължа да се развивам интелектуално“; „Човек не трябва да
спира да се обучава“; „Не, че знам какво точно искам да правя с
живота си, но реших да продължа да уча, защото и целият ми
живот няма да ми стигне, за да се изуча“; „искам да продължа да
се развивам“; „Самоусъвършенстването е нещо, което ти дава
самочувствие. Искам да уча, за да продължа да се развивам. Ако
уча, ще вярвам повече в себе си, ще бъда по-уверен. А има
професии, които без висше няма как да практикува човек.“; „за
повече знания“; „за развитие на личността“; „Искам да запиша,
защото искам да развивам себе си."
"Ще запиша, защото нямам избор. Трябва да уча. Това е поважно за мен.“; „Ами моята нагласа за висшето образование е,
също както досега казаха - положителна. Защото си мисля, че
преди всичко образованието е едно от най-висшите
постижения може би на цивилизацията. Защото малко или

много това, което ни различава хората от другите животни е,
че сме достигнали такива нива на познание, което те все още
не са постигнали, малко или много. Или поне предполагам, че не
са ги достигнали, защото не са подали тук никъде поне знак, че
не са ги достигнали. Но все още няма маймуни хирурзи, така че
да речем, че не са ги достигнали. Та така. По някакъв начин
чрез образованието човек развива повече и повече и приемайки,
че има еволюция, то образование е следващата стъпка в
еволюцията. Това е поне според мене.“;


Мотиви,

свързани

със

социалния

статус

-

„прави

впечатление на хората около теб, когато си с висше
образование“; „хубаво е да имаш висше, щото ще си по-умен от
другите“; „с образование можеш да станеш някой“; „Ами аз
някак си се чувствам притисната, защото ако нямаш … ако не
си завършил висше учебно заведение някак си възможностите
ти, някак си хората просто не гледат по същия начин на теб.
Някак си изглежда все едно си безхаберен, все едно не си учил. И
просто … все едно ми е нужна тая диплома например, за да
стане нещо хубаво, което не съм много съгласна, обаче …
Имам предвид, че не съм съгласна с това, че ако не си завършил
във висше учебно заведение стоиш по-долу от останалите,
обаче проста така се е наложило, че трябва да завърша
някъде.“;


Мотиви,

свързани

с

личностното

развитие,

с

израстването – „Чрез образованието човек става по-широко
скроен. Нова сфера, нови приятели и познати. Научаваш се да
приемаш различията...Все неща, които си заслужават.“; „Искам
да уча, за да бъда самостоятелен. Да се науча да бъда
самостоятелен. Научаваш се да живееш с бюджет. Колкото
харчих – за толкова дни ще имаш пари. Това са си важни уроци.“;


Мотиви, свързани със стереотипи – „времената са такива,
че без висше образование няма как да се реализираш по-напред
в живота“; „Ами, пътеката е ясна. Завършваш средно и трябва
да кандидатстваш във висше.“; „Себеуважаващият се човек –

трябва да учи висше“; „Това е стереотип. Всички отиват да
учат.“; „Ами, някак си, ни е казано, че след като завършиш 12
клас, трябва да продължиш да учиш. Нещо такова. Като
програмирано е. Но мисля, че наистина имаш повече шансове за
работа, ако си завършил висше.“;


Мотиви, свързани със забавлението – „Заради студентския
живот“.



ІV. Критерии за избор на специалност

Фокусът тук е към степента на ориентация на кандидат-студентите по
отношение на оформяне на решението и критерии за избор на специалности.
Това

са

двата

момента,

които

биха

подпомогнали

развитието

на

кандидатстудентската кампания.
По отношение на степента на „узряване“ на решението за това какво
точно ще учат общото впечатление е, че към края на месец януари кандидатстудентите са в процес на „активно лутане“. И това лутане е свързано с отговор
на един основен въпрос – „Какво искам да работя след завършването на висше
образование?“. В това направление е и информацията, която се търси – „Какво
бих могъл да работя?“
Напълно

се

преповтаря,

в

сравнение

с

проучването

на

първокурсниците, ранжирането на критериите за избор на специалност. И тук,
във фокусните групи, учениците говорят, че основните критерии, по които
избират специалност са:


възможности за намиране на работа след завършването, добри
нива на заплащане, възможности за кариерно развитие;



очаквания за развитието на сектора на специалността;



какви дисциплини се изучават по време на обучението;



добро преподаване;



възможности за стажове по време на обучението и като цяло
практическата ориентация на обучението.

ІV. Мнение на кандидат-студентите за предлаганите
специалности от ИУ - Варна

Няколко момента фокусират вниманието на изследователите тук:


Интерес към предлаганите специалности в ИУ – Варна;



Мнение на участващите в изследването кандидат-студенти
относно:

еднакво

(наименованието

не

звучащи
им

говори

специалности;
нищо);

модерно

непонятни
звучащи

специалности и остаряло звучащи специалности;


Мнение за предлаганите нови специалности от ИУ – Варна.

На изследваните лица беше предоставен списък със специалности,
подредени по азбучен ред. В него присъстват всички двадесет и четири, които
предлага ИУ – Варна и още седем, фиктивни. Основната изходна позиция при
добавянето на „фиктивните“ наименования на специалности, бе да се
предложат варианти, които частично или цялостно към момента не присъстват
в нашето портфолио от специалности.

