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ЗА АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ 

 

Факултет по информационни науки към Университет по 

библиотекознание и информационни технологии проведе анкетно 

проучване на завършващите УниБИТ студенти през 2015/2016 

академична година. Данните са събрани през 2016г.1. 

Целта на проведеното анкетно проучване е да се идентифицират 

нагласите и професионалното развитие на завършващите съответните 

образователни степени студенти, както и да се очертаят проблемните 

области на проведеното с тях обучение.  

Анкетната карта е изградена от общо 12 въпроса и подвъпроси. 

Всеки от въпросите допуска право на един от посочените отговори, а 

някои от тях предлагат възможност и за дефиниране на собствен отговор. 

Анкетната карта е изготвена така, че да отнема възможно най-малко време 

за попълване, но да дава най-ясна представа за отношението на 

студентите към поставените в анкетата въпроси.  

Образец на използваната в проучването анкетна карта е представен 

в Приложение №  1 на настоящия документ. 

Целевата група на анкетното проучване включва завършващите 

степен „Бакалавър”, и „Магистър” студенти към Факултет по 

информационни науки на УниБИТ.  

Разпределението на специалности по степен на обучение е както 

следва: 

I. Бакалавър: 

                                         

1 *Анкетното проучване не претендира за представителност. 
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Специалност „Информационни технологии (ИТ)”; 

Специалност „Информационни технологии в съдебната 

администрация (ИТСА)”. 

II. Магистър: 

Специалност „Информационни технологии (ИТ)”; 

Специалност „ Информационни технологии в медийния бизнес 

(ИТМБ)“ 

Общият брой на анкетираните студенти, завършващи съответните 

образователни степени е както следва: 

Бакалавър - общият брой на анкетираните студенти е 78, от които 

53 са от специалност „Информационни технологии”, а оставащите 25 са 

от специалност „Информационни технологии в съдебната 

администрация”.  

Магистър – общият брой на анкетираните студенти е 80, от които 

56 са от специалност „Информационни технологии, 21 са от специалност 

„Информационни технологии в медийния бизнес” и 2 от специалност 

„Национална сигурност - държавата, духовност и лидерство“. 

Професионален бакалавър – общият брой на анкетираните 

студенти е 12. Всички са от специалност „Информационни технологии“. 

Резултатите от провеждането на анкетата са приложени в Част 

първа на същия документ. 
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ЧАСТ I: РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ 

1.1. СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” 

1.1.1. Специалност „Информационни технологии” и 

Специалност „Информационни технологии в съдебната 

администрация” 

1. Смятате ли да продължите образованието си в степен 

„Магистър”? 

 

Както се вижда в диаграмата приложена по-горе повече от 

половината от анкетираните студенти (62%) явно заявяват 

желанието си да продължат обучението си в последваща степен на 

обучение. Едва 7 % от завършващите през 2015/16 година  студенти 

се отказват от наличните възможности за продължение на 

образованието в степен „Магистър”, докато 31 % все още не са 

взели категорично решение по този въпрос.  

1.1. „Къде бихте продължили образованието си?”  

Въпреки предложената възможност за свободен отговор в 

анкетите студентите са посочили еднозначно УниБИТ в 94%, а 

Да, ще 
продължа 

обучението си
62%

Няма да 
продължавам 
обучението си

7%

колебая се
31%

ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ ЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ 
В СТЕПЕН "МАГИСТЪР"?
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другите 6% са отговорили „не съм решил“. Съотношението между 

дадените от тях отговори е предложено в следващата диаграма. 

 

2. „Работите ли?”  

 

Само 14 % от завършващите бакалавърска програма, специалност 

ИТ студенти са неработещи. Повече от 86% от студентите вече са се 

реализирали на пазара на труда като голяма част от тях запълват ИТ 

сектора. 

2.1. „В какъв бранш работите?” 

Прави впечатление сериозния процент на ангажираните в ИТ 

сектора студенти (54%), следвани в процентен дял от ангажираните в 

В УниБИТ
94%

не съм решил
6%

КЪДЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ ОБУЧЕНИЕТО СИ В 
СТЕПЕН "МАГИСТЪР"?

Работещи
86%

Безработни
14%
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частния сектор (21%) и в държавния сектор (13%). Не са посочили 

сектора, в който са заети 12% от анкетираните.  

 

  

ИТ
54%

частен сектор
21%

държавен 
сектор

13%

не са отговорили
12%

ЗАЕТОСТ ПО БРАНШОВЕ



 

8 
 

1.2. СТЕПЕН „МАГИСТЪР” 

1.2.1. Специалност „Информационни технологии”, 

„Информационни технологии в медийния бизнес“, „Национална 

сигурност-държавата, духовност и лидерство“ 

1. „Смятате ли да продължите образованието си в степен 

„доктор”?”  

 

На този въпрос отговарят всички анкетирани студенти. Данните 

показват, че 7 % от анкетираните желаят да продължат образованието 

си, а повече от половината (51%) нямат желание да продължават 

обучение в степен „доктор“, 42% все още се колебаят. Не се наблюдава 

мотивация у младите хора да продължат обучението си в степен 

„доктор“. 

1.1. „Къде бихте продължили образованието си?”  

Въпросът не съдържа предложени варианти за отговор, но въпреки 

това отговорите на всички студенти, които желаят да продължат своето 

образование се разпределят измежду три алтернативи, а именно: „В 

Да, ще 
продължа

7%

Не, няма да 
продължа

51%

Колебая се
42%

ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ ЛИ ОБРАЗОВАНИЕТО 
СИ В СТЕПЕН "ДОКТОР"
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УниБИТ”, „В БАН” и „Не съм решил”. Разпределението е показано във 

фигурата по-долу. 

 

 

2. „Работите ли?”  

На този въпрос отговарят всички анкетирани лица. Данните 

показват, че 92 % от студентите обучавани в магистърска степен във 

Факултет по Информационни науки са работещи, а едва 8 % споделят, 

че към момента на проучването нямат работа.  

 

 

УниБИТ
60%БАН

20%

Не съм решил
20%

КЪДЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ В СТЕПЕН 
"ДОКТОР"

Работещи
92%

Безработни
8%
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2.1. „В какъв бранш работите?” 

На този въпрос са отговорили всички анкетирани лица. Оказва се, 

че 58 % от работещите студенти вече са се реализирали в ИТ сектора. 

Студентите, които не практикуват в областта на ИТ се реализират в 

Търговия и финанси (15%), Производство (8%), МВР (3%), Авиация 

(1%), БАН (2%), Музеи и библиотеки (3%). 

 

 

2.2. На каква позиция”  

Интересни се оказват позициите, заемани от студентите работещи в 

ИТ сектор. Почти половината работят като ИТ специалисти. 

Значителен е процентът на програмистите (16%) и на специалистите по 

управление на качеството на софтуерни продукти (11%). В 

поддръжката на хардуерни и сотуерни системи са се специлизирали 

10% от студентите, а 5% са ангажирани в сферата на графичния дизайн.   

ИТ
58%

Авиация
1%

държавни 
агенции

5%

МВР
3%

музеи и 
библиотеки

3%

търговия и 
финанси

15%

производство
8%

реклама
5%

БАН
2%

ЗАЕТОСТ ПО БРАНШОВЕ
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2.3. „Темата на магистърската теза има ли отношение към 

работодателя? ” 

Работещите в ИТ сферата разработват магистърската си теза на тема 

свързана с работата, която изпълняват при работодателя си. Точните 

проценти са представени на фитурата. 

 

графичен дизайн
3% поддръжка

5%

разработчик
8%

специалист ИТ
24%

управление на 
качеството

5%
не са посочили

5%

да
22%

не  
25%

не са отговорили
3%

ЗАЕМАНА ПОЗИЦИЯ В ИТ БРАНША 

темата има 
отношение с 

работодателя
45%

темата няма 
отношение

50%

не са отговорили
5%

СВЪРЗАНОСТ НА ТЕМАТА С РАБОТОДАТЕЛЯ
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2.4. „С придобитата специалност ще се опитате ли да си 

намерите работа в областта на ИТ?”  

Изключително интересни за изследването се оказват отговорите на 

този въпрос. Става ясно, че едва 15 % от анкетираните нямат намерение 

да търсят нова реализация в областта, в която придобиват степен 

магистър. Преобладаващата част 78 % считат, че е важно да реализират 

придобитите в УниБИТ знания и умения, насочвайки се към нови 

възможности за реализация в ИТ сектора. Не са отговорили на въпроса 

7% от анкетираните.  

 

2.5. „С придобитата специалност ще се опитате ли да 

повишите позицията си, ако вече работите в областта на 

ИТ?” 

Завършването на магистърска програма във ФИН в УниБИТ се 

разглежда като възможност за повишаване на тяхната позиция в 

организацията и по-добра реализация (62%). Едва 15% смятат, че 

завършването на магистърска програма няма да промени сегашната им 

Да, ше се потърся нова 
работа в ИТ сектора

78%

няма да си търся нова 
работа в ИТ сектора

15%

не са отговорили
7%
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позиция. Голям е процентът (23%) на студентите, които не са 

отговорили на този въпрос.  

 

 

 

 

  

това е 
възможност за 

повишение
62%

няма да се 
отрази на 

позицията ми
15%

не са 
отговорили

23%

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 
ПОЗИЦИЯТА
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1.3 СТЕПЕН „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” 

1.3.1. Специалност „Информационни технологии”  

1. Смятате ли да продължите образованието си? 

 

Както се вижда в диаграмата приложена по-горе повече от 

половината от анкетираните студенти (64%) явно заявяват 

желанието си да продължат обучението си в последваща степен на 

обучение. Останалите 36 % все още не са взели категорично 

решение по този въпрос.  

1.1. „Къде бихте продължили образованието си?”  

Въпреки предложената възможност за свободен отговор в 

анкетите студентите са посочили еднозначно УниБИТ в 73%, а 

другите 27% не са посочили друга алтернатива. Съотношението 

между дадените от тях отговори е предложено в следващата 

диаграма. 

Да, ще 
продължа 

обучението си
64%

колебая се
36%

ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ ЛИ ОБУЧЕНИЕТО 
СИ?
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2. „Работите ли?”  

 

Само 8 % от завършващите бакалавърска програма, специалност ИТ 

студенти са неработещи. Повече от 90% от студентите вече са се 

реализирали на пазара на труда като голяма част от тях запълват ИТ 

сектора. 

2.1. „В какъв бранш работите?” 

Прави впечатление сериозния процент на ангажираните в сферата 

на услугите студенти (50%), следвани в процентен дял от ангажираните в 

УниБИТ
73%

не са 
отговорили

27%

КЪДЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ ОБУЧЕНИЕТО 
СИ?

Работещи
92%

Безработни
8%
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ИТ сектора и в МВР с равен процент (20%). В производството са 

ангажирани 10% от студентите, завършващи професионален бакалавър. 

Не са посочили сектора, в който са заети 12% от анкетираните.  

 

 

2.4. „С придобитата специалност ще се опитате ли да си 

намерите работа в областта на ИТ?”  

Изключително интересни за изследването се оказват отговорите на 

този въпрос. Голям дял от завършващите имат намерение да се 

преквалифицират в ИТ сектора, използвайки знанията и уменията 

получени от обучението в УниБИТ. 

 

ИТ
20%

МВР
20%

в сфератра на 
услугите

50%

производство
10%

ЗАЕТОСТ ПО БРАНШОВЕ

Да, ще си 
потърся нова 
работа в ИТ 

сектора
67%

Не, няма да 
търся 

реализация в 
ИТ сектора

33%

РЕАЛИЗАЦИЯ В ИТ СЕКТОРА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 АНКЕТНА КАРТА 

  

 

 

 



 

18 
 

  
 


