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1. Резултати от анкетно проучване на ОКС „Бакалавър“  

Анкетни допитвания на завършващите студенти в катедра ИСТ се осъществяват от 

2011 г. От тогава до сега не се е наблюдавала категорична неготовност или липса на 

желание сред завършващите ОКС „Бакалавър след професионален бакалавър“ да 

продължат образованието си е ОКС „Магистър“. Данните от извършеното допитване 

през 2017/2018 г. показват, че 55% искат да продължат образованието си в степен 

„магистър“. Все още не са решили и се колебаят 36% от анкетираните, а оставащите 

9% са категорични че няма да продължат образованието си. Наблюдава се тенденция 

в положителен отговор на този въпрос в сравнение с миналата година. Интересно е 

също, че 78% от желаещите да се обучават в степен „Магистър“ предпочитат това да 

стане в УниБИТ. 

1.1 Заетост по браншове 

Над 80% от студентите, завършващи ОКС „Бакалавър“ са работещи, като 57% от тях 

вече работят в ИТ сектора.  
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1.2 Реализация в сектор Информационни технологии 

Над 90% от анкетираните студенти имат желание да намерят ново приложение на 

дипломите си и да търсят по-добра реализация. 

 

2. Резултати от анкетно проучване на ОКС „Магистър“ 

2.1 Процент на работещите студенти в ОКС „Магистър“ 

Данните показват, че 93% от студентите обучавани в магистърска степен към 

катедра ИСТ са работещи. Разпределението им по специалности е предложено в 

следващата диаграма: 



 

2.2. Заетост по браншове 

Над 70 % от работещите студенти вече са се реализирали в ИТ сектора. Студентите, 

които не практикуват в областта на ИТ се реализират в Държавна администрация 

(7%), Търговия (6%), Банков сектор (6%) и друго (9%). 

 

2.3. Земана позиция в ИТ сектора 
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Интересни се оказват позициите, заемани от студентите работещи в ИТ сектора. 

Повечето студенти работят като системни администратори и ИТ специалисти. 

Значителен е процентът на програмистите (19%) и управленски позиции (8%).  

Специалистите по управление на качеството на софтуерни продукти са 3%.   

 

2.4 Реализация на студентите по браншове и по специалности 

Реализацията на студентите по специалности е предложена в следващата диаграма: 
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2.5 Връзка на темата на магистърската степен с работодателя 

Над 50% от анкетираните споделят, че разработената от тях магистърска теза има 

отношение към практикуваната от тях професия и работно място. 

 

Данните показват, че над 70% от завършващите ще търсят нови полета на трудова 

реализация след завършването на магистърска степен. 

  

темата има 
отношение с 

работодателя
57%

темата няма 
отношение 

36%

не са 
отговорили 

7%

СВЪРЗАНОСТ НА ТЕМАТА С 
РАБОТОДАТЕЛЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 АНКЕТНА КАРТА 

 

АНКЕТНА КАРТА 

 

Име*.......................................................................................................................................

................. 

Специалност*......................................................................................................................

.................. 

Образователно-квалификационна степен* 

а)”Магистър”  б)”Бакалавър” в)”Професионален 

бакалавър” 

Тел.:*............................................ E-mail:*...................................................................... 
*Данните са необходими за нуждите на Кариерен център при УниБИТ 

 

1. Смятате ли да продължите образованието си в степен „магистър” или „доктор”? 

 а) Да б) Не в) Колебая се 

1.1. Ако Да, къде ще продължите образованието си? 

................................................................................................................................................... 

2. Чрез каква форма на изпит завършвате образователно-квалификационната си 

степен? 

а) Държавен изпит б) Защита на дипломна работа/магистърска теза 

3. В момента работите ли? 

а) Да  б) Не (продължете от въпрос 8) 

4. В какъв бранш работите? 

а) ИТ 

б) Друго (допишете) ............................................................................................................. 

5. На каква 

позиция?......................................................................................................................... 

6. С придобитата специалност ще се опитате ли да повишите позицията си, ако вече 

работите в областта на ИТ? 

а) Да б) Не 



7. Темата на дипломната работа/магистърската теза, има ли отношение към 

работодателя? 

а) Да б) Не 

8. С придобитата специалност ще търсите ли реализация в областта на ИТ? 

а) Да 

б) Не, в друга сфера (допишете) ............................................................................. 

9. Какви са Вашите препоръки към застъпените в учебната програма дисциплини? 

Излишни дисциплини: Да се добавят дисциплините: 

  

  

  

  

Други 

препоръки:...................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. ..............................

.............................................................................................................................................. ..............

............................ 

Благодарим за Вашето сътрудничество! 

  

 


