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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Днес все по-нетърпеливи са публичните очаквания от Университетския център за 
кариерно развитие относно организационни дейности както по привличане на работодателите в 
процедурите по професионалната подготовка, кариерното ориентиране и успешното социално 
развитие на обучаваните в нашия университет бакалаври, магистри и докторанти, така и 
особено за предлагане на националния и международния пазар на труда на собствените 
качествени кадри – специалисти от трите ОКС. В този контекст са оправдани намеренията на 
екипа ни за обмяна на идеи и опит в новата ситуация на висшите училища в България, като е 
наложителна не само дискусия с представители на Бизнеса, а и научно-делова среща на успели 
в кариерното си развитие наши алумни с Ректора и академичната общност на Югозападния 
университет. 

Допустимо е да се твърди, че ситуацията във висшето образование на България е силно 
изострена, най-вече чрез политическите предизвикателства в националното пространство на 
пазара на труда за научна конкуренция, професионално съперничество и противоборство на 
университетските алумни за кадрово развитие и успешна социална реализация. Закономерно се 
разчита на националното акредитиране на университетите при подреждането им в структурата 
на националната система. Обаче тази оправдана и донякъде естествена процедура сега е 
превърната в нов и неочакван лост за инспектиране ефективността на обучението чрез 
реализацията на кадрите с техните заплати? Съответно вече на преден план излиза пълната и 
достоверната (проверената) информация за кадровото развитие и социалната реализация на 
студентите на всеки университет – странно (защото няма научен подход), но именно такива 
данни се оказват решаващи за оценяването на качеството на обучението и определяне рейтинга 
на висшето училище. 

Високите равнища на безработица в целия Европейски съюз (Европейска комисия, 
2010 г.) закономерно актуализират необходимостта от преодоляване на недостига от най-вече 
адекватни квалификационни умения в някои региони, сектори и професии. Това оценяване 
съвпада и с актуализиране ролята на услугите за ориентиране, търсене на възможности, 
свързани с динамичните тенденции на пазара на труда, които имат съществена роля в 
политиките на пазара на труда и действат като интерфейс между търсенето и предлагането на 
умения. Възможно решение на стремежа на Съвета на Европейската комисия (2009 г.) да 
подобри мониторинга на европейските пазари на труда, инструментите и услугите за 
промоциране на ориентиране, свързано с работното място, за мобилност и за справяне с 
несъответствията на квалификацията, да бъде удовлетворяването на необходимостта от тесни 
взаимоотношения с работодателите. Такъв подход ще позволи да се подобрява качеството и 
прозрачността на информацията за свободните работни места, търсенето и предлагането на 
умения и компетенции на пазара на труда.  

 Очевидно е, че текущата икономическа рецесия не позволява откриване на нови 
работни места и намалява възможността за участие на млади висококвалифицирани и 
професионално подготвени кадри в обществено-икономическия живот и на България. 
Дипломираните млади специалисти с висше образование рискуват още в началото на трудовия 
си път да се сблъскат с негативизма на безработицата и с нелеките периоди на бездействие, 
което ще има негативно въздействие както при тяхното излизане на пазара на труда, така и 
върху качеството на бъдещата им работа и работоспособност. Разбира се правилните помощни 
мерки (назначаване на работа, практическо обучение свързано с работата, или достъп до 
допълнителни проучвания) ще улесняват младите хора да направят прехода от учене към 
работа, особено ако те не успеят да стъпят на пазара на труда веднага след като завършат 
своето образование. 

Логично следват и новите задачи на Университетските кариерни центрове – 
изследване, анализиране и архивиране на информацията за кариерното развитие на собствените 
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кадри. За тези актуални и нови дейности е организиран отчитаният научен проект от екипа на 
Университетски кариерен център при Югозападен университет „Неофит Рилски”. 
Наложително е да се търсят сполучливи и научни решения както за още възможности при 
съдействията ни за кадровото развитие на нашите студенти, така и за перманентното отчитане 
на професионалното им израстване у нас и в чужбина. 

Може да се допусне, че в перспективен план сравнително подходящи средства за 
посредничеството между Университета, нашите успешни алумни и техните работодатели ще са 
тристранните лични и електронни контакти, ежегодните отчети и доклади за данните на 
Центъра, научните дискусии и пътешествия, а и един Каталог за успешните кариери на наши 
кадри, чиято база и първообраз може да бъде настоящият сборник от научния проект на 
Университетския кариерен център при ЮЗУ „Неофит Рилски” за 2011 г.  
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ПРОФ. Д. Н. ИВАН МИРЧЕВ – 

РЕКТОРЪТ НА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

"НЕОФИТ РИЛСКИ" 

 

  Проф. д. н. Иван Мирчев е роден в Благоевград, златен медалист на Националната 

хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”.  Магистър по математика на СУ „Св. 

Кл. Охридски”. Научните му интереси са в областта на дискретната математика, теория 

на графите, дискретното оптимиране и новите образователни технологии. В ЮЗУ 

"Неофит Рилски" е от 31 години след спечелен конкурс за асистент. Защитава докторат 

по математика в областта на отделимите множества (1991). Доцент (1996), професор 

(2007), доктор на науките (2012). Има повече от 100 публикации в специализирани научни 

издания у нас и в чужбина. Автор е на 12 учебника по висша математика, няколко 

монографии и ръководства за решаване на задачи, научен ръководител и съставител на 

четири сборника. Специализирал в Маастрихт, Санкт Петербург и два пъти в Лондон. Два 

поредни мандата е зам.-ректор по акредитация, информационна инфраструктура и 

издателска дейност. Ръководи Катедрата по информатика и е директор на 

Университетското издателство „Неофит Рилски”. Член на ИБ на Управителния съвет на 

СМБ. Член на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол. 

 

 

ИДЕЙНАТА ВИЗИЯ ЗА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ  

 

Проф. д. н. Иван Мирчев 

 

Основната мисия на ректорското ръководство на Югозападния университет „Неофит 

Рилски” винаги е свързана с изискванията, залегнали в Закона за висше образование, а 

именно – наред с подготовката на специалисти, способни да развиват и прилагат научни 

знания в различните области на човешката дейност, висшите училища трябва още и да 

повишават квалификацията на специалистите, да осигуряват условия за развитие на науката, 

културата и иновационната дейност. Благодарение на такава политика нашият университет 

успешно променя своя облик от национална образователно-научна в научно-образователна 

институция и се превръща в съществен фактор на системата за висшето образование на 

Република България – с академични традиции и модерна научна и образователна база, както 

и със значително творческо присъствие у нас и в чужбина не само с научни иновации, а и с 

успешни кариери на свои бивши възпитаници.  
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Визията за бъдещето на Югозападния университет закономерно се маркира от 

бюлетина на Форума за Болонска политика, подписан от министрите на образованието на 

отделните страни-членки, от Европейската асоциация на институциите за висше образование, 

Европейската асоциация на университетите и Международната асоциация на университетите. 

Болонският процес цели формирането и по-нататъшното развитие на Европейско 

пространство за висше образование (вече успешно функциониращо), формулира и ново 

определение за висшето образование в Европа (2009/2010 г.).   

Естествено, базисната политика, с която ректорските ръководства по необходимост 

ще се съобразяват и през следващата декада, е определена от Европейската комисия и 

Комюникето от конференцията на министрите, отговорни за висшето образование за 

Европейското пространство за висше образование в новото десетилетие до 2020 г. Сред 

дефинираните приоритети на висшето образование за предстоящото десетилетие се 

открояват: равен достъп и завършване на висше образование; учене през целия живот; 

пригодност за заетост; учене с център студентът и преподавателската мисия на висшето 

образование; модерно образование, модерни научни изследвания и иновации – увеличаване 

на броя на лицата със способности за изследователски труд; високо качество на докторските 

програми, които да се допълват от междудисциплинарни и междусекторни програми; 

международна отвореност за глобално сътрудничество и транснационално образование, 

ръководено от Европейските стандарти и насоки за осигуряване на качество на 

UNESCO/OECD; мобилност на студентите, младите изследователи и академичния състав – 

най-малко 20% от завършващите студенти в Европейското пространство за висше 

образование трябва да са преминали период на обучение в чужбина; засилване на 

академичната и културната интернационализация на европейското висше образование, в 

частност ролята и на нашия университет като такъв инструмент; във всеки един от трите 

цикъла на висше образование трябва да се създадат възможности за мобилност в структура 

от програми за придобиване на степен (по възможност международни).  

Друг основен документ за общи намерения като перспектива е Декларацията от 

Будапеща и Виена относно Европейското пространство за висше образование от 12 март 

2010 г., както и бюлетинът от Форума за Болонска политика (Виена, 12 март 2010 г.). В 

раздел 4 на бюлетина е посочено, че „се нуждаем от засилено сътрудничество между 

системите на висшето образование и научните изследвания в различните региони по света”. 

Следователно акцент в бъдещата политика на Югозападния университет „Неофит Рилски” е 

повишаване качеството на научните изследвания, тяхната интернационализация, от една 

страна, и, от друга – усъвършенстване качеството на обучение. Това може да се осъществи 

чрез съответната налична инфраструктура и високоспециализиран състав от хабилитирани 

преподаватели и изследователи.  

Модернизирането на образователна и научна инфраструктура на Югозападния 

университет в следващото десетилетие задължително следва да се осъществява с 

правителствена подкрепа, както се декларира в т. 11 от Декларацията относно Европейското 

пространство за висше образование от 12 март 2010 г., „висшето образование е обществена 

отговорност”, т. е. държавата поема ангажимента, „независимо от тежките икономически 

условия, да направи всичко възможно институциите за висше образование да разполагат с 
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необходимите ресурси в установени и съблюдавани от обществените власти граници”. 

Изграждането на тази инфраструктура се налага с цел подпомагане на ефективния преход от 

образователна в научно-образователна институция за висше образование.  

Може да се твърди, че Югозападният университет е сред първите университети в 

страната, приели пътна карта още през януари 2008 г., както и процедура за изграждане и 

оценка на научна инфраструктура – за сведение и насърчение националната пътна карта за 

изграждане на научна инфраструктура е приета на 21 септември 2010 г. с Решение 692 на 

Министерския съвет. В този контекст следва да се подчертае, че създадената Пътна карта на 

университета покрива всички области на науката, които са предмет на изследване във 

висшето училище. И в следващото десетилетие изграждането и реализирането на мерките, 

залегнали в пътната карта, ще се осъществяват чрез оптимизиране на интеграцията и научния 

потенциал на университета в ERA (European Research Area); участие в международни 

проекти с европейски партньори; чрез получаване на достъп до широката паневропейска 

научноизследователска инфраструктура; намиране на „ниша” на национално и регионално 

ниво в сектори, в които ректорските ръководства ще развиват уникална научна дейност; 

стимулиране визията и развитие на политика на по-широко коопериране в определени за 

приоритетни и ключови зони за научни изследвания; създаване на нова генерация 

изследователи в науката и подобряване на нивото на съществуващия научен капацитет; 

създаване на поне един "RI парк" на ниво университет, на уникална и рядко срещана научна 

инфраструктура.  

В националната пътна карта е предвидено в раздел 6 БГ-Кларин да се създаде 

национална интердисциплинарна изследователска електронна инфраструктура за 

интегриране и развитие на електронните ресурси за български език като част от европейския 

CLARIN. В българския консорциум е включен и Югозападният университет. И както е 

посочено в картата, за развитие на научни комплекси България е предвидена в част от 

европейските проекти за подготовка за изграждане на научноизследователски 

инфраструктурни центрове. Те са ESSurvey – европейско социално изследване, Euro-Argo – 

глобален мониторинг на океаните и моретата, Spiral 2 – ускорител и инструментариум за 

добиване на редки радиоактивни изотопни лъчи с интензитет, несъществуващ до момента, 

Clarin – електронни лингвистични модели, Eli – мега-светлинен лазер, BBMRI – Европейска 

инфраструктура за биобанкиране и Ргасе – партньорство за върхови изчислителни 

изследвания в Европа. Макар Югозападния университет да не е включен в националния 

консорциум по горепосочените програми (с изключение на Кларин), привличането на нови 

членове е препоръчително и университет „Неофит Рилски” в перспектива непременно ще 

кандидатства обосновано за партньорство в някои от програмите на съответното 

министерство.  

Включването на нашия университет в горепосочените програми изисква 

непрекъснато да се акцентира върху научните изследвания и тяхното качество. За целта 

усилията ни и в бъдещо време трябва да се насочват за възприемане и адаптиране към 

нашите условия на разработената концептуална рамка за научно-информирано преподаване 

(research-inforтed teaching). Известно е, че целта е да се разшири обхватът на ученето и 

преподаването в рамките на университетите. Приема се, че то би подкрепило опита в ученето 
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на студентите, би мотивирало преподавателския състав да поддържа научна активност и да 

предполага включване на бизнеса и изследователите в процеса на обучение. Значимо 

взаимодействие между обучението и научните изследвания би помогнало на студентите да 

развият разбиране за комплексността на знанието и компетенциите им при справяне с 

различни научни предизвикателства, които прогресът генерира и ще генерира перманентно. 

Следователно дипломираните наши алумни ще бъдат способни да подкрепят „икономиката, 

базирана на знание”.  

Тук следва да се отбележи, че вече са налице свързани типологии на научно-

информационното преподаване. Това е концепт, разработен от Boyer (1990) и възприет от 

развитите европейски университети. „Начетеност” и „ерудиция” са едни от предпочитаните 

от него термини – те изразяват преминаването отвъд поляризацията между преподаването и 

научните изследвания. Последната е насочена и към измерване на по-широк кръг академични 

дейности. „Трансферът на знание” е най-често използваният термин за разпространение на 

резултати от научни изследвания и други форми на генериране на знание. Както е известно 

от определението на Argote and Ingram, 2000, „това е процес, в който една единица (група, 

департамент, катедра) се повлиява от опита на друга”.  

Мерките, които в бъдеще ректорското ръководство на Югозападен университет 

„Неофит Рилски” ще предприема, трябва да целят подпомагането на академичния състав 

правилно да оценява инициативите, базирани на научно-базирано преподаване, които са 

заложени в учебните планове и програми на институционално и международно ниво. 

Възможно е нашите намерения в следващата декада да са извеждане именно на следните 

категории, на които да се базира научноизследователската работа на преподавателите, за да 

може международното измерване да е ефективно:  

- преподаването  - с фокус върху специалността на студента;  

- научно-ориентирано – акцент върху научната конструкция и дизайн;  

- научно базирано – с фокус върху научно базираното научаване (докторанти); 

- научно ръководено – с акцент върху научаването, фокусирано върху 

публикационна активност и писане на статии в реферирани списания.  

Посочените категории описват степента, в която се включват студентите като 

аудитория и/или (съ)изпълнители на научен проект, както и в каква степен те се фокусират 

върху обучението, базирано на научни изследвания или учат за изследователския процес и 

решават негови проблеми. Преподаването, базирано на научна информираност, следва да 

бъде ориентирано специфично към определена специалност и да варира в съответствие с 

академичното равнище.  

Научно-информирана практика е концепт, залегнал и през последното десетилетие в 

българските университети, но с членството на страната ни в Европейското научно и 

образователно пространство бяха поставени нови изисквания: нарастване на националното и 

международното признаване, защото процесът на вземане на решения в областта на висшето 
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образование и съответните професионални направления следва да се базира на доказателства 

за ефективно проведена, научно-базирана практика. Известно е, че в Обединеното кралство 

редица национални и професионални организации поставят акцент, че целият състав следва 

да включва/инкорпорира активно доказателства от науката, които да се прилагат в 

практиката.  

Третият важен акцент върху визията за бъдещето на университет „Неофит Рилски” 

безспорно е интегриране на научно-информационното преподаване и научно-информираната 

практика. В областта на здравните професии и специалности това е водещ компонент, а 

Югозападният университет успешно развива такива специалности във Факултета по 

Обществено здраве и спорт. Така че и следващите ректорски ръководства ще трябва да 

акцентират върху 6 основни фактора, които характеризират ефективното и качествено 

преподаване през ХХІ век: по-нататъшно изследване на връзката между преподаване и 

обучение (научаване), научни изследвания и интегриране и приложно познание; ефективно 

преподаване чрез акцент върху практиката и прилагане на европейските и световните 

стандарти за обучение в дадена специалност; знания за преподаването и научаването от 

страна на студентите чрез акцент върху рефлексия по отношение на практиката; формиране 

на специфични научни умения за изследвания, научно поведение и научен краен продукт; 

развитие на знание за съдържанието на учебната програма чрез рефлексия; разпространение 

на резултатите от научните изследвания в реферирани рецензирани български и най-вече 

чуждестранни списания.  

По отношение на образователните дейности като водеща политика до 2020 г. биха 

могли да се откроят някои основни моменти за висшето образование, залегнали още в плана 

за действие през 2010-2011 г. и в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия 

живот за периода 2008-2013 г. Например: 

* По приоритетно направление – подобряване на възможностите за достъп до 

учене през целия живот:  

- развитие на дистанционна форма на обучение;  

- актуализиране на Системата за натрупване и трансфер на кредити в контекста на 

Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS).  

* По приоритетно направление – осигуряване на качество и ефективност на 

ученето през целия живот:  

- стимулиране на работодателите да осигуряват практика в реална работна среда за 

студенти;  

- актуализиране на квалификационните характеристики за специалностите във 

висшето образование и учебни програми по дисциплини с цел привеждането им в 

съответствие със състоянието и тенденциите на пазара на труда, научно-техническия прогрес 

и действащото специално законодателство;  
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- засилване на чуждоезиковото, ИКТ и специализирано обучение във формите на 

подготовка и повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища; 

- разработване на Национална квалификационна рамка.  

Ректорското ръководство и в следващите мандати следва да отчита тенденцията към 

запазване интереса на потребителите на образователни услуги в сферата на магистърските 

програми, продължаващото обучение и търсенето на нови образователни програми.  

Закономерно поне до 2020 г. ще се запази и още повече засили тенденцията да се 

създават учебни планове и програми, способстващи не само да обогатяват и надграждат 

професионално насочени знания, а и да формират социални, информационни и 

професионални компетентности, както и умения за самостоятелна работа и творчество.  

Според мен естествено трябва да продължи процесът на оптимизиране на учебните 

планове относно аудиторна и извънаудиторна заетост, теоретична и практическа 

натовареност. Необходимо е да се преодолее днешният дисциплинарен максимализъм и да се 

разнообразят формите на контрол (текущ и резултативен). Наложително е да се задълбочи 

политиката за разработване, обновяване и оценяване на бакалавърските и магистърските 

програми по отношение на пазарната потребност и икономическа целесъобразност за 

университета, а образователните дейности да се управляват на основата на ясно разписани 

процедури и навременни организационни решения.  

Същевременно в перспектива е изключително важно магистърските програми и 

програмите за продължаващо обучение да продължават да откликват на потребностите на 

кандидатите за обучение и практиката. Разбира се би следвало да се разширяват 

възможностите за повишаване на квалификацията и придобиване на допълнителна 

квалификация, в рамките на продължаващото обучение, като се създават условия за 

осигуряване на обучение през целия живот. А за да се реализират тези амбициозни 

намерения, е необходимо преразглеждане на структурата и профила на представените 

специалности по научни направления в университета.  

Прието е, че съществен компонент от политиката на нашия университет е 

практическото обучение, което е заложено в учебните планове и програми и е за научно-

базирано преподаване и формиране на практически умения у студентите. За неговото 

осигуряване ежегодно се сключват и ще се сключват в бъдеще договори с работодатели и 

наставници; непрекъснато ще се разширява спектърът на образователните и научните 

институции, пряко ангажирани с практическото обучение. Работодатели са канени на 

обсъждане на учебните планове по време на акредитационни процедури, както и по линия на 

Университетския кариерен център, и ще бъдат участници в следващите подобни дискусии 

през периода до 2020 г.   

В качеството си на действащ Ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски” 

държа да отбележа още, че в перспективен план са разработени и подписани меморандуми за 

сътрудничество с общини, образователни институции, институции от публичната сфера и др. 

За да се подобрява взаимовръзката на нашите студенти с потребителите на кадри на 
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университета, активно функционира Университетски кариерен център (2005), който ще 

продължи и в бъдещо време (поне до 2020 г.) да търси решения както за професионалното 

ориентиране и кариерното развитие на специалистите с висше образование, така и за щедро 

сътрудничество на алумни с Академичната общност и учещите студенти. Имат перспектива и 

съвместно организираните с външни институции Дни на отворените врати за студентите, 

Форуми на кариерата и други публични прояви. Кариерният център ще продължи да 

подпомага студентите в процеса на търсене на стажантски практики и кандидатстване за 

работа, ще организира още дискусии по интересни теми, свързани с тяхната професионална 

реализация, ще ръководи изследвания сред работодателите за нагласите им към наемане на 

завършващи студенти – особено насърчителен факт са работодателите, които са наши бивши 

възпитаници, т.е. в някои специалности вече сме постигнали 100 % възпроизводство на 

кадрите. А и са десетки наши алумни, които работят като преподаватели и администратори в 

родния си Югозападен университет! Нова задача на Университетския център за кариерно 

развитие е и ще е приобщаването на нашите алумни към проблемите на студентския живот и 

към научно-учебните иновации на академичната общност. Учредяването през Тристранната 

среща „РЕКТОР – БИЗНЕС – КАДРИ” на КЛУБ АЛУМНИ (11.11.2011) е оптимистичен знак 

за готовността на бившите ни възпитаници с успешна кариера да сътрудничат – и на 

любимия си Югозападен университет и на неговите студенти. В такъв контекст приемам за 

допустимо предположението, че представата за разумното бъдеще на нашия Университет 

може да е именно в сърцата и умовете на алумните – нали учителят проектира себе си в 

тяхната успешна кариера? 

В заключение, млади колеги и последователи, искам да посоча очевидното – да, 

предизвикателствата ни през следващите години няма да са малко. Интернационализацията 

на образователния и научен продукт вече е трайна европейска парадигма и за да остане и 

трайно да присъства в Европейското научно-образователно пространство, Югозападният 

университет „Неофит Рилски” следва приоритетно и с пълна сила да продължи политиката 

си за реформиране и модернизация. Разбира се, ключов елемент на такава иновативна и 

футурологична политика са и ще бъдат нашите успешни алумни – за да останем и за да има 

България в историята и в бъдещето на човечеството.  
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ПРОФ. Д. П. Н. АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ –  

ПЪРВИЯТ РЕКТОР  

 

ПРОФЕСОРЪТ, КОЙТО ЗАБЕЛЯЗВАШЕ ДРУГИЯ 

 

Проф. д. п. н. Йордан Колев 

 Който притежава знанието от раждането си, 

e висше същество. 

Конфуций 

  

35-та годишнина на Югозападния университет провокира моите спомени за проф. 

Александър Маджаров – Основател и първи Ректор на нашето висше училище. В образите 

на толкова близкото (и така обичано) динамично общо минало просветна (доста ярко) идеята 

(липсваща ни днес), че всъщност Животът сам по себе си е безсмислен. Човешкият индивид 

– също. Човечеството има оправдание само в опитите на отделния човек да общува с другия, 

да го забелязва и ако е необходимо, да му помага. Това като че ли е и същинската мисия на 

Цивилизацията. 

Проф. Ал. Маджаров имаше тази прекрасна дарба да забелязва другия човек. 

Умееше да се радва на живота и особено на младите хора около себе си. Преценяваше ни 

бързо и точно що за „птици” сме, докога ще се задържим в Благоевградското висше училище 

и докъде ще се изкатерим по научното поприще. Познаваше всеки свой педагогически кадър, 

знаеше всичко за него и сериозно го напътстваше и насърчаваше. Може да се каже, че на 

всеки от нас, първите асистенти, той даде шанс и кураж да се развиваме и израстваме в 

социално и научно-преподавателско направление. 

 

*** 

Паулу Коелю в „Дневникът на един маг” (С., 2008) пише:  

„Човек никога не престава да мечтае. Мечтите са храна за душата, както яденето дава 

храна на тялото. През живота си често виждаме своите мечти провалени, а желанията си 

съсипани. Но дори и тогава трябва да продължим да мечтаем... Справедливата битка се почва 

тогава, когато сърцето ни я желае... В наши дни обаче светът доста се е променил и битката е 

пренесена от бойните полета вътре в нас самите... Справедливата битка е онази, която водим 

в името на мечтите си.” (с. 56-57). 
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Обаче през времето на социализма всички ние съвместно бяхме поравно щастливи, 

еднакво бедни и заедно се борихме против общия ни враг – лошият капитализъм. В такава 

фатално-съдбовна война нямахме право на собствени индивидуални мечти (Да не би 

случайно да си позволим да се „ровим” „вътре в нас самите” и да водим своя Справедлива 

битка?), защото партийно заедно мечтаехме за балансирано разоръжаване и световен мир на 

Земята, мечтаехме колективно за щастие на онеправданите и болните хора по целия свят, 

мечтаехме първи да стъпим на Луната или на Марс. Мечтаейки (дори в сънищата си), все 

чакахме нещо да се случи и някой друг да го направи и за нас, водейки неговата си 

Справедлива битка (а и днес българите продължаваме все още да мечтаем някой друг 

граждански-демократично да заработи съзнателно-професионално, пак друг да победи 

корупцията, трети – да е истински честен с другите граждани, четвърти – да не краде от 

другите хора и пр., и пр., без да търсим Справедливата битка вътре в нас самите). 

Още тогава, вече някога, за разлика от нас, макар и сред нас и въпреки нас, проф. Ал. 

Маджаров имаше своя голяма, конкретна и лична Мечта – да създаде алтернатива на 

единствения Софийски университет – и смело водеше Справедливата си битка за нея: от 

цялото сърце, с мъжка воля и огромно желание (и с цената на здравето). В своята 

Справедлива битка воюваше (като средновековен рицар) с многобройни и силни врагове 

(колеги и партийни секретари), срещаше всякакви капани и препятствия, но той успя да 

победи (и себе си, и другите) и постигна мечтата си – създаде първото висше педагогическо 

училище извън столицата. По този необичаен (и авангарден) за българското висше 

образование модел на проф. Маджаров после набързо се нароиха още много (дори твърде 

много) подобни институти, а скоро – и университети. 

П. П. На нареждането да се яви веднага пред Първия секретар на ГК на БКП новият 

ректор на Висшето училище в Благоевград реагира с като че ли фатален за кариерата си 

порив: „Аз съм ректор и който иска да ме види, да дойде в приемното ми време.”  

 

*** 

По времето, когато проф. Ал. Маджаров носеше в чантата си новия Педагогически 

филиал на Софийския университет (това беше любимата му шега, тъй като в неговата 

академично-пътническа чанта се побираше цялата канцелария на ректора и там неотлъчно 

„зорко бдяха” над доброто ни бъдеще не ясновидки и пророчици, а Постановлението за 

откриване на висшето училище в Благоевград, учебните планове и програмите на новите 

специалности ПУП и НУП, ректорските заповеди, документи, всякаква кореспонденция), той 

с искрено удоволствие общуваше почти денонощно с току-що избраните асистенти. Аз също 

имах този педагогически късмет – понякога да съм в неговата весела и интелектуална 

компания и, както се казва, „да пия вода от извора” на модерната педагогическа наука. Тук 

вече бяха и големите български педагози проф. д. п. н. Жечо Атанасов, проф. д. п. н. Дечо 

Денев, проф. д-р Петко Щерев, проф. д-р Иван Пеев, доц. д-р Марин Баев, доц. д-р Снежина 

Македонска, доц. д-р Стефан Пеев, доц. д-р Марин Андреев и др. Благословени часове и дни, 

в които бъдещият ЮЗУ буквално „набъбваше” от идеи, енергия и самочувствие. 
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Благоевград преливаше от стотици щастливи студенти... 

 

*** 

Възможно е да се допусне, че Животът е неуправляем процес. Непредсказуеми са 

нещата от живота, безброй са факторите, които действат навсякъде и във всичко. Като че ли 

именно случайността е водеща в причинно-следствените взаимодействия и на житейската 

„сцена”. В моя провинциален живот на панелен човек случайните срещи с проф. Александър 

Маджаров неусетно са ставали водещи със своята съдбовност и може би потвърждават 

изказаното предположение. Например: 

* С порива на младостта бурно се щурах из изкушенията на студентския живот в 

столицата, когато в III курс от следването ми в Софийския университет (спец. „Педагогика”) 

случайно бях забелязан от проф. Маджаров. В хода на своите лекции той илюстрираше 

преподаваната учебна материя с малки задачи за ученици от началното училище. Веднъж 

само аз извиках от залата верния отговор, а когато обясних пред аудиторията как съм решил 

задачата, предизвиках истинско изумление у преподавателя, тъй като, и според него, и 

според методиката, такъв начин на решение няма. Развеселен, проф. Маджаров ми кимна 

одобрително – така той ме забеляза сред потока от студентски глави и понякога ме 

привикваше в междучасието да решавам негови задачки по моя си начин, но „чудото” не се 

повтори – не реших нито една от тях и той разбра, че не ставам за математик. Обаче ме е 

запомнил и вероятно ме е наблюдавал (не бях отличник), защото през 1974 г. в края на 

обучението в университета проф. Маджаров ми каза, че имам качества за преподавател и да 

си помисля дали да не кандидатствам за негов асистент. 

Но Животът реши друго… 

* Вече начинаещ преподавател по ИПБО в ПИДУ „Вела Пеева” в родния ми град 

Пазарджик (есента на 1974 г.), неочаквано бях извикан от проф. Маджаров – той беше Главен 

редактор на спис. „Начално образование” и ми възложи да извадя част от дипломната си 

работа и да я преработя като статия за списанието. Изненада ме не задачата (исках да пиша), 

а неговото отношение към мен: той още ме помнеше, знаеше каква е темата на моята 

дипломна работа, дори я беше прочел в Университетската читалня и ми цитираше някои 

пасажи от нея, за да обясни какво точно да напиша за годишнината на Константин Величков. 

Проф. Маджаров търпеливо и безмилостно връща разработката ми 4 или 5 пъти и тя така и не 

излезе за годишнината през 1975 г. Вече бях отчаян и разочарован от себе си, почти отказал 

се от опити за научно писане, но моят учител продължаваше строго да изисква от мен да 

правя поправки и да подобрявам текста – не посмях да му кажа, че ми е „писнало” и че вече 

съм уморен. И работех с неприязън (мразех всяка дума от този проклет текст), нощем, на 

машинката „Марица” (нея си купих от първата заплата) – статията излезе едва в края на 1976 

г. – първата ми статия, а аз дори не я прочетох. Така проф. Александър Маджаров ме научи 

без жал към себе си непрекъснато и безкомпромисно да работя до окончателното постигане 

на избраната цел. Жестоко е, но нима Животът е друг?  
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Какво е щастието всъщност… 

* Третото случайно „явяване” на проф. Маджаров взриви кроткото ми битуване в 

родното жилище и сред грижите на мама и тате в Пазарджик. Не помня кой беше 

„вестоносеца”, на когото Маджаров казал да ми предаде да заминавам с жена си Маргарита 

за Благоевград, където е открит Педагогически филиал и имат нужда от асистенти. Сред 

голяма конкуренция (12 кандидата за 4 места) само трима издържахме конкурсните изпити и 

ние станахме част от академичната колегия. Грабнахме детето и заминахме. Беше есента на 

1979 г.  

Баща ми 3 години не ми проговори…  

 

*** 

Каква е ролята на Учителя при търсенето на знанието, ако то е в самия човек, както 

твърди Сократ? Може би трябва да се търси енергията на познанието, тайнството на 

познанието. Съхранил съм усещането, че нашият общ Учител проф. д. п. н. Александър 

Маджаров владееше вълшебството да дарява именно енергията на знанието, да посвещава в 

тайнството на науката и творческото откривателство – като истински духовен лидер.  

Той беше роден Знаещ...  

 

*** 

Има паралелен свят. И той не е един – те са няколко или може би са безброй? 

Осъмвам в някой от тези светове. Имах шанса засега поне три пъти да се събудя в по-добър 

вариант, където да срещна забележителния човек, учен и ръководител Александър 

Маджаров.  

Хаосът е в ума – как да правим своя избор... 

 

*** 

Човекът, може би е, и като мравката в мравуняка, и като пчелата в кошера – там сред 

множеството има само една Царица, а при хората – един е само Господ. Затова и 

могъществото на човека вероятно е в съдбата да е заедно с другите в името на общата воля – 

Бог/Космически Разум. Но как да разбираме това „заедно” – за разлика от мравките и 

пчелите, ние, хората, сме и разумни същества със съвест и морал? 

А ако щастието (все пак) е в заедността... 
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*** 

Нека написаното тук окуражава младите хора и най-вече всички възпитаници (бивши 

и настоящи) на Югозападния университет в очакванията и намеренията им за успешно 

професионално (и социално) бъдеще. Наистина има добри хора, които умеят да забелязват 

другия човек – както мен ме забеляза проф. д. п. н. Александър Маджаров. И те, добрите, са 

много повече от лошите. 

И нека нашите алумни помнят и забелязват своя Университет и своите учители, нека 

помагат и насърчават днешните студенти – както постъпваше първият ни Ректор, а и в негова 

памет. 
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ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ 

НА КАДРИ НА ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 

 

Ас. д-р Блага Джорова 

Югозападен университет „Неофит Рилски” 

Факултет по педагогика 

 

Кадрите на Югозападния университет „Неофит Рилски”, въпреки световната криза: 

ситуация, която обхваща както разнородни сфери и аспекти от човешкия живот – икономика, 

образование, производство, труд и пр., така и отделни институции и държави, все пак успяват 

да намерят своята „ниша” и да се реализират успешно на трудовия пазар. Студенти (бивши, 

настоящи и бъдещи), родители, преподаватели, политици и др. се вълнуват от въпроси, като:  

 Успяват ли студентите да започнат работа, след като получат така чаканата 

диплома?  

 Имат ли възможност да обогатяват своите квалификации? 

 Каква е оценката относно тяхната подготовка на хората, за които те 

работят? 

 Имало ли е и какви са трудностите, с които е трябвало да се преборят, за да се 

образоват и да се реализират по специалността? 

На тези и други такива въпроси се опитва да отговори Университетският център за 

кариерно развитие чрез експертен екип от изследователи по проект „Кариерното развитие на 

кадрите на Югозападен университет „Неофит Рилски”” (ЮЗУ). 

Съдействие с координати и информация за връзка с дипломирани вече студенти 

(алумни) оказаха и учебните отдели към основните звена (факултети и колеж). За 

осъществяване на поставената цел се използват и съвременните социални мрежи за 

комуникация и връзка между хората, както и лични контакти с алумни на ЮЗУ. Изпратени са 

повече от 1200 анкетни карти на намерените адреси за връзка и кореспонденция. Обратна 

информация се получи само от 460 възпитаници на Югозападния университет.  

Количествените отношения на анкетираните по специалности и факултети са 

представени в табличен вид по следния начин (Таблица № 1): 
 

 

Таблица № 1 

Процентно съотношение на анкетираните по специалности и факултети 

 

Факултет 

 

 

Специалности 

 

 

Процентно 

съотношение на 

анкетираните по 

специалности спрямо 

всички анкетирани от 

даден факултет 

Процентно 

съотношение на 

анкетираните 

по 

специалности и 

факултети 

спрямо всички 

анкетирани 

Ф
А

К
У

Л
Т

Е
Т

 П
О

 

П
Е

Д
А

Г
О

Г
И

К
А

 

Предучилищна и начална училищна педагогика 8,02% 3,26% 

Начална училищна педагогика  с чужд език 1,07% 0,43% 

Педагогика 1,07% 0,43% 

Педагогика на обучението по физическо възпитание 1,07% 0,43% 

Предучилищна педагогика с чужд език 8,56% 3,48% 

Социална педагогика 0,53% 0,22% 

Специална педагогика 5,35% 2,17% 
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Педагогика на обучението по труд и технология 0,53% 0,22% 

Начална училищна педагогика 35,83% 14,57% 

Педагогика за подготовка на начални учители 4,28% 1,74% 

Педагогика за подготовка на детски учители 4,28% 1,74% 

Предучилищна педагогика 19,25% 7,83% 

Социална педагогика и социално подпомагане 3,75% 1,52% 

Специален педагог в помощна детска градина и 
помощно училище 0,53% 0,22% 

Педагогика на трудово-политехническата подготовка 1,07% 0,43% 

Некоректни (непосочена специалност) 4,81% 1,96% 

ОБЩО  15  40,65% 

С
Т

О
П

А
Н

С
К

И
 

 Ф
А

К
У

Л
Т

Е
Т

 

  

Счетоводство и контрол 16,13% 2,17% 

Финанси 54,84% 7,39% 

Туризъм 8,07% 1,09% 

Стопанско управление 9,68% 1,30% 

Администрация 1,61% 0,22% 

Маркетинг  4,84% 0,65% 

Биомеханика и биомедицинско инженерство 1,61% 0,22% 

Банково дело 1,61% 0,22% 

Некоректни (непосочена специалност) 1,61% 0,22% 

ОБЩО 8  13,48 % 

П
Р

А
В

Н
О

-

И
С

Т
О

Р
И

Ч
Е

С
К

И
 

Ф
А

К
У

Л
Т

Е
Т

 

 

История  10% 1,09% 

Международни отношения 6% 0,65% 

Публична администрация  26% 2,83% 

Право   44% 4,79% 

Връзки с обществеността  6% 0,65% 

Публична и стопанска администрация  4% 0,43% 

Некоректни (непосочена специалност)  4% 0,43% 

ОБЩО 6  10,87% 

 

Ф
И

Л
О

С
О

Ф
С

К
И

 

Ф
А

К
У

Л
Т

Е
Т

 

Философия 24,32%  1,96% 

Политология  8,11% 0,65% 

Психология  27,03% 2,17% 

Социология  40,54%  3,26% 

ОБЩО 4  8,04% 

П
Р

И
Р

О
Д

О
-

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

Ч
Е

С
К

И
 

Ф
А

К
У

Л
Т

Е
Т

 

Информатика  28,57% 2,17% 

Компютърни системи и технологии  5,71% 0,44% 

Физика  8,57% 0,65% 

Педагогика на обучението по физика и математика  2,86% 0,22% 

География  17,14% 1,30% 

Химия  11,43% 0,87% 

Педагогика на обучението по химия и физика  2,86%  0,22% 
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Педагогика на обучението по математика и 
информатика   8,57% 0,65% 

Екология и опазване на околната среда  5,71%  0,44% 

Математика  8,57%  0,65% 

ОБЩО 10  7,61% 

Ф
И

Л
О

Л
О

Г
И

Ч
Е

С
К

И
  

Ф
А

К
У

Л
Т

Е
Т

 

Английска филология 15,63% 1,09% 

Българска филология 31,25% 2,17% 

Приложна лингвистика 34,38% 2,39% 

Славянска филология 3,12% 0,22% 

Етнология 6,25% 0,43% 

Начален учител по английски език 3,12% 0,22% 

Некоректни (непосочена специалност) 6,25% 0,43% 

ОБЩО 6  6,95% 

Ф
А

К
У

Л
Т

Е
Т

 П
О

 

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
Е

Н
О

 

З
Д

Р
А

В
Е

 И
  

С
П

О
Р

Т
 Социални дейности 25,93%  1,52% 

Логопедия  70,37% 4,13% 

Кинезитерапия  3,70% 0,22% 

ОБЩО 3  5,87% 

Ф
А

К
У

Л
Т

Е
Т

  

П
О

 И
З

К
У

С
Т

В
А

Т
А

 

Филмово и ТВ операторство 26,66% 0,87% 

Филмов и ТВ монтаж 6,67% 0,22% 

 Културология 13,33% 0,43% 

Педагогика на изобразителното изкуство 13,33% 0,43% 

Педагогика на обучението по музика 26,66% 0,87% 

Актьорско майсторство за драматичен театър 6,67% 0,22% 

Операторско майсторство 6,67% 0,22% 

ОБЩО 7  3,26% 

 

Т
Е

Х
Н

И
Ч

Е
С

К
И

 

К
О

Л
Е

Ж
 

Текстилна техника и технологии 25% 0,43% 

Комуникационна техника и технологии 25% 0,43% 

Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното 

производство 12,5% 0,22% 

Съобщителна техника 37,5% 0,66% 

ОБЩО 4  1,74% 

  

Д
Р

У
Г

И
 

  

Автомобилен транспорт 14,29% 0,22% 

Педагогика на трудово-политехническата подготовка 28,57% 0,43% 

Електронна и компютърна техника 14,29% 0,22% 

Арттехника 14,29% 0,22% 

Лека и хранителна промишленост 14,29% 0,22% 

Некоректни (непосочен факултет и специалност) 14,29% 0,22% 

ОБЩО 5  1,53% 
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Югозападният университет „Неофит Рилски” е с 35 годишна история, а всяка 

история закономерно съдържа факти и обстоятелства, които предопределят промените и 

развитието на явлението/институцията във времето. Обучението на студентите към момента 

се реализира от 9 основни звена – 8 факултета и Техническия колеж, които предлагат 

обучение в 62 бакалавърски и магистърски програми. Изследваните лица са част от 

историята на университета и ни предоставят информация, която едновременно е, и важна, и 

любопитна. Важна е според нас, за да се покаже обхватността на изследването и неговата 

обективност, а любопитна – защото припомня някои отминали вече моменти. Изследваните 

лица са дипломирани в 69 специалности, като 47 от тях са съществущащи в посочения от 

анкетираните вид и към момента, което е 76% от актуалните за университета специалности. 

Това е добра база за извеждане на изводи и препоръки въз основа на проведеното изследване. 

Несъществуващите в настоящия момент специалности, посочени в анкетните карти, са 22. 

Съвсем логично е, че нефигурирането на част от специалностите е резултат именно на 

некратката история на университета и конкретно на причини, като: преструктуриране, 

преименуване, обединяване, разделяне, закриване и др. Причинно-следствените връзки на 

настоящото състояние на университета е възможно да бъдат предмет на детайлно 

разглеждане и анализиране в ново изследване, докато за настоящото проучване върху 

реализацията на кадрите на Югозападния университет тази информация не е необходима. 

Информацията за специалностите по факултети, получена от анкетираните лица, се 

съдържа в таблица № 1 и обобщено е както следва:  

Факултетът по педагогика (ФП) е представен от най-голям брой анкетирани, които 

са 40,65% от всички обхванати в изследването. Считаме, че този факт е естествен, като се 

има предвид неговата 35 годишна история – основан през 1976 г. Завършилите факултета по 

педагогика са посочили петнадесет специалности, в които са се обучавали. Осем от тези 

специалности съществуват и към момента, а процентът на анкетираните, които са обучавани 

в тях, е 26,20%. Същевременно 68,99% от анкетираните алумни са завършили седем 

специалности, които вече не фигурират в структурата на университета. Такива специалности 

са: Начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика, Педагогика на трудово-

политехническата подготовка, Социална педагогика и социално подпомагане, Специален  

педагог в помощна детска градина и помощно училище (І-ІV клас), Педагогика за подготовка 

на начални учители, Педагогика за подготовка на детски учители. Некоректно попълнени 

анкети са 4,81%. Броят на несъществуващите специалности, както и съотношението на 

анкетираните от тези специалности спрямо анкетираните от съществуващи към момента 

специалности, свидетелстват за значението и влиянието на Факултета по педагогика като 

фактор за процеса при възникването и развитието на Югозападния университет. 

Учреденият през 1991 г. Стопански факултет (СФ) се подрежда на второ място по 

брой анкетирани – 13,48% от всички участници в проучването. Специалностите, в които са се 

обучавали завършилите Стопанския факултет са осем на брой – четири специалности са 

съществуващи и към момента, а останалите четири са видоизменени или отпаднали от 

структурата на факултета. Процентът на анкетираните от несъществуващи специалности 

спрямо тези, посочили съществуващи такива, е 9,67%:88,72%. Некоректно попълнените 

анкети от този факултет (без специалност) са 1,61%. 

Дипломираните студенти от създадения през 1991 г. Правно-исторически 

факултет (ПИФ) (10,87% от всички анкетирани) са се обучавали в шест специалности. Само 

една от тях не функционира към момента на провеждане на изследването и това е 

специалност „Публична и стопанска администрация” – тя е завършена от 4% от 

анкетираните. 92% от анкетираните са се обучавали в специалности, актуални и към 

момента. С некоректно попълнени анкетни карти са 4%.   

Философският факултет (ФСФ) е обявен за самостоятелен факултет в структурата 

на университета през 1995 г. Анкетираните, взели участие в проучването от този факултет, са 
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8,04% спрямо общия брой анкетирани. Участниците в анкетното проучване са посочили 

четири специалности, които са актуални и към настоящия момент. 

Природо-математическият факултет (ПМФ) е от 1989 г., като е дипломирал 7,61% 

от всички анкетирани алумни. Участниците в изследването от този факултет са посочили 

десет специалности. Специалност „Математика”, единствената несъществуваща към 

момента, са завършили 8,57% от анкетираните, а останалите 91,43% са получили висшето си 

образование в специалности, фигуриращи в структурата на университета и към момента на 

провеждане на изследването. 

Анкетираните, които са дипломирани от Филологическия факултет (ФЛФ), 

съществуващ като самостоятелно звено от 1991 г., са 6,95%. От тях 9,7% са обучавани в 

специалности, които към момента не съществуват в посочения вид. Такива специалности са 

„Етнология” и „Начален учител по английски език”. Дипломираните от актуални и към 

момента специалности са 83,8%, а 6,25% са с некоректно попълнени анкетни карти. 

Факултетът „Обществено здраве и спорт” (ФОЗС) е „най-младият” факултет, 

създаден към университета през 2009 г. (едва преди три години) – негови алумни са 5,87% от 

анкетираните. Поради краткото му съществуване 100% от анкетираните са от специалности, 

които са реални и в настоящия момент – специфичният нюанс тук е, че специалностите на 

този факултет поставят своето начало в други факултети и това всъщност е основната 

причина да има дипломирани студенти и от това звено. 

Във Факултета по изкуствата (ФИ), създаден 1994 г., са се обучавали 3,26% от 

анкетираните възпитаници на университета. Само 6,67% посочват несъществуваща 

специалност и това е „Операторско майсторство”, а останалите 93,23% са се дипломирали в 

съществуващи и към 2011 година специалности (шест на брой). 

Техническият колеж (ТК) е представен от 1,74% от анкетираните, които са 

регистрирали четири специалности. От тях само една не съществува в днешни дни и това е 

специалността „Съобщителна техника”, посочена от 37,5%. Всички останали анкетирани 

(62,5%) са завършили специалности, налични и към момента в структурата на университета. 

Групирането на анкетираните кадри на Югозападния университет е направено 

по два показателя:  

 специалност, по която са се дипломирали 

и  

 факултет, в който е провеждано обучението 
Във връзка с това се наложи да се обособи секция Други. В тази секция са включени 

анкетирани лица, посочили специалности и факултети, нефигуриращи в момента към 

структурата на университета. Техният процент е 1,53% от всички анкетирани.  

Общо 17,39% от всички анкетирани са посочили специалности, несъществуващи към 

момента. 

От представените резултати се вижда, че съществува разлика в процента на 

анкетираните по отделните звена (факултети и колеж). Това е причината в контекста на 

информацията да се представи и годината на създаване на всеки факултет. Според нас тя е в 

пряка връзка и с реализирането на университетските кадри на пазара на труда. Аналогично 

на това, подредбата на факултетите по количествените резултати на анкетираните е сходна с 

последователността на тяхното възникване (Фиг. № 1).  

Факторът „брой приети студенти” по специалности към факултетите на 

университета също оказва влияние върху наличието и регистрирането на кадри от 

Югозападния университет в различните професионални области. По брой на новоприети 

студенти за 2011/2012 година подредбата на факултетите е следната:  

 

 Факултет по педагогика – 508 

 Правно-исторически факултет – 455 
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 Философски факултет – 410 

 Стопански факултет – 310 

 Природо-математически факултет – 306 

 Филологически факултет – 268 

 Факултет „Обществено здраве и спорт” – 150 

 Факултет по изкуствата – 105 

 Технически колеж – 90 

 

Таблично тези данни, както и данните от процентното съотношение между броя на 

новоприетите през 2011/2012 година студенти по факултети спрямо общия брой приети 

студенти и броят на анкетираните по факултети спрямо общия брой анкетирани 

възпитаници, са представени в таблица № 2. Тези данни разкриват права пропорционална 

зависимост между броя на анкетираните по факултети и броя на приетите студенти по 

факултети. Единствено несъответствие се наблюдава при Стопанския факултет, който по 

брой новоприети студенти се подрежда на четвърто място, но по брой анкетирани 

възпитаници – на второ.  

Горепосочените данни са представени в права пропорционална зависимост в 

низходящ ред на изложение. Аналогична ситуация е отразена и в таблица № 2, където се 

проследява процентното съотношение между броя на новоприетите през 2011/2012 година 

студенти по факултети спрямо общия брой приети студенти и броят на анкетираните по 

факултети спрямо общия брой анкетирани възпитаници на университета. Тези данни 

разкриват отново права пропорционална зависимост, която е върху друга изходна база, т.е. 

между броя на анкетираните по факултети. Единствено несъответствие се наблюдава при 

Стопанския факултет, който по брой новоприети студенти се подрежда на четвърто място, а 

по брой анкетирани възпитаници – на второ. Това несъответствие е резултат от последното 

преструктуриране (2008 г.) на специалностите към факултетите при Югозападния 

университет „Неофит Рилски”. 

 

Таблица № 2 

Зависимост между приема на студентите по факултети и анкетираните възпитаници 

 

 
Звена към Югозападния 

университет 

Съотношения 
ФП ПИФ ФСФ СФ ПМФ ФЛФ ФОЗС ФИ ТК 

Съотношение брой приети 

студенти по факултети спрямо 
общия брой приети студенти 19,52% 17,49% 15,76% 11,91% 11,76% 10,29% 5,76% 4,03% 3,46% 

Съотношение брой анкетирани 

лица по факултети спрямо общия 
брой анкетирани 41,28% 11,04% 8,17% 13,69% 7,73% 7,06% 5,96% 3,31% 1,77% 

 

* В таблица № 2 не е включен броят на анкетираните от секция Други и изчисленията са направени на основата на 

изведени съотношения от броя приети студенти за 2011/2012 г. и броя на анкетираните от настоящето проучване. 

 

 

Допуска се, че подредбата на основа прием на студенти, което е в пряка зависимост с 

дипломирането на кадри от Югозападния университет (стр. 6), отново е достатъчно сходна с 

подредбата на факултетите по отношение на брой анкетирани лица, за да се обобщи, че е 

направено едно достатъчно обективно и надеждно проучване (Фиг. № 1). 
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Фигура № 1 

 
 

Процентното съотношение на анкетираните мъже и жени е визуализирано на фигура 

№ 2, от която се установява, че 19,78% от всички анкетирани са мъже, а 79,13% са жени.  

 

Фигура № 2 
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Конкретно по звена процентното съотношение мъже спрямо жени е представено на 

фигура № 3, където се наблюдава следната информация:  

 Факултет по педагогика – 9%:90% 

 Стопански факултет – 24%:74% 

 Правно-исторически факултет – 32%:68% 

 Философски факултет – 30%:70% 

 Природо-математически факултет – 37%:60% 

 Филологически факултет – 16%:84% 

 Факултет „Обществено здраве и спорт” – 7%:93% 

 Факултет по изкуствата – 47%:53% 

 Технически колеж – 25%:75%  

 Други 43%:43% 

 

Фигура № 3 

 

 
 

1. Анкетна карта 

1.1. Структура на анкетната карта 

Проследяването на професионалното развитие на завършилите кадри на 

Югозападния университет се реализира с помощта на специално разработена авторска 

анкетна карта. В структурно отношение анкетната карта е изградена от две категории 

въпроси.  

Първа категория: Въпроси, насочени към събиране на лични данни от анкетирания 

и гарантиращи съществуването на това лице. Стилът на изложение на тези въпроси е 

аналогичен на отворените въпроси – име, пол, година на дипломиране, факултет и 

специалност, работа по специалността. Допълнително събраната информация е описана в 
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рубриката от анкетната карта: Възможности за контакти с Вас, която е насочена към 

търсене на начини за бъдещо сътрудничество с анкетираното лице.  

Втора категория: Въпроси, „професионално насочени”, т.е. въпроси, носители на 

професионална информация. Тези въпроси са със затворен и отворен характер. Под затворен 

тип въпроси разбираме такива, към които са посочени варианти за избор от предложени 

отговори. При въпросите от отворен тип на анкетирания се предоставя възможност за 

свободно споделяне на неговото мнение. Затворените въпроси са общо 12 на брой и всеки 

един от тях е с различна вариативност на предложените алтернативни отговори. Поредният 

номер на въпросите от затворен тип в анкетната карта и тяхната вариативност (посочена в 

скоби след всеки номер въпрос) на възможните отговори е както следва: № 4 (8), № 5 (11), № 

6 (6), № 7 (5), № 8 (7), № 10 (4-), № 11 (7), № 12 (6), № 13 (8), № 14 (5-), № 15 (5-), № 17 (5-). 

С изключение на четири от посочените затворени въпроси при всички останали се дава 

възможност на анкетирания да предложи и друг отговор, който не е посочен в 

алтернативните. Знакът минус, обозначен след броя на алтернативните отговори на някои от 

въпросите, показва въпросите, при които тази възможност липсва. 

В анкетната карта броят на отворените въпроси от втора категория е пет и това са № 

16, № 18, № 19, № 20, № 21. С тях се цели да се даде възможност на анкетираните да 

споделят с нас своя девиз, мечта, да „открият” в себе си и да посочат личностните качества, 

които са им помогнали в тяхното професионално развитие, да пожелаят или препоръчат 

нещо на тези след тях. Считаме, че девизът е белег на извървения път на една млада личност: 

неговото наличие е показател за лични стремежи и желания в посока на житейска, 

професионална и личностна реализация. В рубриката препоръки и пожелания се очаква вече 

успешно дипломиралите се студенти на Югозападния университет да споделят своя 

житейски опит с бъдещите си колеги. Тази приемственост между поколенията и условния 

диалог между тях е предпоставка за популяризиране на една успешна кариера и възможност 

за правилен ориентир на младите хора във взаимовръзката между професионалната 

реализация и обучението във висшето училище.  

1.2. Съдържателно групиране на въпросите от анкетната карта. 

Съдържателната страна на така конструираната анкета не е направена произволно и 

на случайния принцип. Преследвайки целта за откриване формулата за „успешна кариера”, се 

търсят определени корелационни зависимости чрез синхронизацията на съдържателната 

страна на отворените и затворените въпроси в категорията „професионално направление”. 

Въпросите, които се допълват в логически информационен аспект, са разделени в две групи:  

 

Група А: Въпроси, при които могат да се проследят взаимовръзки на основа 

равнопоставеност. Съответно някои от възможните корелации са: 

 Зависимост между положителните страни на образователния процес, възможните 

трудности в процеса на обучение и оценката на получената подготовка в университета 

(въпроси № 4, 5 и 6).  

 Отношение между трудностите при намирането на работа след дипломиране и 

заеманата позиция в съответствие с професионалната област на реализация (въпроси № 9 и 10). 

 Взаимовръзка между образователния процес и предпоставките за реализация след 

дипломирането (въпроси № 4 и 8).  

 Взаимовръзка между положителните страни на образователния процес, подготовката 

в Югозападния университет и професионалната реализация на дипломираните студенти 

(въпроси № 4, 12 и 17). 

 Зависимост между оценките по отношение на професионалната подготовка на 

работодател и работник, дипломиран в Югозападния университет и успешно реализирал се в 

практиката (въпроси № 6 и 15).  
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 Взаимовръзка между полученото образование в Югозападния университет и 

оценката на работодателя (въпроси № 8 и 15).  

 Взаимовръзка между оценката на работодателя по отношение на професионалната 

подготовка на дипломираните от Югозападния университет студенти и финансираните от 

него възможности за „обучение през целия живот” (въпроси № 15 и 16).  

 Взаимовръзка между личностните качества на дипломирания в Югозападния 

университет и оценка на работодателя относно професионалната му подготовка (въпроси № 

18 и 15).  

 Отношение между придобитата допълнителна квалификация и професионалната 

реализация на кадрите на Югозападния университет (въпроси № 3 и 17).  

 Взаимовръзка между професионалното направление, професионалната реализация и 

позицията в момента (въпроси № 2, 9 и 17).  

 Взаимовръзка между стремежа и целеустремеността към развитие и личностните 

качества на дипломиранитe от Югозападния университет студенти (въпроси № 20  и 18).  

 Взаимовръзка между професионалната реализация, личностните качества, стремежа към 

развитие и препоръките в резултат на натрупания житейски опит (въпроси № 17, 18, 20 и 21).  

 

Група Б: Въпроси, при които даден въпрос се корелира спрямо един или група 

въпроси. Ето някои от възможните корелации: 

 Положителните страни в образователния процес спрямо трудностите в процеса на 

обучение (въпроси № 4, 5).  

 Положителните страни и трудностите в процеса на обучение спрямо оценката на 

образователния процес (въпроси № 4, 5, 6). 

 Професионалната област и позицията в момента спрямо трудностите и начина за 

намиране на работа след дипломирането (въпроси № 9, 10, 11). 

 Придобитото образование и подготовка в Югозападния университет спрямо 

трудностите в намирането на работа и професионалната реализация след дипломирането 

(въпроси № 8, 9, 10, 12)  

 Усвоеното висше образование в Югозападния университет и професионалната 

област и позиция в момента спрямо годината на дипломиране, трудностите в процеса на 

намиране на работа и професионална реализация и получаваното месечно трудово 

възнаграждение (въпроси № 2, 8, 9, 10, 13, 14). 

 Оценката на работодателя спрямо оценката на дипломирания студент по отношение на 

професионалната подготовка и образователния процес в университета (въпроси № 6, 12, 15).  

 Оценката на образователния процес в Югозападния университет въз основа на 

положителните страни и трудностите в процеса на обучение спрямо професионалната 

реализация (въпроси № 4, 5, 6, 17). 

 Професионалната реализация спрямо трудностите в нейното осъществяване и 

трудовото възнаграждение (въпроси № 13, 14, 17). 

 Професионалната реализация и оценката на работодателя по отношение на 

подготовката на дипломираните от Югозападния университет висшисти спрямо трудностите 

в кариерното развитие и възможностите за допълнителна квалификация, финансирана от 

работодателя (въпроси № 13, 15, 16, 17). 

 Професионалната реализация спрямо професионалната област и позиция в момента 

и получаваното месечно трудово възнаграждение (въпроси № 9, 14, 17). 

 Етапността в кариерното развитие и професионалната реализация спрямо заеманата 

позиция в момента и финансиране на допълнителни квалификации на дипломираните от 

Югозападния университет студенти от работодателя (въпроси № 9, 16, 17, 19). 
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 Професионалната реализация и нейната етапност спрямо личностните качества, 

стремежът към развитие и обогатяването на професионалния опит на кадрите на 

Югозападния университет (въпроси № 17,  18, 19, 20, 21).  

 Личностните качества спрямо положителните страни в образователния процес, 

трудностите в процеса на обучение и оценката на работодателя по отношение на 

професионалната подготовка (въпроси № 4, 5, 15, 18).  

 Етапите в кариерното развитие спрямо полученото в Югозападния университет 

висше образование и трудностите при намирането на работа (въпроси № 8, 10, 19).  

 Положителните страни в образователния процес спрямо подготовката в 

Югозападния университет и трудностите в процеса на професионална реализация (въпроси 

№ 4, 12, 13). 

 Професионалната реализация спрямо израстването и развитието на дипломирания 

кадър на Югозападния университет на основа на личностните му качества (въпроси № 17, 18). 

 

1.3. Анализ и интерпретация на получената информация 

Интерпретацията на получената информация се разглежда въз основа на принципа за 

работещите въпроси в една анкетна карта. Приемаме, че под работещи въпроси ще 

разбираме: 

 За отворени въпроси – които имат количествена оценка, различна от 0%.  

 За затворени въпроси – които по всеки от предложените алтернативни отговори имат 

количествена стойност, различна от 0% и 100%. 

Приемаме, че под неработещи въпроси разбираме: 

 За отворени въпроси – които получават стойност 0%. 

 За затворени въпроси – при които посочените отговори за избор получават 

количествена оценка 0 % или 100 %. 

Предвид работата ни с количествени показатели приемаме всеобщо валидното 

правило за 50 + 1. Аналогично приведено към нуждите на нашето анкетиране това означава, 

че ако 50% + 10% от въпросите, заложени в анкетата, се докажат като работещи (т.е. нямаме 

затворен въпрос със 100 % успеваемост, в някои от алтернативните към него отговори и/или 

отворен или затворен въпрос с алтернативите към него, който не е предпочетен за мнение от 

нито един от анкетираните, или в количествен аспект неговите показатели са 0% 

успеваемост), анкетата е успешна. При „работеща” анкета се приема, че информацията, която 

тя ни предоставя от фактологична гледна точка е достоверна и може да послужи за 

извеждане на изводи и препоръки, както и анализирани вече предварително планирани 

корелационни зависимости, но само измежду работещите въпроси.  

Аналогично този принцип се прилага спрямо рамките на всеки един въпрос по 

отделно, т.е. спрямо алтернативните му вариативни отговори. В случаите, когато един въпрос 

с няколко алтернативи съдържа описаните характеристики (дадена алтернатива е посочена от 

всички анкетирани – 100%, или не е предпочетена от нито един анкетиран – 0%) приемаме 

тази алтернатива за неработеща, а въпросът за работещ при работещи 50% + 10% от 

алтернативите. Това е така, защото информацията, която ни подават или не ни подават 

такива неработещи алтернативи, не може да служи за база за диференциация, т.е. тя е 

неинформативна, но същевременно информацията от другите алтернативи е обективна и 

достоверна.  

Направените изчисления и анализи доказват, че така структурираната анкетна 

карта е работеща при наличните й категории закрити и открити въпроси.  
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Фигура № 4 

 
 

Същевременно обаче детайлното разглеждане на въпросите всеки спрямо себе си от 

гледна точка на алтернативните отговори се установява, че неработещи алтернативи се 

съдържат в дванадесет от затворените въпроси. Оказва се, че въпросите с неработеща 

алтернатива са 55% от всички в анкетната карта. 

 

Фигура № 5 
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Считаме, че в тази насока е възможно да се направят някои подобрения с оглед 

последващо прилагане на разработената за нуждите на това проучване анкетна карта. 

Въпроси № 1, 2 и 3 са работещи във всички факултети. Тук трябва да се уточни, че 

при отворените въпроси регистрирането на 100% отговори не е признак на липса на 

информативност, тъй като спецификата им предполага наличие на важна за проучването 

информация от всеки един отговор. Работещи на същия принцип са и въпросите: № 9, № 16, 

№ 18, № 19, № 20, № 21, включително и секторът за предоставяне на информация за обратна 

връзка (Фиг. № 4). 
 

Въпрос № 4 (8). Кои бяха положителните страни на образователния процес по 

време на Вашето обучение? 

Този въпрос е напълно работещ при факултетите – ФСФ, ФЛФ, ПИФ, ПМФ, ФП, СФ 

и секция Други с всичките му 8 алтернативи (70% – Фиг. № 5). Неработещи алтернативи се 

регистрират при ФОЗС (алтернатива друго – 0%), ФИ (алтернатива 7-ма: наличие на връзка 

обучение – пазар на труда – 0 %), Технически колеж (алтернатива 2-ра – получени 

необходими знания и практически умения – 100% и друго – 0%). Очевидно е, че при 70% от 

факултетите въпросът е работещ, а неработещите алтернативи са 12,5% (една неработеща 

алтернатива) и 25% (две неработещи алтернативи). В 87,5% и 75% от алтернативните си 

отговори въпросът е работещ, следователно е и носител на достоверна информация. 
 

Въпрос № 5 (11). Какви трудности срещнахте в процеса на обучението Ви в 

университета?  

Този въпрос е работещ при 60% от факултетите (Фиг. № 5). Неработещ в 

алтернатива друго е при 30% – Технически колеж, ФИ, ПИФ. Прави впечатление, че най-

много неработещи алтернативи по този въпрос се отчитат при Техническия колеж и те са: 3-

та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-а и посочената вече по-горе алтернатива друго. При всички тях липсват 

регистрирани отговори, т.е. количествената характеристика на алтернативите е 0%. Може да 

се каже, че за Техническия колеж така формулиран въпросът с неговите алтернативи е 

неработещ, но на база данните от другите факултети той носи достатъчно надеждна 

информация. Алтернативи 1-ва, 6-та и 10-та (27%) са неработещи в сектор Други. В него са 

данните от анкетните карти, при които е посочен несъществуващ факултет и неактуална 

специалност или съответно липсват и двете. 
 

Въпрос № 6 (6). С каква оценка от 1 до 10 ще оцените образователния процес в 

Югозападния университет по време на следването Ви в него?  

Този въпрос е напълно работещ при 40% от факултетите – ФСФ, ФЛФ, СФ, ФП. При 

останалите 60% е неработеща единствено алтернатива друго. Това е предпоставка за извода, 

че в един последващ етап или последващо проучване тази алтернатива при този въпрос би 

могла да отпадне, защото е явно, че предложените варианти за отговор изчерпват всички 

възможности за избор на желан отговор от анкетираните лица. 
 

Въпрос № 7 (5). Образованието Ви беше ли допълнително спонсорирано и от кого? 

Този въпрос е работещ при ФЛФ, ФОЗС, ФП (30% – Фиг. № 5). Алтернатива друго е 

неработеща при 30%, алтернатива 1-ва при 50% и алтернатива 3-та при 30%. По данните се 

вижда, че въпреки частичните случаи на неработещи алтернативи, като цяло може да се 

разчита, че получената информация от отговорите на този въпрос е достатъчно надеждна. 
 

Въпрос № 8 (7). Придобитото от Вас образование в Югозападния университет бе 

предпоставка за:  

Въпросът е работещ в 50% от факултетите (Фиг. № 5). Неработеща е единствено  

алтернатива друго (50%) към сектор Други, ФИ, ФОЗС, ПМФ и Технически колеж. 
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Въпрос № 10 (4-). Срещнахте ли трудности при намиране на работа след 

дипломирането?  

При деветте звена (Фиг. № 5) работи на 100%, т.е. във всичките представени 

алтернативи. Само в сектор Други се регистрира неработеща алтернатива и това е 

алтернативата – по-скоро да. 
 

Въпрос № 11 (7). За да заемете настоящата работна позиция се информирахте:  

Работещ е при ПМФ и ФП (Фиг. № 6). Регистрирани са три неработещи алтернативи 

в различните факултети от общо седем и конкретно данните са следните: сектор Други 

неработещи алтернативи са 3-та, 4-та и 5-та, Технически колеж, ФЛФ и СФ – неработещи са 

3-та и 5-та алтернатива, ФИ – регистрира 5-та алтернатива като неработеща, а при ФОЗС и 

ПИФ – неработеща е 3-та алтернатива. 
 

Въпрос № 12 (6). Какво от подготовката в Югозападния университет съдейства за 

успешното Ви кариерно развитие?  

Въпросът е работещ при 60% от факултетите (Фиг. № 6). Отчетени са три 

неработещи алтернативи – 1-ва, 5-та и алтернатива друго. При алтернатива 1-ва в сектор 

Други се отчита количествена стойност 100%, а при алтернативите 5-та и друго – 0% в сектор 

Други и Технически колеж. Алтернатива друго е на 0% успеваемост и при СФ и ФСФ. 
 

Въпрос № 13 (8). Какви трудности срещнахте в процеса на професионалната Ви 

реализация?  

Този въпрос е напълно работещ при факултетите ФЛФ, ФП и СФ. Алтернатива друго 

е неработеща при ФИ, ФСФ и ПМФ. 5-та алтернатива е неработеща при сектор Други, ТК, 

ФСФ, ПИФ, ФОЗС. При Техническия колеж е неработеща и алтернатива 1-ва, а 

алтернативите 2-ра и 3-та са неработещи при сектор Други. 
 

Въпрос № 14 (5-). Какво е трудовото Ви възнаграждение?  

Този въпрос в своята цялост е работещ (Фиг. № 6). При него много ясно се откроява 

и необходимостта от преформулиране на алтернативите, тъй като и при 9-те факултета, както 

и сектор Други алтернативи 3-та и 4-та са неработещи, т.е. регистрират количествена 

стойност 0%. Конкретно двете алтернативи заедно са неработещи при сектор Други, ТК, ФИ 

и ФСФ. Само алтернатива 3-та е неработеща при – ФЛФ, ПИФ и ФОЗС, а алтернатива 4-та 

при – ПМФ, ФП, СФ. 
 

Въпрос № 15 (5-). Как Вашият работодател оценява професионалната Ви 

подготовка, придобита в  Югозападния университет?  

Този въпрос е работещ при ПИФ и СФ (Фиг. № 6). И тук, аналогично на въпрос № 

14, неработещи алтернативи се оказват 3-та и 4-та. Разбира се те не са с едно и също 

съдържание. Заедно 3-та и 4та са неработещи при сектор Други, ТК, ФИ, ПМФ. Единствено 

алтернатива 3-та е неработеща за ФЛФ, а алтернатива 4-та при ФСФ, ФОЗС, ФП. 
 

Въпрос № 17 (5-). Считате ли, че професионалната Ви реализация е успешна?  

Този въпрос е напълно работещ при 6 звена (Фиг. № 6). Неработещи са три 

алтернативи (3-та, 4-та и 5-та). Неработещите алтернативи са разпределени, както следва: 

сектор Други – 3-та и 4-та алтернатива; Технически колеж - 3-та, 4-та и 5-та алтернатива; 

ФЛФ и ФОЗС – 4-та алтернатива. 
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Фигура № 6 

 
 

Така описаните данни доказват, че за провеждане на анкетното проучване е 

разработена анкетна карта, която отговаря на приетите изисквания и съдържа в себе си 

въпроси, отговорите на които носят надеждна информация. Съответно на основата на 

анкетната карта е допустимо да се правят изводи, обобщения и препоръки. 

 

2. Корелационни зависимости 

2. 1. Анализ и интерпретация на някои корелационни зависимости 

Очертаните по-горе корелации са подчинени на идеята на проведеното проучване и 

както се вижда са многобройни. Водени от основната цел „откриване ключа към успешната 

кариера” приемаме за необходимо тук да се подходи към анализ на резултатите съобразно 

следната структура: 

 Анализ на корелационни зависимости от група А с пряко отношение към 

успешната кариера 

- Успешна кариера и работа по специалността или друг тип успешна 

реализация (Взаимовръзка между професионалното направление, професионалната 

реализация и позицията в момента).  

- Успешна кариера и допълнителна квалификация (Отношение между 

придобитата допълнителна квалификация и професионалната реализация на кадрите на 

Югозападния университет). 

- Успешна кариера и университетска подготовка (Взаимовръзка между 

положителните страни на образователния процес, подготовката в Югозападния университет 

и професионалната реализация на дипломираните студенти). 

 Анализ на корелационни зависимости от група Б с пряко отношение към 

успешната кариера 
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- Успешната кариера спрямо процеса на обучение (Оценката на образователния 

процес в Югозападния университет на основата на положителните страни и трудностите в 

процеса на обучение спрямо професионалната реализация). 

- Успешната кариера спрямо пазара на труда (Професионалната реализация и 

оценката на работодателя по отношение на подготовката на дипломираните от Югозападния 

университет студенти спрямо трудностите в кариерното развитие и възможностите за 

допълнителна квалификация, финансирана от работодателя). 

- Успешната кариера и професионална реализация спрямо израстването и 

развитието на дипломирания кадър на Югозападния университет съобразно 

личностните качества. 
Възможно е да се твърди, че „крайъгълният камък” в избраните за подробно 

разглеждане и анализ корелационни зависимости е успешната кариера и по-точно личната 

преценка на анкетираните за това дали тяхното професионално развитие, след 

дипломирането им, е успешно спрямо различни други въпроси като: работа по 

специалността, допълнителна квалификация, университетска подготовка, процес на 

обучение, пазар на труда, професионално развитие.  

 

2.1.1. Корелационни зависимости от група А 

Успешна кариера и работа по специалността или друг тип успешна реализация 

Получените данни от въпрос № 9. Посочете Вашата професионална област и 

позиция в момента ... (Табл. № 3) при Факултета по педагогика показват, че 79% от 

анкетираните възпитаници на Югозападния университет работят пряко по специалността, 

като 57% от тях са посочили, че работят като преподаватели. Въз основа на този висок 

процент можем да заключим, че кадрите на Факултета по педагогика влизат в категорията 

„много успешна кариера” именно за това, защото работят професията, за която са учили. 

Това корелира с резултата от алтернативни отговори 1 и 2, въпрос № 17, който показва, че 

81% от анкетираните определят професионалното си развитие за успешно. 13% са алумните 

на факултета, които не работят по специалността, но именно те се явяват като гарант за 

достоверността на получената информация. По вече описаните проценти се вижда, че 

показателите – работа по специалността и лична удовлетвореност от кариерното развитие, 

взаимно се допълват в потвърждение на търсената от нас успешна кариера на завършилите 

Югозападния университет. 8% са алумните, които са безработни, по майчинство или не са 

посочили с какво се занимават в момента. Бившите възпитаници-педагози, които не успяват 

да преценят доколко е успешно кариерното им развитие или го категоризират като 

неуспешно са 15%  (алтернативни отговори 3, 4 и 5, въпрос № 17). Може да бъде прието, че 

те си корелират именно с тези 13% от кадрите, незаети по специалността, тъй като 

невъзможността човек да се реализира в областта, в която е специализирал своите знания, 

води закономерно и до личностно неудовлетворение, а това би могло да повлияе върху 

тяхната оценка. За да е възможно отчасти да се провери такова предположение, наложително 

е сортиране на данните по различни признаци, което ни даде допълнителна информация и 

включихме допълнителен признак – месечно трудово възнаграждение. 7% от нашите кадри, 

които не са заети пряко по специалността са посочили, че са удовлетворени от своето 

кариерно развитие, като 43% от тях получават месечно трудово възнаграждение до 500 лв., а 

останалите 57% – до 1000 лв. (алтернативи 1 и 2, въпрос № 14). 10% от тези, които 

категоризират своето професионално развитие като неуспешно са работещи по 

специалността и получават до 500 лв. Коментираните данни доказват нашето предположение 

само отчасти, защото работа в различна професионална област, която е добре заплатена също 

се възприема като успешна реализация, както и обратното – за някои наши възпитаници 

ниското заплащане е фактор, който определя неудовлетвореността, въпреки че работи в 

сферата на това, за което се е обучавал. Едва 4% са тези алумни, които работят в различна 
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област от дипломираната специалност, получават до 500 лв. и приемат професионалното си 

развитие за успешно. Анализът на данните е основание да се твърди, че работещите не по 

специалността и получаващи ниско възнаграждение определят себе си предимно като 

неуспешно реализирали се кадри. 26% са алумните, които работят по специалността и са 

посочили, че получават до 500 лв. (алтернатива 1, въпрос № 14), но въпреки това те уверено 

споделят, че считат професионална си реализация за успешна, т.е. оправдава се очакването, 

че реализирането на кадрите в област, за която са се подготвили по време на висшето си 

образование е съществен фактор за „успешната кариера”. 4% (въпрос № 9) са анкетираните, 

които работят по специалността, получават до 500 лв. (алтернатива 1, въпрос № 14) и 

приемат, че не са успели да се реализират успешно в професионалната област на тяхната 

подготовка (алтернативи 3 и 4, въпрос № 17), което е съществено по-малък процент. Тези два 

резултата доказват, че „успешната кариера” е в пряка зависимост с работата по 

специалността и в непряка с получаваното месечно трудово възнаграждение. В подкрепа на 

това са и данните от въпрос № 9 и въпрос № 14, алтернативни отговори 2 и 3. 

Количествените им стойности показват, че 4% са кадрите, които не работят по 

специалността, получават трудово възнаграждение до 500 и до 1500 лв. и са удовлетворени 

от професионалното развитие. 34% от работещите по специалността и удовлетворени от 

своята кариера получават месечно възнаграждение до 1000 лв. (алтернатива 2, въпрос № 14), 

а само 2% са тези, които отговарят на същите признаци, като горепосочените, но при тях е 

налице неудовлетворение от професионалната реализация. Приемаме, че тук става въпрос 

повече за личностни нагласи, очаквания, стремежи и желания, които влияят върху 

самооценката и оценката на професионалното развитие.  

Работещите по специалността и извън нея във Философския факултет са поравно 

(по 41%). Останалите 18% не са посочили сферата на своята дейност в момента (въпрос № 9, 

таблица № 3). Напълно разбираемо е, че 60% (алтернативи 1 и 2, въпрос № 17) определят 

професионалното си развитие за успешно. 32% получават до 500 лв, а 35% – до 1000 лв. 

(алтернативи 1 и 2, въпрос № 14). Големият процент неотговорили на този въпрос не 

позволява да се направи обективен и детайлен анализ, за да се открие взаимовръзката между 

заплащането и професионалната реализация, както се осъществи при Факултета по 

педагогика. Допълнителната информация, която има от сортиранията по различни признаци, 

е: 19% са преподаватели; 8% от работещите по специалността посочват, че тяхното кариерно 

развитие не е успешно (от общо 27% анкетирани алумни, определили своята реализация като 

неуспешна), като 33% от тях получават заплата до 1000 лв., а останалите 67% получават до 

500 лв. (алтернатива 1, въпрос № 14), т.е. една от предполагаемите причини може да е 

материалното неудовлетворение. По-голямата част (19%) от неуспешно, според самите 

анкетирани, професионално реализирали се, са неработещи по специалността, а включването 

на фактора заплащане показва, че голям процент от тях (43%) получават заплата до 1000 лв. 

(алтернатива 2, въпрос № 14). В тези случаи дори по-високото заплащане не компенсира 

разочарованието, че работят в друга сфера, различна от специализираната в университета. 

Работещите по специалността и посочили своята професионална реализация  като успешна 

(32%) получават до 500 лв. (42% от тях) и до 1000 лв. (17%), а останалите не са пожелали да 

споделят какво е тяхното месечно трудово възнаграждение. 22% са удовлетворените от 

своята кариера, макар неработещи по специалността, като 75% от тях получават заплата до 

1000 лв. Това според нас потвърждава изведената от проучването пряка зависимост между 

работа по специалността и успешна кариера в допълнение с получаваното месечно 

възнаграждение, което оказва непряко влияние върху оценката на професионалната 

реализация. В конкретни случаи се вижда, че по-високата заплата може да компенсира 

неудовлетворението, породено от факта, че човек не работи в областта, в която се е 

специализирал, но това не е общовалидно за всички и се доказва от представените данни. 
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Висок процент, сходно на Факултета по педагогика, са работещите по специалността 

при Филологическия факултет – 78% (въпрос № 9). Това напълно корелира с процента на 

удовлетворените от професионалното си развитие (алтернативи 1 и 2, въпрос № 17 – 85%). 

Гарантиращи достоверността на получените данни са останалите 9% (алтернатива 3, въпрос 

№ 17) и 6% (алтернатива 5, въпрос № 17). Такива алтернативи регистрират изследваните 

лица, чието мнение е насочено по-скоро към неуспешно кариерно развитие или 

невъзможността да го преценят. Включвайки допълнителна информация от въпрос № 14 – 

получавано месечно възнаграждение и сортирането по признаци вече се представя следната 

по-подробна информация: 67% от работещите по специалността са преподаватели; 71% от 

удовлетворените от своята професионална реализация работят по специалността, в която са 

се дипломирали, като 23% от тях получават месечно възнаграждение до 500 лв., а 55% 

получават до 1000 лв, докато 5% имат възнаграждения над 1500 лв. Безспорно е, че такива 

данни са достатъчни за потвърждаване на взаимовръзката между реализирането по 

специалността и успешната кариера. И още едно съществено явление – налице е средно по-

високо заплащане на завършилите кадри на Филологическия факултет.  

Ситуацията и при Правно-историческия факултет е напълно идентична с 

Филологическия факултет – работещите алумни по специалността са 78%. Удовлетворените 

от своята кариера също са 78%. Обективните данни отново доказват, че има връзка между 

двете категории – работа по специалността и лична удовлетвореност от професионалното 

развитие. Допълнителната информация, която е допустимо да бъде коментирана е, че 65% са 

кадрите на факултета, които са удовлетворени от своето развитие и работят по 

специалността, като от тях 22% получават месечно възнаграждение до 500 лв., 47% – до 1000 

лв., а 6% – над 1500 лв. Следва да се отбележи, че 9% от алумните на ПИФ са 

удовлетворените от кариерното си развитие, въпреки че не работят по изучаваната в 

университета специалност: може би защото 50% от тях получават трудово месечно 

възнаграждение до 500 лв., а останалите 50% – до 1000 лв. Отново и при кадрите в такива 

престижни специалности много категорично се потвърждава житейският факт, че работата 

по специалността е определяща за личното удовлетворение от кариерното развитие и за 

положителното оценяване на неговата успешност. Въпреки постиженията на нашите алумни, 

процентът на неудовлетворените от кариерното си развитие е висок (60%) – те не работят по 

специалността, като 67% от тях получават и ниско заплащане до 500 лв., т.е. липсва и 

допълнителният фактор, който може да компенсира нереализацията по специалността – 

материалната обезпеченост. 

При анкетираните алумни на факултет „Обществено здраве и спорт” трябва да се 

подчертае, че 74% спрямо 22% е отношението между работещите по специалността и 

неработещите (въпрос № 9). 78% са анкетираните, приемащи, че са се реализирали успешно в 

професионалната сфера, което напълно еднозначно доказва корелацията между двата 

компонента. 80% от тях работят по специалността и само 20% работят извън областта, в 

която са се специализирали. Половината от последните получават заплата до 500 лв, а 

другата половина - до 1000 лв. 40% от удовлетворените от кариерното си развитие и 

работещи по специалността получават месечно възнаграждение до 500 лв., 15%  – до 1000 

лв., а 5%  – над 1500 лв. 

Работещите по специалността алумни на Природо-математическия факултет 

отново, както коментираните до момента факултети, са висок процент – 77% (въпрос № 9, 

Табл. № 3). Точно толкова са и удовлетворените от собственото си кариерно развитие (77% – 

алтернативи 1 и 2 от въпрос № 17). Съотношението работещи по специалността и 

неработещи по нея при удовлетворените от кариерното развитие е 78%:22%. Отново се 

вижда, че съществува силно взаимодействие между двата основни компонента обект на 

анализ в тази корелационна зависимост – работа по специалността (въпрос № 9) и успешна 

професионална реализация (въпрос № 17). 43% от удовлетворените и работещи по 
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специалността анкетирани получават до 500 лв., 33% получават до 1000 лв. и 5% – до 1500 

лв. Това за нас подчертава отново факта, че не материалната обезпеченост е водещ критерий 

при определяне успешността на кариерата лично за субекта, а възможността да се развива в 

сферата, която отговаря на неговата специализация и подготовка. 

Най-висок процент работещи пряко по специалността се регистрират при 

Стопанския факултет – 85% (Табл. № 3). Отново пряка корелация се наблюдава с 

удовлетворените от успешната кариера, които за този факултет са 81% (алтернативи 1 и 2 от 

въпрос № 17). Сортирането по признаците област на реализация и удовлетвореност разкрива, 

че 92% от удовлетворените работят по специалността, а 8% работят извън сферата на своята 

подготовка. 20% от успешно реализиралите се работещи по специалността получават до 500 

лв, 36% – до 1000 лв., 9% – до 1500 лв. Тези данни показват, че дипломиралите се в този 

факултет получават сравнително високо месечно трудово възнаграждение. 25% от 

удовлетворените от кариерното развитие, но неработещи по специалността, получават до 

1000 лв., а останалите не посочват месечното си трудово възнаграждение. 

Факултет по изкуствата – 67% от анкетираните алумни са професионално заети по 

специалността, която са завършили (Табл. № 3). Обаче други 20% са ангажираните в област, 

различна от тази, за която са се обучавали в университета. Такъв е и процентът на бивши 

възпитаници, които са посочили, че приемат своята кариера за неуспешна. Възможно е да се 

предположи, че това отчасти се дължи именно на този факт, но същевременно следва да се 

допусне, че от значение е и факторът „заплата”. По-важното тук е да се отбележи, че общо 

53% са алумните на факултета, които определят професионалната си реализация като 

успешна, а само 20% – като неуспешна, докато 13% от анкетираните не могат да преценят. 

Има и такива наши кадри, които не дават отговор на този въпрос. Относно месечното 

трудово възнаграждение 47% от тях получават до 500 лв., а 13% – до 1000 лв., което отново 

подкрепя допускането ни, че ключ към успешната кариера е най-вече реализацията по 

специалността. За съжаление висок е процентът на тези, които не желаят (разбираемо) да 

споделят информация относно своето месечно трудово възнаграждение (алтернатива 5, 

въпрос № 14 – 40%) и това е причина при този факултет да не се прави детайлен анализ по 

признак – заплащане. 

За Техническия колеж твърде оптимистично „стоят” 75% работещи по 

специалността от дипломиралите се негови кадри, а останалите 25% са заети в други сфери 

(Табл. № 3). При този висок процент на работещи по специалността е логично, че всички от 

анкетираните определят професионалната си реализация като успешна – алтернативи 1 и 2 

въпрос № 17 (37% и 63%). При това звено се наблюдава и по-високо заплащане на кадрите –  

50% получават месечно трудово възнаграждение до 1000 лв, а 13% – до 500 лв. Съответно 

висок е процентът на алумните, които не желаят да споделят информация по отношение на 

получаваното от тях месечно трудово възнаграждение (38%). Коментарът тук е възможен в 

смисъла, че се наблюдава една добра и желана комбинация от работа по специалността и 

достатъчно високо заплащане, което закономерно е предпоставка за определяне на 

професионалното развитие на всички анкетирани кадри на колежа за тяхна успешна кариера. 

В сектор Други данните показват, че 50%:50% са работещите по специалността 

спрямо работещите извън нея (Табл. № 3). Висок процент (85%) определят професионалната 

си реализация за успешна. Поравно са процентите на тези, които получават месечно 

възнаграждение до 500 лв. и тези, получаващи до 1000 лв. (по 33%). 
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Таблица № 3 

Процентно съотношение на работещите по специалността и реализиралите се в друга 

област 
                      ПОКАЗАТЕЛИ 

                                                  

РЕЗУЛТАТИ ПО ЗВЕНА 

заети пряко по 

специалността 

заети в друга 

област 
незаети 

удовлетворени от 

професионалната 

си реализация 

Други 50% 50% 0%  85% 

Технически колеж 75% 25% 0%  100% 

Факултет по изкуствата 67% 20% 6% 53% 

Философски факултет 41% 41% 18% 60% 

Филологически факултет 78% 19% 3% 85% 

Правно-исторически факултет 78% 16% 6% 78% 

Факултет "Обществено здраве и спорт" 74% 22% 6% 78% 

Природо-математически факултет 77% 20% 3% 77% 

Факултет по педагогика 79% 13% 8% 81% 

Стопански факултет 85% 11% 4% 81% 

Усреднени стойности общо за Югозападния 

университет 70% 24% 5% 78% 

 

В резултат на подробните анализи по звена за конкретния показател – работа по 

специалността установихме, че 70% от всички анкетирани алумни на университета работят 

професията, по която са се специализирали с висшето си образование (Табл. № 3). 

Същевременно 24% от останалите наши кадри също са успели да се реализират на пазара на 

труда, обаче са заети в област, различна от тази, по която са се обучавали. Следва да се 

отбележи, че е насърчително малък процентът (5%) от анкетираните алумни във всички 

звена/специалности, които не са успели да започнат работа. Съвсем логично корелира 

удовлетвореността от професионалната реализация на анкетираните с факта, че 

изключително голям процент от тях работят в посоченото професионално направление, в 

което са се обучавали. Дори процентът на удовлетворените (78%) от своята професионална 

реализация надвишава процента на заетите пряко по специалността (70%). Най-много 

реализирали се по специалността са отчетени при СФ (85%), а най-малко – при ФСФ (41%). 

Най-висок процент реализирали се в друга област са дипломираните кадри от ФСФ (41%), а с 

най-малък от СФ – 11%. Отново при ФСФ са отчетени най-много незаети дипломирани кадри 

на Югозападния университет – 18%, а най-малко към ТК – 0% , както и с по 3%, незаети от 

ФЛФ и ПМФ. Най-висок процент на удовлетвореност е отчетен при анкетираните от ТК, 

следван от 85% съответно за ФЛФ и сектор Други. Най-нисък процент на удовлетворените от 

професионалната реализация е отразен при ФИ (53%). 

Анализът на представените резултати позволява да се синтезира заключението, че 

работата по специалността: 

- със сигурност носи удовлетвореност; 

- отговаря на семантичното значение на термина, който ние използваме и въвеждаме 

„успешна кариера”.  

Специално трябва да се отбележи и констатацията, че част от работещите в други 

области (приблизително половината) също чувстват удовлетворение от своята реализация. 

Категоричността за такава диференциация на удовлетворените работещи по специалността и 

някои от заетите в други области има основанието си в установеното от анкетните данни – 

нито един от анкетираните неработещи въобще не е посочил удовлетвореност от своята 

кариера. 

Извод: Успешната кариера е в пряка зависимост с личната оценка на 

професионалното развитие и удовлетвореността от работата по специалността. 
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Същевременно тя е в определена зависимост и с материалната обезпеченост, т.е. със 

съответното трудово възнаграждение. Част от анкетираните, които не работят по 

специалността и получават ниско възнаграждение, определят себе си като неуспешно 

реализирали се кадри. 

 

Успешна кариера и допълнителна квалификация 
Предизвикваща интерес е дискусията дали разнообразието от квалификации е 

предимство за успешната кариера на личността. Отговор на този въпрос може да се търси 

чрез анализиране корелацията – Отношение между придобитата допълнителна 

квалификация и професионалната реализация на кадрите на Югозападния университет 

(Табл. № 4). 

При 10% от анкетираните алумни на Факултета по педагогика се установява, че 

имат втора и трета специалност. 29% са повишили своята образователна степен след 

бакалавър, като 22% са се обучавали в магистърски програми, а 7% от анкетираните са сe 

обучавали в третата степен на висшето образование и имат образователната и научна степен 

доктор. Други допълнителни квалификации след основната са постигнали 30% от 

анкетираните бивши възпитаници на факултета. Твърде висок е процентът на алумни, които 

определят своята професионална реализация за успешна (81%).  

Резултатите от изследването на бивши възпитаници на Природо-математическия 

факултет показват, че 6% от анкетираните имат втора специалност, а 3% – и трета 

специалност. Висок процент (54%) са надградили своето обучение след бакалавърската 

степен с магистърска степен, а 3% дори имат и втора магистърска степен. Освен това 29% от 

тях имат друг вид следдипломна квалификация, а 23% са придобили най-високата 

образователна степен „доктор”. Много добра оценка на обучението във факултета са 77% 

алумни, които са определили своята професионална реализация като успешна.  

Информацията, събрана от анкетираните бивши възпитаници на Стопанския 

факултет разкрива, че 6% от тях са с повече от една основна специалност, т.е. повече от една 

квалификация. Следва да се подчертае, че 30% от алумните на факултета са повишили своята 

квалификация чрез обучение в магистърски програми, а други 7% – и чрез обучение в 

докторантски програми. Освен това 8% от анкетираните са посочили, че са придобили и 

допълнителни следдипломни квалификации. Впечатляват очевидно удовлетворените от 

образованието си кадри на факултета – 81% от тях определят професионалната си реализация 

за успешна. 

Младият факултет „Обществено здраве и спорт” също има свои кадрови 

постижения: 41% са алумните, които са продължили своето образование в магистърска 

степен, а 7% от тях са с докторска степен. 11% от дипломираните са с повече от една 

квалификация. Освен този аспект има 4%, които са с допълнителна следдипломна 

квалификация. Процентът на анкетираните кадри на факултета, които са определили своето 

професионално развитие като успешна кариера също е висок – 78%. 

При Правно-историческия факултет процентът на придобили повече от една 

квалификация е 14%. Следва да се подчертае още, че 36% от алумните на факултета са 

придобили допълнително магистърска степен след основната си квалификация, 12% са с 

докторска степен, а 10% са специализирали в друг вид следдипломна квалификация. 78% от 

дипломираните в ПИФ определят като успешна своята професионална реализация – също 

висок процент. 

Данните, получени от анкетираните бивши възпитаници на Филологическия 

факултет са следните: 6% от тях са с повече от една основна квалификация, 7% са 

специализирали в магистърска програма, 17% са с докторска степен, а 3% са и с друг вид 

следдипломна квалификация. Много оптимистично за бъдещето на факултета е твърдението 

на 85% от анкетираните алумни, че за тях професионалното им развитие е успешно. 
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За алумните на Философския факултет проучването констатира, че 14% от 

анкетираните имат повече от една основна квалификация, 20% имат допълнителна 

магистърска степен, а 14% – и докторска степен. Освен тях още 16% имат друг вид 

следдипломна квалификация. Успешна професионална реализация според собствената си 

преценка са постигнали 60% от изследваните бивши възпитаници на факултета. 

При Факултета по изкуствата няма анкетиран бивш възпитаник с повече от една 

квалификация, както няма и с докторска степен. С допълнителна магистърска степен са 20% 

от анкетираните и също толкова (20%) имат и друг вид следдипломна квалификация. Общо 

53% от алумните на факултета приемат, че са успешно реализирали се в кариерата. 

В Техническия колеж 13% от дипломираните кадри са с повече от една 

квалификация. Същевременно 13% от тях имат допълнителна магистърска степен и още 13% 

са с друг вид следдипломна квалификация. Няма анкетирани от ТК, които да са придобили 

докторска степен. Единствено кадрите на ТК приемат на 100%, че професионалната им 

реализацията е успешна. 

За сектор Други е възможно да се отрази следната информация: 29% от 

анкетираните алумни са с повече от една квалификация; 42% са с допълнителна магистърска 

степен; 57% имат и друг вид следдипломна квалификация. Окуражително „звучат” 85% 

други алумни, които определят професионалната си реализация за успешна. 

 

Таблица № 4 

Кадрите на Югозападния университет и техните допълнителни квалификации 

 
                                                

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ЗВЕНА 

Допълнителна 

квалификация 

Магистърска 

степен 

Докторска 

степен 

Други 

следдипломни 

квалификации 

Повече от една 

специалност 

Други 128% 42% 0% 57% 29% 

Технически колеж 39% 13% 0% 13% 13% 

Факултет по изкуствата 40% 20% 0% 20% 0% 

Философски факултет 64% 20% 14% 16% 14% 

Филологически факултет 33% 7% 17% 3% 6% 

Правно-исторически факултет 72% 36% 12% 10% 14% 

Факултет "Обществено здраве и спорт" 63% 41% 7% 4% 11% 

Природо-математически факултет 118% 57% 23% 29% 9% 

Факултет по педагогика 69% 22% 7% 30% 10% 

Стопански факултет 51% 30% 7% 8% 6% 

Усреднени стойности общо за 

Югозападния университет 68% 29% 9% 19% 11% 

 

Обобщението тук също е твърде насърчително, защото 68% от всички анкетирани 

кадри на Югозападния университет са продължили образованието след дипломирането и 

имат допълнителна квалификация (Табл. № 4). В детайли „картината” е следната: 29% от тях 

са обучавани в магистърски програми, 11% са с допълнителна специалност, а 19% с друга 

следдипломна квалификация. Впечатлява фактът, че с докторска степен са 9% от алумните на 

университета. Най-много допълнителни квалификации са отчетени в сектор Други – 128%, 

а според анкетираните алумни от факултетите водещо място заема Природо-математическият 

факултет със 118%. Процентите, завишени над сто, се дължат на това, че един анкетиран се е 

обучавал в повече от една допълнителна форма на квалификация. Най-малко допълнителни 

квалификации са посочени от анкетираните кадри на Филологическия факултет – 33%. По 

паказателите магистърска степен, други следдипломни квалификации и повече от една 

специалност, отново с най-висок процент е сектор Други. По факултети показателят 

магистърски програми е с най-висок процент на обучавани при ПМФ, а най-нисък – във 

ФЛФ. По показател повече от една специалност водещи са ФСФ и ПИФ (по 14%). Без 
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анкетирани с допълнителна специалност е отчетен ФИ. Най-малко изучавали втора 

специалност отново са два факултета и това са ФЛФ и СФ (по 6%). Показателят други 

следдипломни квалификации е отразен с най-висок процент конкретно при ФП (30%) и 

ПМФ (29%). Само 3% са обучаваните в друга следдипломна квалификация от анкетираните 

алумни на ФЛФ. Отново с най-висок процент обучавали се в докторска степен е ПМФ 

(23%). Не са отразени обучения в степен доктор за ФИ, ТК и сектор Други. 

Извод: Получените резултати разкриват непрекъснатия стремеж на бившите 

възпитаници на Югозападния университет да се развиват личностно и професионално, 

да обогатяват своите теоретични знания и практически умения или най-общо – да 

усъвършенстват непрекъснато своите компетенции. Според нас коментираните 

резултати не доказват съществуването на пряка връзка между успешната кариера и 

допълнителната квалификация, което може да е доказателство, че висшето 

образование, предлагано в основната степен на обучение, е напълно достатъчно за 

успешна кариера на университетските кадри. Въпреки това твърдение в житейската 

практика не би трябвало да се пренебрегва положението, че чрез допълнителните 

квалификации на пазара на труда се създават условия на конкурентност между 

специалисти в една и съща област, а с различна образователна степен и разнообразие от 

квалификации – работодателите вече имат възможност да избират именно кандидати, 

които отговарят най-точно на техните производствени потребности и технологични 

иновации.  

 

Успешна кариера и университетска подготовка 

Тази корелация разглежда взаимовръзката между положителните страни на 

образователния процес, подготовката в Югозападния университет и професионалната 

реализация на дипломираните студенти. Тя е обезпечена от въпроси към анкетната карта № 

4, 12 и 17. Тези въпроси са от затворен тип и са представени от алтернативи, определящи 

вариативността на алтернативните отговори към всеки един от въпросите. 

При Факултета по педагогика за въпрос № 4 с най-висок процент са посочени 

алтернативни отговори 1 (73%), 2 (73%), 3 (67%) и 6 (63%). В резултат на данните е 

възможно заключението, че дипломиралите се кадри на ФП се чувстват удовлетворени от 

подготовката, която са получили в процеса на обучение. Общите теоретични и 

професионални знания, проучени чрез въпрос № 12, изпъкват с най-висок процент от всички 

останали алтернативни отговори – 79% (алтернатива 1). Практическите умения, отразени с 

49% и позитивните социални контакти – 48%, са подпомогнали според анкетираните тяхното 

успешно кариерно развитие (алтернатива 2 и 3). Много малък процент (6% – алтернатива 5) 

от анкетираните посочват, че получената от университета обща подготовка няма отношение 

към това, което работят в момента. Това е в пряка корелация с резултатите от въпрос № 4, 

алтернативни отговори 1, 2, 3 и 6 и логически следва и високият процент на проучените лица, 

които заявяват, че професионалната им реализация е успешна (въпрос № 17 – 81%). 

Данните от въпрос № 4 при Философския факултет отново отчитат високи 

резултати за алтернативи – 1 (54%), 2 (51%), 3 (70%) и 6 (81%). Тези данни разкриват 

положителните страни на процеса на обучение според анкетираните, а именно добрата 

организация на образователния процес, получените теоретични и практически знания, добър 

преподавателски екип и позитивна атмосфера за комуникация между преподаватели и 

студенти. Това, което според анкетираните е съдействало за тяхното кариерно развитие са 

общите теоретични и професионални знания (алтернатива 1, въпрос № 12 – 57%), усвоените 

умения за комуникация с различни по социален статус субекти (алтернатива 3 – 51%). 

Следователно достатъчно висок е и процентът на определилите своето професионално 

развитие като успешно (въпрос № 17 – 60%). 
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Сходни на коментираните дотук факултети са и резултатите при алумните на 

Филологическия факултет – алтернативни отговори 1, 2, 3 и 6 от въпрос № 4 са с най-

високи резултати. Това, което анкетираните оценяват като положителни страни в процеса на 

обучение е: 

 добрата организация на образователния процес (69%);  

 получените теоретични и практически знания (78%); 

 екипът от професионалисти (88%) и 

 създадената позитивна атмосфера между преподаватели и студенти (72%).  

И тук, както при Факултета по педагогика, данните от алтернативните отговори 1, 2 

и 3 от въпрос № 12 показват, че общите теоретични и професионални знания (алтернатива 1 – 

91%) съвместно с практическите умения (алтернатива 2 – 47%) и уменията за позитивни 

социални контакти (алтернатива 3 – 63%) са съдействали за успешното кариерно развитие на 

възпитаниците на университета. Следователно логичен е и високият процент на 

анкетираните, които считат, че професионалното им развитие е успешно – 85%. 

Дипломираните кадри от Правно-историческия факултет също посочват като 

положителни страни на процеса на обучение по-горе разгледаните. Конкретно данните от 

въпрос № 4 са: алтернатива 1 – 60%, алтернатива 2 – 42%, алтернатива 3 – 72% и алтернатива 

6 – 56%. Това, което е спомогнало на кадрите от този факултет за тяхната професионална 

реализация са общите теоретични и професионални знания – алтернативен отговор 1, въпрос 

№ 12 (78%) и развиването на умения за социални взаимодействия – алтернативен отговор 3 

(52%). Високият процент успешно реализирали се – 78% (алтернативни отговори 1 и 2, 

въпрос № 17), според самите тях доказва, че процесът на обучение е в пряка зависимост с 

успешното професионално развитие след дипломирането.  

Данните от анкетираните алумни от Факултет „Обществено здраве и спорт” 

показват, че силните страни на образователния процес в този факултет са посочените и в 

другите факултети. Аналогично на тях и тук стойностите са високи по следните показатели:  

 добрата организация на образователния процес (въпрос № 4, алтернатива 1 – 74%);  

 получените теоретични и практически знания (алтернатива 2 – 81%);  

 екипът от професионалисти в лицето на преподавателите (алтернатива 3 – 89%);  

 създадената позитивна атмосфера между преподаватели и студенти 

(алтернатива 6 – 78%).  

Висок е и процентът на анкетираните, които определят професионалното си развитие 

като успешно – 78%. 

Според анкетираните бивши възпитаници и Природо-математическият факултет 

осигурява процес на обучение с положителни страни като при останалите факултети. 

Данните от въпрос № 4 са: алтернативен отговор 1 – 71%, алтернативен отговор  2 – 69%, 

алтернативен отговор 3 – 69% и алтернативен отговор 6 – 80%.  Това, което е спомогнало за 

кариерното развитие на дипломираните от ПМФ е: общите теоретични и професионални 

знания – алтернатива 1, въпрос № 12 (69%) и уменията за социални взаимодействия – 

алтернатива 3, въпрос № 12 (51%). Определилите като успешно своето професионално 

развитие са 77% – този процент също показва, че добре организираното и резултатно 

обучение е предпоставка за успешна реализация след неговото финализиране. 

Стопанският факултет, според анкетираните му възпитаници, предлага процес на 

обучение с положителни страни в добрата организация на образователния процес (въпрос № 

4, алтернатива 1 – 60%), добър преподавателски екип (алтернатива 3 – 71%) и позитивни 

контакти между преподаватели и студенти (алтернатива 6 – 66%). Теоретичната подготовка в 

този факултет получава по-ниска оценка в сравнение с другите факултети, но достатъчна, за 

да намери място сред силните страни в процеса на обучение  (алтернатива 2 – 40%). Общите 

теоретични и професионални знания – алтернативен отговор 1, въпрос № 12 (68%) и 

уменията за социални взаимодействия – алтернатива 3, въпрос № 12 (48%) са 
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предпоставките, които са спомогнали за успешната реализация на пазара на труда. 81% са 

определили своето професионално развитие като успешно (въпрос № 17, алтернативни 

отговори 1 и 2). 

Процесът на обучение във Факултета по изкуствата се характеризира от неговите 

алумни със същите положителни страни: въпрос № 4, алтернативи – 1 (53%), 2 (87%), 3 

(60%) и 6 (67%). Това, което е спомогнало за успешната реализация на неговите кадри е:  

 общите теоретични и професионални знания – алтернатива 1, въпрос 12 (60%);  

 практическите умения – алтернатива 2, въпрос № 12 (67%).  

Съответно 53% от анкетираните дипломирани кадри на Факултета по изкуствата 

определят професионалното си развитие като успешно. 

Данните, получени от анкетирането на възпитаници на Техническия колеж 

показват, че силните страни на обучението в това звено са: добрата организация на 

образователния процес, добър екип от преподаватели, наличие на учебна литература и 

позитивни социални контакти между преподаватели и студенти – алтернативни отговори 1 

(88%), 3 (63%), 5 (63%) и 6 (63%). Това, което е съдействало за успешната реализация на 

възпитаниците на Техническия колеж е:  

 общите теоретични и професионални знания (алтернатива 1, въпрос № 12 – 

75%); 

 практическата подготовка (алтернатива 2, въпрос № 12 – 88%); 

 усвоените умения за социални взаимодействия (алтернатива 3, въпрос № 12 

– 88%).  

Стойностите на алтернативни отговори 1 (37%) и 2 (63%) от въпрос № 17 показват, че 

всички кадри на Техническия колеж определят своето професионално развитие като успешно. 

Секция Други по отношение на разгледаната корелация съдържа следната 

информация. Силните страни на обучението за включените в този сектор анкетирани са: 

добре организираният образователен процес (въпрос № 4, алтернативен отговор 1 – 67%), 

получената теоретична подготовка (алтернативен отговор 2 – 67%) и позитивните социални 

контакти между субектите в образователния процес – студенти и преподаватели (алтернатива 

6 – 83%). Комуникативните умения за социални взаимодействия (алтернатива 3, въпрос № 12 

– 67%) е това, което съдейства за успешната професионална реализация на анкетираните от 

този сектор. Съответно може да се приеме, че тук се обръща внимание на т.нар. „гъвкави 

умения”, които съдействат за бъдещата реализация на личността във всяка една сфера. 

Успешна професионална реализация имат 85% от анкетираните, включени в секция Други. 

Данните са представени в таблица, която съдържа въпросите, изобразяващи 

корелацията успешна кариера – процес на обучение с всички техни алтернативни отговори. 

 

Таблица № 5 

Процентно представяне на резултатите от въпрос № 4, 12 и 17 и алтернативните 

отговори към тях 
                                        ВЪПРОС 
 
РЕЗУЛТАТИ ПО ЗВЕНА 

въпрос № 4 въпрос № 12 въпрос № 17 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Други 67% 67% 50% 50% 17% 83% 17% 100% 17% 67% 17% 0% 71% 14% 0% 0% 17% 

Технически колеж 88% 100% 63% 25% 63% 63% 50% 75% 88% 88% 50% 0% 37% 63% 0% 0% 0% 

Факултет по изкуствата 53% 87% 60% 27% 20% 67% 0% 60% 67% 27% 47% 7% 33% 20% 13% 7% 13% 

Философски факултет 54% 51% 70% 30% 35% 81% 8% 57% 14% 51% 43% 16% 19% 41% 16% 11% 14% 

Филологически факултет 69% 78% 88% 31% 16% 72% 19% 91% 47% 63% 31% 9% 38% 47% 9% 0% 6% 

Правно-исторически факултет 60% 42% 72% 24% 38% 56% 8% 78% 16% 52% 32% 12% 32% 46% 6% 2% 10% 

Факултет "Обществено здраве и спорт" 74% 81% 89% 26% 30% 78% 7% 67% 48% 48% 22% 15% 26% 52% 15% 0% 7% 
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Природо-математически факултет 71% 69% 69% 23% 40% 80% 14% 69% 34% 51% 26% 11% 37% 40% 14% 3% 3% 

Факултет по педагогика 73% 73% 67% 30% 42% 63% 22% 79% 49% 48% 31% 6% 47% 34% 6% 4% 5% 

Стопански факултет 60% 40% 71% 23% 26% 66% 10% 68% 5% 48% 35% 16% 31% 50% 6% 8% 5% 

Усреднени стойности общо за 
Югозападния университет 67% 69% 70% 29% 33% 71% 16% 74% 39% 54% 33% 9% 37% 41% 9% 4% 8% 

 

Относно дискутираната корелация стойностите, получени от всички анкетирани, 

които са завършили Югозападния университет са следните (Табл. № 5): 

За въпрос № 4 с най-висок процент е отчетена алтернатива 6, позитивни социални 

контакти с преподаватели и състуденти – 71%, последвана от алтернатива 3, много добър 

преподавателски екип – 70%, алтернатива 2, получената теоретична подготовка – 69%, 

алтернатива 1, добра организация на образователния процес – 67%. Най-малко предпочетена 

от анкетираните алумни е алтернатива 7, наличие на връзка обучение – пазар на труда – 16%.  

При въпрос № 12 получените резултати са следните: най-висок процент е отбелязан 

за алтернативи 1, общо теоретичните и професионални знания – 74% и алтернатива 3, 

комуникативните умения за социални взаимодействия – 54%. Най-слабо отчетена е 

алтернатива 5, според която подготовката, получена в Югозападния университет няма 

връзка, няма отношение към успешното професионално развитие – 9%. 

При въпрос № 17, който показва как анкетираните възприемат и оценяват своето 

професионално развитие като успешно или не, също има две алтернативи с най-висок 

процент. Това са алтернатива 2 с отговор „по-скоро да” – 41% и алтернатива 1 с категоричен 

отговор „да” – 37%. Алтернатива 4, при която посоченият отговор е „не”, т.е. анкетираните 

определят професионалното си развитие като науспешно, е предпочетена от най-малко 

анкетирани – 4%. 

Извод: Процесът на обучениe в Югозападния университет във всички негови 

звена се осъществява в позитивна и подкрепяща за студенти и преподаватели 

академична среда. Професионализмът на преподавателския екип е една от силните 

страни на обучението в университета и напълно естествено следва високата оценка от 

дипломираните студенти за получаваната в него теоретична подготовка.  

 

2.1.2. Анализ на корелационни зависимости от група Б 

Успешната кариера спрямо процеса на обучение 
От гледна точка на получените данни от 17-и въпрос за Факултета по изкуствата 

стойностите на алтернативни отговори едно и две показват, че удовлетворение от кариерата 

се наблюдава при 53% от анкетираните. Резултатите от алтернативните отговори 3 и 4 на 

същия въпрос демонстрират неудовлетворение от кариерата, което е 20%. Данните показват, 

че процентът на удовлетворените от своята кариера е значително по-висок от процента на 

неудовлетворените и в същото време 53% е един изключително представителен процент за 

търсената от нас успешна реализация на завършилите Югозападния университет. Прави 

впечатление, че 6-ти въпрос, който изисква от анкетираните да оценят образователния процес 

в Югозападния университет по десетобална система при вариативност 6 алтернативни 

отговора, получава обща средна оценка 6 (Табл. № 6). От всичките алтернативни отговори 

най-високи стойности получават алтернатива 1 (базова теоретична подготовка – оценка 7) 

и алтернатива 2 (профилирана професионална подготовка – оценка 7), а най-слабо оценена е 

алтернатива 5 (научноизследователска дейност – оценка 4). Тези данни посочват, че 

профилираната университетска подготовка в теоретичен и практичен аспект задоволява 

нуждите на бъдещите специалисти. Логично е оценката на научноизследователската работа 

да бъде най-ниска, тъй като кадрите на Югозападния университет, както и на другите 

университети, се подготвят за реализация в сфери със строго фиксирани правила на работа, 

задължения и изисквания. Те сами по себе си не предполагат изследователска дейност, а по-
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скоро достатъчно добра теоретична и практическа подготовка. Научноизследователската 

дейност е много специфично звено, характерно за малко от професионалните сфери на пазара 

на труда, като например работа като изследовател в университета и др. изследователски 

институти, центрове и звена, примерно БАН, Съвместен изследователски център (JRC), 

Генерална дирекция „Изследвания” към Европейска комисия, „Научни изследвания и 

иновации” и  др. 

Високият процент на успешно реализирали се е в пълно съответствие с много 

добрата оценка на получената подготовка (теоретична и практическа) в университета, и то по 

десетобалната система. Това показва, че придобитите знания и умения в университета са 

спомогнали за успешната реализация на кадрите на Югозападния университет. 

Самите преподаватели са изключително добри професионалисти и успяват да 

създадат благоприятен климат, да намерят добър подход към своите студенти, за да ги 

мотивират, да заобичат бъдещата си професия и респективно да търсят успешна реализация 

след дипломирането си. Ето защо не е случаен процентът (67%) на алтернативен отговор 6 

(позитивни социални контакти с преподаватели и състуденти) от въпрос № 4, както и 60% 

на алтернатива 3 (много добър преподавателски екип) към въпрос № 4, а и по този начин се 

потвърждават и високите проценти за алтернативи 1 и 2 от въпрос № 6. Не е случаен и 

процентът от алтернатива 2 на 4-ти въпрос, който е изключително висок – цели 87%, 

определящи получени необходими знания и практически умения в Югозападния университет 

като положителна страна на образователния процес, и то във времена на предизвикателство, 

провокация, конкуренция, висока информираност на всяко бъдещо поколение. Ето защо не е 

случайна и успешната кариера (вече посочените по-горе 53%) на завършилите Югозападния 

университет, а конкретно – за случая на завършилите Факултета по изкуствата (Табл № 5).  

Получените резултати от въпрос № 5 (Табл. № 7) относно трудностите, които са 

срещнали анкетираните в процеса на обучение в университета, изцяло корелират с всички 

направени до момента изводи като например алтернатива 3 и 4, недобра комуникация с 

преподавателите и неадекватна комуникация с обслужващите звена и техните ниски 

проценти (по 7% и двете алтернативи). Те са в обратна пропорционална зависимост с 

останалите три въпроса и в тази връзка изцяло подкрепят вече описаните високи 

количествени оценки и резултати (Табл. № 7).  

Въпреки че направените изводи са конкретно за Факултета по изкуствата, те в най-

общи линии важат и за повечето от факултетите, тъй като количествените резултати на 

анализираната корелация между разгледаните въпроси имат близки стойности. Ще насочим 

вниманието към няколко конкретни примера, за да покажем, че така направените изводи, 

очертаващи взаимоотношението между процеса на успешна реализация на университетските 

кадри и процеса на обучение, осъществяван в него, са валидни за всички негови структури, 

т.е. те се очертават като специфика на предлаганото обучение и възможностите за реализация 

на завършилите възпитаници. 

Правят впечатление отделни случаи, като Техническия колеж, където всички 

анкетирани приемат кариерата си за успешна, тъй като посочват като отговори „да” (37%) и 

„по-скоро да” (63%). По-високо оценен е и процесът на обучение в колежа – средна 

аритметична оценка 7, като най-високата оценка отново е за алтернативи 1 и 2, но тук висока 

оценка получава и практическата подготовка (оценка 9). Не е изненада и най-слабата 

оценка, която отново е за научноизследователската дейност – оценка 5 (Табл. № 6). 

Алтернативи 6 и 3 от въпрос № 4 отново са с висока количествена стойност (88% и 63%), 

което показва, че направените по-горе изводи важат и в този конкретен случай. Техническият 

колеж се отличава и с висока оценка на алтернатива 5 (наличие на учебна литература), което 

също е в пряка зависимост с добрата теоретична подготовка на студентите и високата оценка 

на алтернатива 1 от въпрос № 6 (базова теоретична подготовка). Въпреки обаче високата 

оценка на алтернатива 2 (получени необходими знания и практически умения – 8) от въпрос 
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№ 6 голяма част от анкетираните, 50%, посочват като недостатък на обучението в 

Техническия колеж недостатъчното часове за практически упражнения (алтернатива 8, 

въпрос № 5). 

При сектор Други също се наблюдава голям процент на удовлетворение от 

кариерата (85%). Средната оценка на процеса на обучение е отново 6, като алтернативи 1 и 2 

са с най-висока стойност (съответно с оценки 8 и 7). Различното тук е, че и алтернатива 3 

(широкопрофилна подготовка) получава сравнително висока оценка – 7. Проблемът, който се 

очертава в този сектор, е наличието на учебна литература, но тъй като тук са включени 

факултети и специалностти, които не съществуват към момента на проучването, конкретните 

препоръки не са актуални.  

В общи линии посочените изводи се отнасят и за Философския факултет, тъй като 

според данните от анкетите може да се приеме, че в него също се предлага обучение на 

достатъчно високо равнище (отново средна оценка 6), а от резултатите на въпрос № 6 (Табл. 

№ 6), алтернативни отговори 1, 2 и 3 се вижда че теоретичната, базовата и 

широкопрофилната подготовка получават най-високи оценки (8, 7, 7). Това е в пълен 

синхрон с високия процент на анкетираните, които смятат, че са се реализирали успешно на 

пазара на труда (60%). За подкрепа на тяхното твърдение можем да добавим и резултатите от 

алтернатива 1 и 2 (54% и 51%) на въпрос № 4, които също показват, че анкетираните високо 

оценяват организацията на учебния процес и получените теоретични знания и практически 

умения. И за този факултет важи изводът, че професионализмът на преподавателите и 

позитивната среда за обучение, осигурена от отделните звена, предпоставя постигането на 

успехи след получаване на диплома. Алтернативи 3 и 6 на въпрос № 4 отново получават най-

високи стойности – 70% и 81%. Това, което следва да се коментира тук, са високите 

проценти на алтернативи 4 (неадекватна комуникация с обслужващите звена – 41%), 7 

(недостатъчно ресурси в библиотечното звено – 38%) и 8 (недостатъчно часове за 

практически упражнения – 60%) от въпрос № 5 (Табл. № 7), които насочват нашето 

внимание към конкретни препоръки, изведени по-долу. 

Филологическият факултет също е представен от голям процент успешно 

реализирали се – 85%. Професионализмът (уменията им да обучават и общуват) на 

преподавателския екип отново е оценен високо от дипломираните възпитаници на този 

факултет – алтернативи 2 (78%), 3 (88%) и 6 (72%) от въпрос № 4 (Табл. № 5). Такава 

констатация, както вече се посочи, е в пряка връзка с тяхната професионална реализация на 

следващите етапи от личностното им развитие. Положителните изводи се допълват от 

добрата организация на учебния процес, получила също висока количествена стойност – 

алтернатива 1, въпрос № 4 (69%). Средната оценка на процеса на обучение отново е в 

подкрепа на казаното – оценка 7 (Табл. № 6). Най-високи стойности са регистрирани при 

алтернативи 1 и 2 (оценка 8), оценяващи базовата и профилирана подготовка. Те са следвани 

от алтернативи 3 и 4 (получили оценка 7), оценяващи широкопрофилната и практическа 

подготовка. Най-ниската оценка е по отношение на научноизследователската дейност – 

алтернатива 5 (оценка 5). Високите стойности на алтернативи 7 (50%) и 8 (40%) от въпрос № 

5 (Табл. № 7) са основание да кажем, че направените препоръки в посока обогатяване 

библиотечните ресурси и оптимизиране процеса на обучение от гледна точка на 

практическите упражнения се отнасят и за този факултет. Съответно ниските стойности на 

алтернативи 3, 4, 5 и 10, въпрос № 5 (Табл. № 7) са обратно пропорционални на отговорите 

на алтернативи 1, 4 и 6 въпрос № 4 (Табл. № 5) и взаимоподкрепящи се, а също са доказващи 

реалността на резултатите и направените на тяхна основа изводи. 

Професионалната реализация е успешна и за значителен процент алумни от 

Природо-математическия факултет – 77%. Само 17% са бившите възпитаници, които 

приемат, че не са успешно реализирали се, 3% не могат да преценят, а 3% не са дали отговор. 

Идентично на вече коментираните звена – ФСФ и Технически колеж, средно аритметичната 
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оценка на процеса на обучение е 7 (Табл. № 6). Сходно на коментираните вече факултети и 

тук най-висока оценка получават алтернативи 1 и 2 (оценка 8), следвани от алтернативи 3 и 4 

(оценка 7) и за пореден път най-ниската оценка е за алтернатива 5 (оценка 5). Данните са 

напълно припокриващи се с тези от Филологическия факултет и сходни с останалите. Това 

обосновава възможността за извод, че всичко гореизложено е в резултат на образователната 

политика на ръководството на университета. Резултатите от алтернативи 1 (71%), 2 (69%), 3 

(69%) и 6 (80%) на въпрос № 4 (Табл. № 5) отново потвърждават, че високият процент на 

успелите кадри е в пряко отношение с организацията на процеса на обучение, 

професионализма на преподавателите и получените от студентите знания и практически 

умения по врема на следването. Препоръките, оформени на базата на резултатите, получени 

от алтернативи 7 (34% – недостатъчно ресурси в библиотечния фонд) и 8 (49% – 

недостатъчно часове за практическо обучение), въпрос № 5 (Табл. № 7) при ФЛФ, ФСФ и 

ТК са напълно отговарящи и в този факултет, което важи и за алтернативите с най-ниски 

стойности – 2 (11%), 3 (9%), 4 (26%), 5(11%), 9 (6%) и 10 (26%). 

Факултет „Обществено здраве и спорт”, макар и най-младият факултет към 

Югозападния университет, също разполага с квалифицирани преподаватели (89% от 

анкетираните алумни посочват, че положителна страна в образователния процес е екипът от 

добри преподаватели), които професионално изпълняват своите задачи и спомагат за 

успешното усвояване на необходимите знания, умения и компетенции (алтернатива 2, въпрос 

№ 4 – 81%). Очевидно е, че умелото преподаване е част и от организацията на 

образователния процес, която също получава висока оценка (въпрос № 4, алтернатива 1 – 

74%). Цялостният подход на факултета закономерно е предпоставка за успешната реализация 

на завършващите кадри с висше образование – 78% от анкетираните алумни обявяват 

удовлетворение от доброто си кариерно развитие (Табл. № 5). В този факултет се отчита 

средно аритметична оценка 7 на образователния процес. По другите стойности оценките не 

се отличават съществено от вече представените факултети. Най-високите оценки отново са за 

алтернативи 1, 2 и 3 (получилили оценка 8), следвани от алтернатива 4 (оценка 7) и на 

последно място е алтернатива 5 (научноизследователската дейност получава оценка 5, 

таблица № 6). При въпрос № 5 (Табл. № 7), алтернативните отговори, които получават 

високи оценки, са 4 (48%), 7 (48%) и 8 (30%). Анализът потвърждава, че и тук са в сила 

изведените от нас препоръки. Ниските стойности на алтернативните отговори 3 (7%), 5 (4%), 

9 (11%) и 10 (11%) са обратнопропорционални на алтернативите с високи стойности от 

въпрос № 4. Това отново подкрепя направените изводи за зависимостта на успешната 

кариера от професионалната дейност на ангажираните в университета преподаватели и 

уменията им да осъществяват ефективен процес на обучение и подготовка. 

Получените резултати от анкетираните дипломирани възпитаници от Правно-

историческия факултет са сродни с данните за другите факултети. Алумните, които 

оценяват професионалната си реализация като успешна са значителен процент – 78%. 

Процесът на обучение във факултета получава средна оценка 6 (въпрос № 6, таблица № 6). 

Подредбата според оценките е: базова теоретична подготовка (алтернатива 1 – оценка 8), 

профилирана подготовка (алтернатива 2 – оценка 6), широкопрофилна подготовка 

(алтернатива 3 – оценка 6), практическа подготовка (алтернатива 4 – оценка 5) и на края 

научноизследователска дейност (алтернатива 5 – оценка 4). На основата на тези оценки 

може да се каже, че ПИФ осигурява на студентите висока теоретична подготовка. Отново са 

налице високи стойности на алтернативи 1 (60%), 3 (72%) и 6 (56%) от въпрос № 4 (Табл. № 

5). Те си корелират с ниските стойности на алтернативи 2 (8%), 3 (16%), 5 (10%), 6 (12%) и 9 

(10%) от въпрос № 5 (Табл. № 7), а високата стойност на алтернатива 8 (64%) е основание за  

конкретна препоръка. 

Възможно е да се приеме, че направените констатации и анализът им в значителна 

степен се отнасят и за Факултета по педагогика и Стопанския факултет. И при тези два 
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факултета в анкетите на алумните се наблюдава зависимостта и значението на процеса на 

обучение за успешното реализиране на университетските кадри. Определящите своята 

кариера като успешна за двата факултета са по 81%. Средната оценка на процеса на обучение 

за Факултета по педагогика е 7, а за Стопанския факултет тя е 5. Получената 

средноаритметична оценка за СФ е най-ниската от получените за всички факултети оценки. 

Съвсем логично при СФ са регистрирани и най-ниските оценки по отделните алтернативни 

отговори. Въпреки това се запазва обичайната им подредба – първо са алтернативи 1 (оценка 

7), 2 (оценка 6) и 3 (оценка 6), следвани от алтернатива 4 (оценка 4) и накрая алтернатива 5 

(оценка 3). При ФП подредбата и стойностите са следните - алтернативи 1 (оценка 8) и 2 

(оценка 8), следвани от алтернативи 3 (оценка 6) и 4 (оценка 6) и накрая алтернатива 5 

(оценка 5). И при въпросните два факултета алтернативните отговори 1, 2, 3  и 6 от въпрос № 

4 са с най-високи стойности. Стойностите от въпрос № 5 и конкретно алтернативи 4 

(неадекватна комуникация с обслужващите звена – 32%) и 8 (недостатъчно часове за 

практически упражнения – 63%) СФ, както и алтернатива 8 (41%) ФП ориентират в каква 

посока са наложителни промени в процеса на обучение. Съответно ниските стойности на 

алтернативи 3 (9% – ФП, 15% – СФ), 5 (5% – ФП, 13% – СФ), 9 (10% – ФП, 11% – СФ) и 10 

(12% – ФП, 24% – СФ) са обратнопропорционални на високите стойности от въпрос № 4 и 

подкрепят становището, че преподавателите, организацията на процеса на обучение и 

подкрепящата среда влияят върху бъдещата реализация на студентите. 

 

Таблица № 6 

 

Взаимовръзка между удовлетвореността от професионалната реализация и 

оценката на образователния процес  
                                                    ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ЗВЕНА 

Оценка на образователния 

процес в Югозападния 

университет 

Средна оценка на 

образователния 

процес 

Удовлетворени от 

професионалната 

си реализация 

1 2 3 4 5 

Други 8 7 7 6 4 6 85% 

Технически колеж 9 8 6 9 5 7 100% 

Факултет по изкуствата 7 7 5 6 4 6 53% 

Философски факултет 8 7 7 5 5 6 60% 

Филологически факултет 8 8 7 7 5 7 85% 

Правно-исторически факултет 8 6 6 5 4 6 78% 

Факултет "Обществено здраве и спорт" 8 8 8 7 6 7 78% 

Природо-математически факултет 8 8 7 7 5 7 77% 

Факултет по педагогика 8 8 6 6 5 7 81% 

Стопански факултет 7 6 6 4 3 5 81% 

Усреднени стойности общо за Югозападния 

университет 8 7 7 6 5 7 78% 

 

 

Обобщено тук е възможен следния коментар (Таблица № 6) – средната оценка на 

образователния процес в Югозападния университет се изчислява на 7. Най-висока оценка в 

осъществявания процес на обучение в университета получава базовата теоретична 

подготовка (оценка 8). Равни по стойности са оценките на профилираната професионална 

подготовка и широкопрофилната подготовка (оценка 7). Оценка 6 по десетобалната система 

има практическата подготовка, а най-ниската оценка е посочена за научноизследователската 

дейност (оценка 5). Дискутираните стойности не са случайни, а са напълно в синхрон със 

стойностите на удовлетвореността от професионалната реализация, която усреднена за 

всички анкетирани от университета е 78%. 
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Таблица № 7 

Трудностите в образователния процес според анкетираните  

 
                                                 ВЪПРОС  

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ЗВЕНА 

въпрос № 5 (трудностите в образователния процес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Други 0% 17% 17% 17% 17% 0% 17% 33% 17% 0% 

Технически колеж 38% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 13% 0% 

Факултет по изкуствата 40% 33% 7% 7% 13% 40% 27% 40% 20% 7% 

Философски факултет 30% 22% 8% 41% 27% 8% 38% 59% 19% 11% 

Филологически факултет 43% 33% 3% 23% 3% 37% 50% 40% 17% 7% 

Правно-исторически факултет 20% 8% 16% 32% 10% 12% 34% 64% 10% 32% 

Факултет "Обществено здраве и спорт" 22% 19% 7% 48% 4% 4% 48% 30% 11% 11% 

Природо-математически факултет 34% 11% 9% 26% 11% 26% 34% 49% 6% 26% 

Факултет по педагогика 25% 16% 9% 20% 5% 14% 22% 41% 10% 12% 

Стопански факултет 18% 11% 15% 32% 13% 26% 23% 63% 11% 24% 

Усреднени стойности общо за 

Югозападния университет 27% 18% 9% 25% 11% 17% 30% 48% 14% 14% 

 

Най-съществено значение при отчетените трудности, свързани с процеса на 

обучение, са алтернативи 7 и 8 (Табл. № 7). Като недостатъчни са посочени часовете за 

практически упражнения в рамките на 48% от всички анкетирани, завършили Югозападния 

университет. Със средна стойност 30%, отново на ниво университет, участниците в 

проучването посочват недостатъчните ресурси в библиотечното звено. Най-несъществена 

като трудност е отчетена алтернатива 3 със средна стойност на университета 9%. В резултат 

на това не се отчита сериозен проблем при комуникацията с преподавателите или по-точно 

казано комуникацията не е нарушена. Тези резултати корелират с високите стойности на 

въпрос № 4, алтернатива 6, позитивни социални контакти с преподаватели и състуденти – 

71%, и алтернатива 3, много добър преподавателски екип – 70%, което е още едно 

доказателство за наличието на професионален подход и ефективно общуване между 

субектите в образователния процес (Табл. № 5). 

Направените общи изводи и коментираните отделни случаи са основа за следните 

препоръки с възможности да подобрят процеса на обучение, а следователно – евентуално ще 

гарантират и още по-успешна кариерна реализация на университетските кадри: 

* Оптимизиране на учебните планове с цел увеличаване практическите часове. 

Получените резултати показват, че това е желателно да се случи  конкретно във 

Философски факултет, Технически колеж, Факултет „Обществено здраве и спорт”, 

Природо-математически факултет, Стопански факултет, Факултет по педагогика. 

* Стимулиране и насърчаване на обслужващите звена за индивидуална работа с 

всеки студент. Осигуряване на необходимото обучение и допълнителна квалификация за 

служителите в тези звена, както и даване на конкретни указания и предписания за 

осъществяване на професионална дейност на заеманата работна позиция, което ще 

подобри комуникацията им със студентите – Философски факултет, Факултет 

„Обществено здраве и спорт”, Стопански факултет. 

* Обновяване и осъвременяване на библиотечните звена, т.е. наличие на 

достатъчно литературни източници по основните учебни програми, застъпени в учебните 

планове и осигуряване на достъпни варианти за запознаване с тях. Пример – пълнотекстови 

файлове или конкретно повече налични ресурси от формата на ScienceDirect 

(пълнотекстова база данни), EBSCO Publishing, ProQuest Central  и др. Според 
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анкетираните от това най-вече се нуждаят – Философски факултет, Факултет 

„Обществено здраве и спорт”, Природо-математически факултет. 

Извод: Успешната кариера е в пряка зависимост, на първо място, от личната 

успешна реализация на студента, в синхрон с професионализма на преподавателите, 

много добрата теоретична и практическа подготовка на студентите, добрата 

комуникация между студенти и преподаватели и обслужващите звена. От значение е и 

характера на трудностите в процеса на обучение и доколко те имат пряко отношение 

към подготовката на университетските кадри. Считаме, че посочените от анкетираните 

трудности не са в пряка зависимост с успешната професионална реализация, но са 

основа за разсъждения по отношение на оптимизиране процеса на обучение в 

Югозападния университет. 

 

Успешната кариера спрямо пазара на труда 
Пазарът на труда се характеризира с една непрекъсната динамика по отношение на 

различни свои компоненти – работно време, заплащане, търсени специалисти, предлагани 

работни места, изисквания от работодателя, оценка на професионалната подготовка и т.н. 

Трудностите, които срещат дипломиралите се висшисти, могат да бъдат от най-различно 

естество и са свързани с изброенити фактори. Изследването на корелацията – 

Професионалната реализация и оценката на работодателя по отношение на подготовката 

на дипломираните от Югозападния университет кадри спрямо трудностите в кариерното 

развитие и възможностите за допълнителна квалификация, финансирана от 

работодателя, разкрива няколко основни детайла (данните от корелацията са представени в 

таблица № 8). 

Във Факултета по педагогика значителен процент от анкетираните споделят, че 

техните работодатели оценяват нивото на професионалната им подготовка, получена в 

университета, като отлично и добро (алтернатива 1 – 29%, алтернатива 2 – 30%, въпрос № 

15). Алтернативен вариант на отговор 3 показва, че само 4% са оценени от работодателите им 

задоволително, а останалите анкетирани или заявяват, че не могат да отговорят (алтернатива 

5 – 34%), или пък въобще не са отговорили. Отчитайки големия процент на кадрите, които 

приемат, че кариерното им развитие е успешно (въпрос № 17 – 81%), е възможен коментар, 

че тази оценка си корелира с оценката на техните работодатели. Оценката на работодателя 

може да се тълкува в две посоки – оценка по отношение процеса на обучение в университета, 

и оценка, насочена към подготовката на университетските кадри. Допълнителните средства, 

които влага работодателят за подобряване квалификациите на своите работници, са израз или 

на неудовлетворение от знанията и уменията, или на желание за осигуряване на възможност 

за непрекъснато развитие и израстване на кадрите. Алтернативен отговор 1 на въпрос № 16 

показва, че според 44% от анкетираните техните работодатели им предоставят финансиране 

за допълнително обучение. Стойността на алтернатива 2 (37%) показва, че почти толкова са и 

алумните, които смятат, че не им се осигурява такава възможност. Тук данните напълно 

корелират с резултатите от въпрос № 15 (алтернатива 1 – 29% и алтернатива 2 – 30%), 

защото показват, че кадрите на Югозападния университет получават висока оценка от своите 

работодатели. Предразполагащото условие за такъв подход от страна на работодателите е, че 

възпитаниците на нашия университет притежават необходимите знания и умения, за да 

задоволят потребностите и изискванията на пазара на труда, да изпълняват своите 

задължения и не е наложително да бъдат допълнително обучавани. Алтернативи 1 (56%), 2 

(26%) от въпрос № 13 и техните високи резултати разкриват трудностите, които 

дипломираните срещат в началния етап на своята професионална реализация. По-ниската 

стойност на алтернатива 3 (19%) показва, че липсата на допълнителни квалификации – език, 

компютри и др., не е съществена пречка. Този резултат корелира с резултатите от въпрос № 

16 и № 15, т.е. работодателите финансират допълнително обучение на своите кадри не 



49 

 

защото не оценяват високо тяхната подготовка, не защото те не са истински 

професионалисти, а за да повишат техните квалификации, което ще подобри и резултатите от 

дейността им. Ниските стойности на алтернативни отговори 4 (недостатъчни практически 

умения – 12%), 5 (ниска теоретична подготовка – 1%), 6 (това, което учих, не е това, 

което се иска от мен в тази сфера – 6%) и 7 (неоценяване на специализираната ми 

подготовка – 8%) от въпрос № 13 са обратно пропорционални на резултатите от въпрос № 15 

(алтернативи 1 и 2) и въпрос № 16. С резултатите пак се доказва, че работодателите оценяват 

адекватно професионализма на възпитаниците на Югозападния университет, които са с 

висока теоретична и практическа подготовка и задоволяват потребностите на трудовия пазар. 

Нашата теза се доказва от данните за насищането на пазара на труда – трудността, която се 

оказва най-съществена пречка за кадрите на Югозападния университет. В такъв контекст се 

наложи добавяне на още един показател към анализираната корелация (година на 

дипломиране), с което се провокира разгледане още на една взаимовръзка – между годината 

на дипломиране и начало на трудовата кариера. Получените данни убедено илюстрират, че 

периодът 1991 – 2000 г. е най-неблагоприятен за кадрите на Югозападния университет. 

Алтернатива 1 и 2, въпрос № 10 показват, че процентът на бивши наши възпитаници, които 

твърдят, че са срещнали трудности при намиране на работа след дипломирането е 56%. 

Другите алумни, които обявяват в анкетите си, че не са срещнали такива трудности са 40% 

(алтернатива 3 и 4). Периодите до 1990 г. и след 2001 г. са еднакво успешни за 

възпитаниците на университета. При тях процентите на кадрите, несрещнали трудности са 

съответно 58% и 57%, което доказва, че именно тези периоди явно са били по-благоприятни 

от гледна точка търсене – предлагане  и връзката обучение – пазар на труда. 

Най-големият процент от възпитаниците на Стопанския факултет споделят, че не 

могат да отговорят или нямат мнение по отношение оценката на техния работодател за 

подготовката им във висшето училище (алтернатива 5, въпрос № 15 – 44%, таблица № 8). 

Следващите по процент са алумни, според които работодателите им оценяват тяхната 

университетска подготовка като достатъчна (алтернатива 2, въпрос № 15 – 26%). Освен тях 

има и 16% наши възпитаници, чиято професионална подготовка е оценена като отлична 

(алтернатива 1). Оценките задоволителна (алтернатива 3 – 8%) и незадоволителна 

(алтернатива 4 – 3%) са посочени от много малко анкетирани, което е обратно 

пропорционално на високия процент алумни, които са определили своето професионално 

развитие за успешно – 81%. Оценката на работодателя се подкрепя и от ниските резултати от 

алтернативни отговори 3 (13%), 5 (2%), 6 (18%) и 7 (8%), въпрос № 13. Стойностите им 

показват, че трудностите на кадрите на Югозападния университет в процеса на 

професионалната реализация не са: липсата на допълнителна квалификация; недостатъчната 

теоретична подготовка; несъответствието между това, което се учи във висшите учебни 

заведения и търсенията на пазара на труда; неоценяването на специализираната подготовка. 

Всъщност трудностите за тях са се изразявали в насищане пазара на труда (алтернатива 1, 

въпрос № 13 – 44%), липса на добри предложения (алтернатива 2, въпрос № 13 – 34%) и 

недостатъчно практически умения (алтернатива 4 – 39%). „Просветлява” разбирането, че 

само практическите упражнения са в ресора на висшето училище, което предполага 

възможността само в това отношение да се направят конкретни препоръки. Отново основната 

трудност, която изпъква, е насищане пазара на труда. Допълнителните данни в тази посока на 

изложение разкриват следните основни особености:  

- при този факултет няма данни от периода преди 1990 г., защото нито един от 

анкетираните не представлява възпитаниците на Югозападния университет от избрания 

времеви диапазон;  

- сравняването на другите два периода 1991 г. – 2000 г. и след 2001 г. доказва, че 

периодът след 2001 г. е по-труден за дипломираните в Стопанския факултет.  
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- съответно 77% (алтернатива 3 и 4) от анкетираните, дипломирани в периода 1991 г. 

– 2000 г., посочват, че не са имали трудности при намирането на работа, а 60% от 

дипломираните след 2001 г. посочват също този отговор.  

Данните от въпрос № 16 показват, че според 44% от анкетираните техните 

работодатели финансират допълнително обучение и специализиране и почти толкова 

определят, че не го правят – 42%. 

Данните от въпрос № 15, получени чрез анкетирането на възпитаници от Природо-

математическия факултет, доказват, че според 37% от тях университетската им подготовка 

е оценена от техните работодатели като добра, а при други 17% алумни оценката е отлична. 

Общо 54% от анкетираните бивши възпитаници твърдят, че работодателите им приемат 

получената от тях професионална подготовка като напълно достатъчна. Няма наши кадри, 

които да посочват, че работодателите им оценяват подготовката като задоволителна 

(алтернатива 3, въпрос № 15) и незадоволителна (алтернатива 4, въпрос № 15). Голям 

процент от анкетираните явно нямат „обратна връзка” със своите работодатели и заявяват, че 

не могат да отговорят на този въпрос – 49% (Табл. № 8). Ниските проценти на част от 

алтернативните отговори към въпрос № 13 показват, че изследваните лица не са имали 

трудности при професионалната си реализация във връзка с: липса на допълнителна 

квалификация (алтернатива 3 – 17%), ниска теоретична подготовка (алтернатива 5 – 3%), 

неоценяване на специализираната подготовка (алтернатива 7 – 9%). При този факултет 

прави впечатление високият резултат на алтернативен отговор 6 – 31%, според който 

трудността е в разминаване между университетската подготовка и изискванията на пазара на 

труда. Другите трудности, които са срещнали дипломиралите се в ПМФ са липса на добри 

предложения (алтернатива 2 - 49%) и насищане пазара на труда (алтернатива 1 – 29%). 

Сортирането по допълнителния признак (година на дипломиране) осигурява информацията, 

че обратно на Стопанския факултет при Природо-математическия факултет благоприятният 

период за университетските кадри е след 2001 г. Например – 73% от дипломираните след 

2001 година споделят, че не са срещнали трудности при намирането на работа. За предходния 

период 1991 г. – 2000 г. този процент е 63%. Според анкетираните наши алумни повече са 

работодателите, които предлагат възможности за „обучение през целия живот” (54%:37% – 

въпрос № 16). Данните от въпрос № 15, алтернативи 1 и 2, както и въпрос № 13, алтернативи 

3, 5 и 7 напълно корелират с високия процент на определилите своето професионално 

развитие за успешно – 77%, въпрос № 17. 

Университетската подготовка на кадрите на Факултета „Обществено здраве и 

спорт” е оценена от работодателите като отлична и като добра (алтернативни отговори 1 и 2, 

въпрос № 15 – по 22%). Само 7% (алтернатива 3) са посочили, че подготовката им е оценена 

като задоволителна. Голям процент са анкетираните, които не могат да отговорят или нямат 

мнение (алтернатива 5 – 44%). Алтернативните отговори с най-големи стойности от въпрос 

№ 13 разкриват какви са били трудностите за възпитаниците на факултета: липсата на добри 

предложения (алтернатива 2 – 44%) и недостатъчните практически умения (алтернатива 4 – 

30%). Алтернатива 1, насищане пазара на труда, има по-ниска от другите факултети 

стойност – 26%. На основата на анализираните данни може да се приеме, че това не е била 

основна трудност за завършилите кадри на факултета. Следва да се подчертае, че 56% са 

изследваните лица, които посочват, че работодателите им дават възможност и финансират 

техните обучения. Според 30% от алумните техните работодатели не им осигуряват подобни 

възможности. Периодът 1991 г. – 2000 г. е бил по-успешен за дипломираните възпитаници на 

факултета в сравнение с годините след 2001 г. (Табл. № 9). Посочилите за успешно своето 

професионално развитие са 78% от анкетираните кадри. 

Най-голяма част от анкетираните възпитаници на Правно-историческия факултет 

посочват, че работодателите оценяват като добра подготовката им, получена във висшето 

училище – 33% (алтернатива 2, въпрос № 15). Други 17% от кадрите споделят, че 
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подготовката им е оценена като отлична. По 2% (алтернативи 3 и 4) получават отговорите 

задоволителна и незадоволителна и отново най-голям процент са нашите кадри, които не 

могат да отговорят на този въпрос. Най-големите трудности при професионалната 

реализация за кадрите на ПИФ са: насищане пазара на труда – 60% и недостатъчно 

практически умения – 48% (алтернативи 1 и 4, въпрос № 13, таблица № 8). Ниските 

резултати на алтернативи 3 (15%), 6 (6%) и 7 (13%) корелират с резултатите, определящи 

оценката на обучението в университета. Следователно, съобразно анализираните данни е 

допустимо да се приеме, че кадрите на Югозападния университет усвояват необходимата 

професионална квалификация и успяват да се развиват успешно на пазара на труда. Логичен 

е високият процент на определилите като успешно своето професионално развитие – 78%. 

Допълнителните данни, които имат отношение към пазара на труда сочат, че за 

дипломираните след 2001 г. условията за тяхната реализация от гледна точка намиране на 

работа са по-благоприятни. Алтернативи 1 и 2 на въпрос № 10 показват, че 67% от 

дипломираните в периода 1991 г. – 2000 г. са срещнали трудности при намирането на работа, 

а при дипломираните след 2001 г. този процент намалява – 46%. Съответно се увеличава 

процентът на кадрите, които споделят, че не са срещнали трудности при намирането на 

работа след дипломирането – от 34% (алтернативи 3 и 4) за периода 1991 г. – 2000 г. на 54% 

за дипломираните след 2001 г. (Табл. № 9) 

Данните от Филологическия факултет информират, че според 23% от изследваните 

лица техните работодатели оценяват като отлична професионалната им подготовка. Според 

13% от анкетираните оценката им е добра, а е незадоволителна при 3% алумни на факултета. 

Особеното тук е положението, че 50% от бившите възпитаници на факултета не могат да 

отговорят. Трудностите при професионалната реализация са свързани най-вече с насищане 

пазара на труда – 30% и липса на добри предложения – 30% (алтернативи 1 и 2, въпрос № 

13, таблица № 8). Останалите алтернативи от въпрос № 13 получават по-ниски резултати и 

явно не представляват трудност за кадрите на университета – липса на допълнителна 

квалификация (10%), недостатъчни практически умения (20%), ниска теоретична 

подготовка (7%), разминаване между университетското обучение и изискванията на 

практиката (алтернатива 6 – 7%) и неоценяване на специализираната подготовка (17%). 

Тук е допустим коментар, че допълнително разгледаната корелация и сортирането на данните 

по признак илюстрира любопитна ситуация – например за дипломиралите се през периода 

1991 г. – 2000 г. ситуацията е била по-благоприятна, защото 81% отговарят, че не са 

срещнали трудности при намирането на работа, докато при дипломираните след 2001 г. 

отговорилите по този начин са 60% (алтернативи 3 и 4, въпрос № 10, таблица № 9). 

Насърчително е споделеното от 47% от анкетираните алумни, че работодателите финансират 

техни допълнителни обучения, но има и 31% лица, за които това не се случва. Висок е 

процентът на определящите професионалното си развитие за успешно – 85%. 

Количествените стойности, получени при анкетирането на възпитаници на 

Философския факултет са видимо по-ниски от разгледаните до момента. Според 22% 

(алтернатива 1, въпрос № 15) от изследваните лица професионалната им подготовка, 

получена в университета, е оценена като отлична от техните работодатели. Други 24% 

(алтернатива 2) заявяват, че тяхната оценка е добра, а само 14% има задоволителна оценка. 

Голям процент алумни – 38% – не могат да отговорят на въпроса. Липсата на добри 

предложения се оказва основната трудност за кадрите на този факултет – 59% (алтернатива 

2), следвана от недостатъчните практически умения – 38% (алтернатива 4). При този 

факултет насищането на пазара на труда не се оказва трудност за дипломираните 

(алтернатива 1 – 16%), както и неоценяването на специализираната подготовка (алтернатива 

7 - 24%) и липсата на допълнителна квалификация (алтернатива 3 – 19%). По-успешният 

период за професионална реализация е 1991 г. – 2000 г.: посочилите, че не са срещнали 
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трудности при намирането на работа са 50%, докато след 2001 г. този процент пада на 36%. 

Оценилите професионалното си развитие като успешно са 60%. 

Участвалите в анкетното проучване дипломирани кадри от Факултета по 

изкуствата декларират следните обстоятелства: според 20% от тях професионалната им 

подготовка в университета е оценена от работодателите като отлична (алтернатива 1, въпрос 

№ 15), според 27% – като добра (алтернатива 2), а 53% алумни не могат да отговорят. 

Трудностите в професионалното развитие са свързани според анкетираните с насищане 

пазара на труда (алтернатива 1 – 47%), липса на добри предложения (алтернатива 2 – 40%) и 

липса на допълнителни квалификации (алтернатива 3 – 33%). Ниските стойности на 

алтернативи 4, 6 и 7, въпрос № 13 показват, че дипломираните в този факултет не са 

срещнали проблеми във връзка с недостатъчна практическа подготовка (7%), 

несинхронизиране на процеса на обучение с трудовия пазар и практиката (13%) и 

неоценяване на специализираната подготовка (7%). Периодът след 2001 г. е посочен от 

анкетираните за по-благоприятен при тяхната реализация: 61% от тях споделят, че не са 

срещнали трудности при намирането на работа (алтернативи 3 и 4), докато за предходния 

период този процент е 50%. Други 40% от алумните на факултета признават, че имат 

възможност за допълнително специализиране чрез различни обучения, финансирани от 

работодателя, но също толкова (40%) нямат такава възможност. Общо 53% алумни определят 

своето професионално развитие за успешно. 

Вече традиционно пак в Техническия колеж се регистрира най-висок процент на 

бивши възпитаници, чиито работодатели оценяват високо професионалната им подготовка,. 

Според 25% от анкетираните (алтернативи 1, въпрос № 15) потребителите оценяват 

професионалната им квалификация като отлична, а според други 50% – като добра. 

Отговорите „задоволителна” и „незадоволителна” не са посочени от никого. Освен това 25% 

алумни не могат да отговорят на този въпрос или просто нямат мнение. Трудностите при 

професионалната реализация на възпитаниците на Техническия колеж са липса на добри 

предложения (алтернатива 2, въпрос № 13 – 50%) и липса на допълнителни квалификации 

(алтернатива 3, въпрос № 13 – 38%). Ниските стойности на алтернативи 4 (13%), 5 (13%) и 7 

(13%), както и високата оценка на работодателите корелират с високия процент на 

определилите професионалното си развитие като успешно – алтернативи 1 (37%) и 2 (63%) 

въпрос № 17. При колежа най-висок е процентът на алумни, на които работодателите дават 

възможност и са готови да финансират допълнително обучение – 50%. Това напълно 

корелира с високата стойност на алтернатива 3, въпрос № 13 (38%). Тя показва, че трудност в 

професионалната реализация предизвиква липсата на допълнителни квалификации.  

Таблица № 8 

 Процентно представяне на резултатите от въпроси  № 10, 13 и 15 и 16 и 

алтернативните отговори към тях 

                                          ВЪПРОСИ 
 
 

 
РЕЗУЛТАТИ ПО ЗВЕНА 

въпрос № 10 
(трудности при намиране 

на работа) 

въпрос № 13 
(трудности в процеса на професионална 

реализация) 

въпрос № 15 
(оценка на работодателя) 

въпрос № 16 
(финансиране от 

работодателя) 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 

Други 33% 0% 50% 17% 17% 0% 0% 17% 0% 17% 17% 33% 17% 0% 0% 33% 33% 33% 

Технически колеж 38% 13% 25% 25% 0% 50% 38% 13% 13% 0% 13% 25% 50% 0% 0% 25% 50% 25% 

Факултет по изкуствата 27% 13% 40% 20% 47% 40% 33% 7% 0% 13% 7% 20% 27% 0% 0% 53% 40% 40% 

Философски факултет 35% 27% 19% 19% 16% 59% 19% 38% 0% 16% 24% 22% 24% 14% 0% 38% 35% 46% 

Филологически факултет 20% 3% 47% 27% 30% 30% 10% 20% 7% 7% 17% 23% 13% 0% 3% 50% 50% 33% 

Правно-исторически факултет 31% 19% 29% 21% 60% 25% 15% 48% 0% 6% 13% 17% 33% 2% 2% 42% 58% 31% 

Факултет "Обществено здраве и 
спорт" 37% 19% 33% 7% 26% 44% 22% 30% 0% 11% 26% 22% 22% 7% 0% 44% 56% 30% 
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Съгласно получените данни може да се приеме, че кадрите на Техническия колеж са 

добри специалисти и работодателите ги оценяват високо (алтернативи 1 и 2, въпрос № 15), 

но имат нужда от някои допълнителни умения. Отново периодът след 2001 г. е по-успешен за 

дипломираните кадри на колежа в сравнение с периода 1991 г. – 2000 г. (Табл. № 9). 

Анализът на данните от анкетите потвърждава, че колежът е единственото звено на 

университета, при което всички анкетирани са се реализирали успешно. 

Сектор Други съдържа следната информация: от анкетираните лица 33% твърдят, че 

работодателите им оценяват тяхната професионална подготовка като отлична (алтернатива 1, 

въпрос № 15) и други 17% признават, че оценката им е добра (алтернатива 2, въпрос № 15). 

Същемременно 33% са специалистите, които не могат да отговорят на това как 

работодателят им оценява тяхната професионална подготовка, получена в Югозападния 

университет. Недостатъчните практически умения имат висока стойност, което ги определя 

като основна трудност за дипломираните, попаднали в този сектор – алтернатива 4, въпрос № 

13 – 17%, заедно с насищането на пазара на труда – алтернатива 1 (17%),  

несъответствието между това, което се учи, и това, което се иска на пазара на труда – 

алтернатива 6 (17%) и неоценяването на специализираната подготовка – алтернатива 7 от 

въпрос № 13 (17%). Все пак 33% от Други признават, че техните работодатели финансират 

допълнителното им обучение и така им дават възможност да се обучават непрекъснато. Също 

толкова (33%) считат, че не им се предоставя такава възможност. След 2001 г. успешната 

реализация на тези кадри е без съпътстващи основни проблеми. Алумните, които твърдят, че 

приемат своето професионално развитие за успешно са 85%.  

Усреднените стойности на данните от анкетните карти за кариерното развитие на 

алумни на Югозападния университет по отношение на коментираните взаимовръзки и 

зависимости за отделните факултети откриват важна обобщена информация. Например –  

57% от всички анкетирани не са срещнали трудности при намирането на работа след своето 

дипломиране, а 43% признават, че са срещнали такива. Насищането на пазара на труда 

(въпрос № 13, алтернатива 1 – 33%) и липсата на добри предложения (алтернатива 2 – 36%) 

са двете основни трудности, които са отчетени от всички анкетирани бивши възпитаници. В 

резултат на получените данни и направения качествен анализ се установява, че алтернатива 6 

това, което учих, не е това, което се иска от мен в тази сфера, няма пряко отношение към 

професионалната реализация на дипломираните кадри с висше образование. Ниският 

процент (13%) би могъл да корелира по-скоро с личностните качества на анкетираните. Най-

ниската стойност при алтернативните отговори от въпрос № 13 показва, че ниската 

теоретична подготовка не е пречка пред професионалната реализация (алтернатива 5 - 3%). 

Успешната кариера на кадрите на Югозападния университет се потвърждава и от мнението 

на работодателите, които оценяват подготовката на дипломираните студенти като отлична и 

достатъчно добра – 51%. Следва да се приеме, че високото мнение на потребителите за 

успешното практическо обучение на кадрите на Югозападния университет е отличен 

професинален показател и прагматичен ориентир относно състоянието и  подготовката, която 

дава на своите възпитаници – алтернативи 3 и 4 на въпрос № 15 потвърждават радващата 

констатация. Само 5% от работодателите оценяват подготовката на кадрите на университета 

като задоволителна или недостатъчно добра, обаче 42% от анкетираните работодатели  нямат 

мнение за качеството на нашето университетско образование. Допустимо е до се приеме, че 

големият процент на „безразличните” не променя вече направения извод, защото 

съотношението 51%:5% е достатъчно показателно по отношение на анализираната 

Природо-математически факултет 20% 11% 34% 34% 29% 49% 17% 20% 3% 31% 9% 17% 37% 0% 0% 49% 54% 37% 

Факултет по педагогика 27% 16% 28% 26% 56% 26% 19% 12% 1% 6% 8% 29% 30% 4% 0% 34% 44% 37% 

Стопански факултет 18% 19% 37% 24% 44% 34% 13% 39% 2% 18% 8% 16% 26% 8% 3% 44% 44% 42% 

Усреднени стойности общо за 
Югозападния университет 29% 14% 35% 22% 33% 36% 19% 25% 3% 13% 15% 23% 28% 4% 1% 42% 47% 36% 
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корелация. Макар и почти поравно работодателите да са „за” и „безразлично” повишаването 

на професионалната квалификация, все пак 47% от тях финансират продължаващото 

обучение, докато други 36% не отчитат интерес към финансиране на допълнителни 

квалификации на своите кадри. 

 

Таблица № 9 

Специфика на реализацията на  пазара на труда през отделни периоди 

 
                                               ПЕРИОДИ 

 
 
 

РЕЗУЛТАТИ ПО ЗВЕНА 

до 1990 г. 1991 г. - 2000 г. след 2001 г. 

срещнали 
са 

трудности 

не са 
срещнали 
трудности 

срещнали са 
трудности 

не са 
срещнали 
трудности 

срещнали са 
трудности 

не са 
срещнали 
трудности 

Други 0% 0% 40% 60% 0% 100% 

Технически колеж 0% 0% 66% 33% 40% 60% 

Факултет по изкуствата 0% 0% 50% 50% 39% 61% 

Философски факултет 0% 0% 50% 50% 63% 36% 

Филологически факултет 0% 0% 19% 81% 40% 60% 

Правно-исторически факултет 0% 0% 67% 34% 46% 54% 

Факултет "Обществено здраве и спорт" 0% 0% 40% 60% 57% 38% 

Природо-математически факултет 0% 0% 36% 63% 30% 73% 

Факултет по педагогика 41% 58% 56% 40% 41% 57% 

Стопански факултет 0% 0% 22% 77% 37% 60% 

Усреднени стойности общо за 
Югозападния университет 4% 6% 45% 55% 39% 60% 

 

Групирането по признак година на дипломиране и получените усреднени стойности 

от всички анкетирани регистрират, че за кадрите на Югозападния университет периодът след 

2001 г. се характеризира с по-благоприятни условия за успешно реализиране на пазара на 

труда. Изводът е следствие от наблюдаваната тенденция на нарастване и превъзходство на 

процента анкетирани алумни, които посочват, че „не са срещнали трудности” при 

намирането на работа (до 1990 – 6%, 1991 г. – 2000 г. – 55%, след 2001 г. – 60%).  

В резултат на събрания фактологичен материал и на направения количествен и 

качествен анализ могат да се изведат следните препоръки: 

Към работодателите – да стимулират и подкрепят (морално, материално) 

подчинените си за „обучение през целия живот”, което ще е от полза както за тях, така и за 

икономиката на страната. 

Към университета – да се актуализират учебните планове и да се създават нови с 

цел задоволяване потребностите на желаещите да се квалифицират и успешно да отговорят 

на търсенията на пазара на труда. 

Извод: Успешната кариера е в зависимост от оценката на личната 

професионална реализация, адекватната оценка на професионалната подготовка от 

работодателя и непряко от възможността за допълнително квалифициране при 

необходимост. Всичко това е стимул за стремеж към доказване на професионализма и 

добрата подготовка, получена в процеса на обучение във висшето училище. 

 

3. Личностните качества като основа за успешна кариера 
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Таблица № 10 

Успешната кариера спрямо израстването и развитието на дипломирания кадър 

на Югозападния университет на основа на личностните качества 

 

№ 
Основни групи личностни качества 

посочени от анкетираните 

СФ ФП ПИФ ПМФ ФСФ ФЛФ ФОЗС ФИ ТК Други Процентно 
съотношение 

на броя 
посочвания за 

всяка група 
спрямо общия 

брой 
посочвания от 
анкетираните 

за всяко 
качество 

Процентно съотношение на вариативността на всяка група личностни 
качества  към основните звена  

спрямо общата вариативност на конкретната група от всички анкетирани  

1 Упоритост 15% 50% 7% 6% 6% 8% 2% 2% 3% 2% 9,4% 

2 
Комуникативност, добри обноски, 
дипломатичност, контактност 15% 37% 4% 9% 14% 8% 10% 2% 0% 1% 8,5% 

3 
Добра теоретична подготовка 
/образование, знания/  11% 33% 12% 12% 5% 11% 7% 4% 4% 4% 7,9% 

4 
Постоянство, последователност, 
търпение, системност 8% 49% 15% 5% 1% 10% 4% 2% 1% 5% 7,8% 

5 
Амбиция, хъс, целеустременост, 
воля, борбеност, решителност 12% 31% 7% 10% 10% 9% 16% 1% 1% 1% 6,3% 

6 
Любознателност, желание за учене 
на нови неща, перманентно 
развитие и усъвършенстване 22% 45% 6% 11% 8% 6% 0% 0% 0% 3% 6,0% 

7 
Труд, трудолюбие, работохолизъм, 
усърдие, висока работоспособност 26% 42% 4% 7% 4% 9% 0% 5% 0% 4% 5,3% 

8 Умения за работа в екип 34% 23% 14% 7% 7% 2% 7% 4% 2% 0% 5,2% 

9 
Колегиалност, лоялност, 
коректност, благородство, 
толерантност, непредубеденост 13% 37% 7% 7% 4% 9% 17% 0% 2% 4% 4,3% 

10 
Практическа подготовка и 
натрупан опит 5% 52% 10% 14% 7% 2% 10% 0% 0% 0% 3,9% 

11 Отговорност 10% 48% 14% 7% 5% 7% 5% 0% 2% 2% 3,9% 

12 
Мениджмънт, организираност, 
управленски умения, лидерски 
умения, проактивност 29% 29% 9% 3% 11% 14% 6% 0% 0% 0% 3,2% 

13 
Добросъвестност, изпълнителност, 
всеотдайност, дисциплинираност, 
отдаденост, усърдност 10% 45% 3% 21% 0% 10% 3% 0% 0% 7% 2,7% 

14 
Умения и желание за работа с 
деца, любов към децата 0% 86% 7% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 0% 2,7% 

15 
Креативност, находчивост, 
иновативност, творчество 14% 57% 11% 0% 0% 4% 7% 0% 0% 7% 2,6% 

16 
Любов и желание за работа, за 
професионално развитие и успех 0% 54% 8% 12% 4% 12% 12% 0% 0% 0% 2,4% 

17 
Професионално отношение, 
умения и компетентност 13% 30% 9% 9% 13% 13% 4% 0% 4% 4% 2,1% 

18 

Самоподготовка, самообучение, 
самовзискателност, 
самоувереност, 
самодисциплинираност 10% 48% 14% 10% 0% 19% 0% 0% 0% 0% 1,9% 

19 Мотивация, мотивираност 21% 32% 11% 5% 5% 11% 16% 0% 0% 0% 1,8% 

20 Инициативност, енергичност, 0% 63% 5% 5% 0% 21% 5% 0% 0% 0% 1,8% 
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ентусиазъм, динамичност 

21 Точност, способност, прецизност 17% 39% 11% 0% 6% 6% 11% 0% 6% 6% 1,7% 

22 Адаптивност, приспособимост 18% 9% 9% 9% 36% 9% 9% 0% 0% 0% 1,0% 

23 Гъвкавост 30% 30% 20% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0,9% 

24 Информираност 22% 33% 11% 11% 0% 11% 0% 0% 0% 11% 0,8% 

25 Оптимизъм, позитивизъм 11% 33% 11% 11% 11% 11% 0% 0% 0% 11% 0,8% 

26 Отзивчивост, добронамереност 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,7% 

27 
Компютърна грамотност 
/интернет/ 43% 43% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,6% 

28 Чуждоезикова подготовка 29% 14% 14% 14% 29% 0% 0% 0% 0% 0% 0,6% 

29 Инат, непримиримост 20% 20% 0% 20% 0% 0% 0% 20% 20% 0% 0,5% 

30 Сигурност, доверие, спокойствие 0% 60% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,5% 

31 Интелигентност, ерудираност 0% 40% 20% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0,5% 

32 Взискателност, принципност 0% 67% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0,3% 

33 Перфекционизъм, максимализъм 0% 67% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0,3% 

34 Честност 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,2% 

35 Конфиденционалност 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0,2% 

36 Излъчване, харизматизъм 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,2% 

37 Авторитарност, самочувствие 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,2% 

38 Интуиция, талант 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,2% 

39 Справедливост 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,1% 

40 Наблюдателност 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0,1% 

41 Удовлетвореност 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0,1% 

Общ брой на вариативността на 
посочените качества по факултети 27 37 30 27 20 24 21 11 10 17  

Процентно съотношение на 
варианивността на посочените качества 
по факултети спрямо общия им брой 66% 90% 73% 66% 49% 59% 51% 27% 24% 41%  

 

Извеждането на водещите личностни качества сред анкетираните кадри на 

Югозападния университет е един от най-възловите моменти в настоящото проучване. На 

основа данните на всички анкетирани се обособиха 41 групи качества на личността, които са 

дали отражение и дори са решаващи в процесите на: обучение, развитие, усъвършенстване и 

самоусъвършенстване, реализация в една „успешна” кариера. 

Разбира се броят и разновидностите на тези личностни качества се припокриват при 

анкетираните в тяхното тясно направление, т.е. по основни звена, факултети, но 

същевременно с това те се различават по брой и разновидности. 

В различната ситуация се въвежда термин „вариативност”, за да е възможно и 

обективно регистрирането и оценяването на „пъстротата” от декларираните личностни 

качества от дипломираните алумни на Югозападния университет. Под вариативност тук ще 

се разбира всяко едно качество, посочено за първи път и неотчетено дотогава при 

фактологичния анализ – то е с количествен показател 1. Всички качества са равнопоставени 

помежду си и са носители на еднакъв количествен показател (1), който ги регистрира като 

налични в общата база данни на събраната фактология. Веднъж появило се и вече 

регистрирано даденото личностно качество в общата база данни ще се отчита като налична 

вариативност, а впоследствие на обработка на всички резултати се променя единствено 

неговият количествен показател. Количественият показател на отчетеното вариативно 

качество се променя всеки път, когато то е посочено от участник в проведеното изследване и 

то с 1-ца във възходящ ред. 

В резултат на събраната фактология в базата данни се оказва, че в количествено 

отношение вариативността се равнява на 41 основни групи качества. Тази вариативност е 
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абсолютно различна за всичките основни звена на Югозападния университет. Тук трябва да 

се подчертае, че едно качество може да е регистрирано към всеки един от факултетите или 

пък да се среща само в едно звено. Това обяснява спецификата на процентните съотношения, 

регистрирани в основните звена. С най-голямо разнообразие на посочени личностни 

качества, т.е. 90% от всички регистрирани вариативности, е Факултетът по педагогика. Също 

с много добро представителство на вариативността на личностните качества се регистрира 

Правно-историческият факултет. С равен количествен показател на вариативността на 

личностните качества са отчетени два факултета (по 66%) – Стопанският факултет и 

Природо-математическият факултет. Най-нисък е количественият показател на 

вариативността (24%) при Техническия колеж (Табл. № 10). 

Интересен е фактът, че четири основни групи качества са отчетени при всички 

основни звена. Има още една група, която е общовалидна, защото не е регистрирана 

единствено в Техническия колеж, обаче фигурира при всички останали основни звена – 

точно поради тази причина е допустимо да бъдат оценявани за универсални и ключови при 

една успешна кариера. Тези качества са: 

 упоритост; 

 добра теоретична подготовка (образование и знания); 

 постоянство, последователност, търпение, системност; 

 амбиция, хъс, целеустременост, воля, борбеност, решителност; 

 комуникативност, добри обноски, дипломатичност, контактност. 

Логично следва и подредбата на тези качества на основа на процентното 

съотношения на броя посочвания за всяка група спрямо общия брой посочвания от 

анкетираните за всяко качество. Подредбата от възходящ към низходящ ред следва вече 

направената логика на изложение на тези качества с изключение на допълнително 

посочената група, която се нарежда на второ място (Табл. № 10). 

Коментарът е, че на пръв поглед данните изглеждат неприемливи – според нас 

поради две причини: 

 броят на участниците в направеното проучване е различен за всяко едно от 

основните звена; 

 броят на специалностите към всяко едно звено е различен. 

Анализът (количествен и качествен) на фактологичния материал от основната база 

данни и изведените изводи доказва строга логическа последователност на наблюдаваните 

социални явления. Съответно е допустимо предположението, че съществува взаимовръзка 

между основните звена в университета, броя на специалностите към всяко едно от тези звена, 

броя на анкетираните от всяко едно от основните звена, както и броя на основните групи 

регистрирани личностни качества. Тази хипотеза следва да бъде проверена и поради това се 

потърси процентно съотношение по три показателя: 

 анкетирани спрямо брой основни групи качества; 

 анкетирани спрямо брой специалности; 

 брой основни групи качества спрямо специалности към всяко основно звено. 
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Таблица № 11 

Корелационни зависимости между брой  анкетирани по звена, брой посочени 

групи качества и  брой специалности към всяко звено 

 
Основни звена на ЮЗУ 

Показатели и корелации 

ФП СФ ПИФ ФСФ ПМФ ФЛФ ФОЗС ФИ ТК Други 

брой специалности 15 8 6 4 10 6 3 7 4 5 

брой анкетирани 187 62 50 37 35 32 27 15 8 7 

брой качества 37 27 29 27 27 24 21 11 10 17 

брой анкетирани от дадено звено 
спрямо брой основни групи 
личностни качества към него 5,1% 2,3% 1,7% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 0,8% 0,4% 

брой основни групи личностни 
качества спрямо брой 
специалности към дадено звено 2,5% 3,4% 4,8% 6,8% 2,7% 4,0% 7,0% 1,6% 2,5% 3,4% 

брой анкетирани от основното 
звено спрямо брой специалности 
към него 12,5% 7,8% 8,3% 9,3% 3,5% 5,3% 9,0% 2,1% 2,0% 1,4% 

 

Направените нови изчисления спрямо горепосочените зависимости визуализират 

наличните пресечни точки по тях (Табл. № 11). Установи се (със сигурност), че по 

показателите брой основни качества на личността спрямо брой специалности и брой 

анкетирани от основно звено спрямо брой специалности към съответното звено съществува 

обратнапропорционална зависимост във възходящ ред. Тя се изразява в следното: при 

регистрирани по-малък брой специалности към основното звено са регистрирани по-голям 

брой основни групи личностни качества. Условно тези логически изведени зависимости 

групират наличните основни звена в три групи: 

 Първа група включва основните звена - СФ, ПИФ, ФСФ. 

 Втора група включва основните звена - ПМФ, ФЛФ, ФОЗС. 

 Трета група включва основните звена - ФИ, ТК. 

Подобна е „картината” и при първите две групи основни звена и по показателя брой 

анкетирани от основно звено спрямо общия брой специалности към даденото звено. Тези две 

зависимости на основа на двата показателя включват шест от общо десет (условно разделени) 

от основните звена. Според нас сравненията са достатъчни, за да се потвърди нашето 

предположение, че изведените процентни съотношения са балансирани и не нарушават в 

структурно отношение основната база данни. Същевременно това е доказателство, което е в 

синхрон и с още една вече установена взаимовръзка, а именно между брой на анкетираните 

дипломирани студенти към съответните звена спрямо общия брой анкетирани студенти, 

както и брой новоприети студенти към съответните звена към общия брой новоприети 

студенти (виж табл. № 2). Ако тези данни се потвърждават при 60% от основните звена на 

Югозападния университет при търсене на сложна корелация между две групи взаимовръзки, 

тогава при единия от показателите на сложната взаимовръзка, а именно брой основни групи 

личностни качества от основното звено спрямо брой специалности към него, 

обратнапропорционалната зависимост се потвърждава при 90% от основните звена на 

университета. Въпросните 90% включват всички налични към момента звена от структурата 

на университета, което определя, че всъщност разгледаната зависимост се потвърждава на 

100%. Разликата от 10% се дължи на сектор Други, тъй като в него са включени данни, 

получени от анкетирани, посочващи факултети и специалности, несъществуващи в момента 

към университетската структура. Сектор Други се включва в правопропорционална 

зависимост заедно с основните звена към университета по показател брой анкетирани към 
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основно звено спрямо брой специалности към него. Съответно на основата на тази корелация 

правопропорционалната зависимост преподрежда самите основни звена едно спрямо друго. 

Това преподреждане е визуализирано в таблица № 12. 

Таблица № 12 

Подреждане на отделните звена по брой анкетирани и брой специалности към 

всяко звено 
№ Подреждане според брой анкетирани от 

съответното звено (съответния брой 
специалности към него) 

Преподреждане въз основа на резултатите получени по 
корелацията брой анкетирани от основно звено спрямо 
брой специалности от основно звено (%) 

1 ФП (15 - 187 бр. а.) ФП – 12,5% 

2 СФ (8 - 62 бр. а.) ФСФ – 9,3% 

3 ПИФ (6 - 50 бр. а.) ФОЗС – 9% 

4 ФСФ (4 - 37 бр.а.) ПИФ – 8,3% 

5 ПМФ (10 - 35 бр.а) СФ – 7,8% 

6 ФЛФ (3 - 32 бр.а.) ФЛФ – 5,3% 

7 ФОЗС (3 - 27 бр.а.) ПМФ – 3,5% 

8 ФИ (7 - 15 бр.а.) ФИ – 2,1% 

9 ТК (4 - 8 бр. а) ТК – 2% 

10 Сектор Други (5 - 7 бр. а.) Сектор Други – 1,4% 

Легенда: бр. а. – брой анкетирани 

 

Както се вижда от таблица № 12 подреждането според броя на анкетираните е в 

правопропорционална зависимост, изложена в низходящ ред. В резултат на преподреждането 

въз основа на корелацията брой анкетирани към основното звено спрямо брой специалности 

към същото при  50% от тях правопропорционалната зависимост се запазва, това са – ФП, 

ФЛФ, ФИ, ТК и сектор Други. Преподреждането върху основата на изведеното процентно 

съотношение отново запазва тенденцията на правопропорционална зависимост в низходящ 

ред между отделните основни звена на университета. 

Търсенето на аналогия между горепосочените три корелации и взаимовръзки между 

тях обаче не спира дотук (Табл. № 11). Процентите показват и правопропорционална 

зависимост, която е отчетена по показателя брой анкетирани от основно звено спрямо брой 

основни групи анкетирани качества към същото звено. Обособяват се три групи, в които 

влизат следните факултети: 

 Първа група – ФП, СФ, ПИФ. 

 Втора група – ФСФ, ФОЗС. 

 Трета група – ФИ, ФЛФ, ТК. 

По този начин два факултета, Стопанският факултет и Правно-историческият 

факултет, са в потвърждение на търсената пресечна точка между трите сложни корелации. 

Тази пресечна точка съществува, защото и трите показателя се засичат при тези два 

независими един от друг факултета. Броят на всички анкетирани е набран на случайния 

принцип, като същият този принцип е приложен и при броя на основните групи личностни 

качества, индивидуално посочени от всеки един от анкетираните.  

Извод: Принципът на случайния подбор и установената правопропорционална 

и обратнопропорционална зависимост в стойностите на трите корелации и сложната 

взаимовръзка между тях е категорично доказателство, че полученият фактологичен 

материал и изведените на основа на него основни изводи, са достоверни и обективно 

отразяват дискутирания проблем. 

Подредбата на ключовите качества и техния анализ общо за всички анкетирани от 

Югозападния университет и конкретно по факултети, може да се представи и по-подробно. 

Анализът им разкрива следната ситуация: 
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Първо – Упоритостта е качеството, което е посочено най-много пъти от 

анкетираните и се подрежда на първо място по значимост за успешното кариерно развитие на 

личността от гледна точка на личностни характеристики. Анкетираните от Факултета по 

педагогика и от Стопанския факултет са кадрите, които явно разчитат на това качество, за да 

докажат своите професионални и личностни умения. Най-малко на упоритостта разчитат 

бившите възпитаници от ФОЗС, ТК и сектор Други (по 2%). 

Второ – Уменията да се общува и комуникира, да се контактува с околните, което да 

става с добри обноски и дипломатичност, се очертават значими за професионалното развитие 

на личността. Именно те заемат втората позиция в подредбата на ключовите за „успешната” 

кариера личностни качества. Най-високи стойности тази група умения получава при 

анкетираните от ФП (37%), следван от СФ (15%), ФСФ (14%) и ФОЗС (10%), а най-ниски - 

при ФИ, ТК и сектор Други (2%, 0%, 1%).  

Трето – Добрата теоретична подготовка или доброто образование, както и наличието 

на достатъчно знания е от съществено значение за всички анкетирани възпитаници на 

Югозападния университет. Получената от анкетните карти информация поставя 

професионалната подготовка на трета позиция: най-висока стойност се отчита при Факултета 

по педагогика (33%), следван от ПИФ, ПМФ, ФЛФ и СФ, които са с много близки стойности 

(12% и 11%) 

Четвърто – Постоянството, последователността, търпението и системността се 

подреждат на четвърто място сред важните за кариерното развитие личностни качества. Тук 

можем да допълним, че умението да не се предаваш, когато срещнеш трудности, да бъдеш 

последователен в своите действия и при постигането на набелязаните цели, да имаш търпението 

да изчакаш, да изслушаш, да промениш, са от значение не само за професионалното развитие на 

човек, а и за неговото личностно израстване. Отново най-високата стойност се регистрира при 

ФП (49%), следван от ПИФ (15%), ФЛФ (10%), СФ (8%).  

Пето – Съвсем естествено между първите пет е и групата, включваща качества като: 

амбициозност, целеустременост, борбеност и решителност. Видимо е, че всичко това е 

необходимо за една успешна професионална реализация. Присъствието на тази група 

качества е най-осезаемо в анкетните карти на изследваните алумни на Факултета по 

педагогика (31%), следван от ФОЗС (16%) и СФ (12%).  

Извод: Корелацията между професионалното развитие и личностните качества 

е основание да се изведе необходимостта образователният процес в Югозападния 

университет, едновременно с широкопрофилната и специализираната теоретична и 

практическа подготовка на студентите, да бъде насочен и към усвояване на т. нар. 

гъвкави умения. Тези гъвкави умения ще повишат професионалните умения, 

придобити на базата на получените теоретични знания и ще съдействат за формиране 

на гъвкави личности, бързо приспособяващи се към динамичните промени, характерни 

за съвременните условия на пазара на труда.  

Мечтите и девизите, споделени в анкетните карти от участниците в проучването, 

насочват вниманието към професионални и личностни качества на кадрите, подготвени от 

Югозападния университет „Неофит Рилски”. Тук още веднъж се наблюдава многократно 

коментираната и доказана корелация между успешната кариера и качествения потенциал на 

анкетираните алумни на нашия университет. В опит за „автопортрет” са обхванати ценните 

им качества: 

Целеустремени, постоянни и сигурни в успеха – „Мечтая да заснема голям 

филм!”, „Само напред!”, „Винаги напред, никога назад!”, „Продължавай да търсиш по-

доброто!”, „Учи, дерзай и разчитай на себе си, след лошото идва хубаво!”, „Не позволявай 

на случайността да те отклони от онова, което със сърцето си вярваш, че трябва да 

постигнеш. Не спирай да преследваш мечтите си, защото постиженията зависят от 

целта, която си поставяш!”, „Когато вложиш в нещо сърцето си – няма граници за онова, 
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което може да постигнеш!”, „Нищо не може да ме спре!”, „Тайната на успеха е в 

постоянството към целта!”, „Постоянството е предпоставка за успех!”, „Никога не се 

отказвай!”, „Ако те изгонят през вратата, влез през прозореца!”, „В сблъсъка между 

потока и скалата потокът винаги печели, но не със сила, а с постоянство!”, „Асансьор за 

успеха няма, налага се да използваме стълбите!”, „Да управлявам собствен семеен хотел.”, 

„Поставя ли си цел, прицелвам се и уцелвам.”, „Докато не я постигна, не се отказвам.”, 

„Стъпка по стъпка към върха – да направя така, че не аз да работя за хората, а хората да 

работят за мене!”. 

Оптимисти и изпълнени с вяра – „Има само неправилен път, безизходно 

положение няма!”, „Няма невъзможни неща, всичко е постижимо. Щом някой го е 

постигнал и аз мога!”, „Който иска да направи нещо, намира начини и сили да се справи!”, 

„Вярвай, труди се и всичко е възможно...!”, „Когато даваш най-доброто от себе си като 

човек и професионалист, то непременно ще бъде оценено!”, „Който търси, намира; който 

иска, получава, който хлопа, нему ще се отвори!“, „Можем да променим нещата, към по-

добро!”, „Вярвай в себе си!”, „Когато знаеш какво искаш, винаги се намира начин да го 

постигнеш!”, „Аз вярвам, следователно мога!”. 

Трудолюбиви и отдадени на работата – „Давай всичко от себе си!”, „Работи със 

сърце и дух, пък каквото стане!”, „Ако правиш нещо, прави го както трябва или не се 

захващай с него!”, „С труд всичко се постига!”, „Делата на човек показват 

професионализма в него!”, „Аз действам!”, „Откривам, че колкото повече работя, толкова 

повече късмет имам!”, „Максимум усилия – максимум резултати!”, „Работата се върши, 

докато се свърши!”, „В работата давай всичко от себе си, но не искай всичко от 

другите!”, „Достоен труд, висока оценка!”, „Само трудещият се земеделец има право пръв 

да вкуси от плодовете на труда си!”. 

С желание за усъвършенстване и развитие – „Чрез знание, опит и коректност 

към успешна кариера!”, „Не спирай да се самоусъвършенстваш!”, „Учи непрекъснато, бори 

се!”, „Никога не е късно да научиш нещо повече!”, „Промени себе си, за да промениш 

околните и докажеш правотата си!”. 

Честни, коректни и толерантни – „Бъди честен, за да успееш!”, „Бъди 

толерантен!”, „Коректност и етика!”, „Уважавайте себе си и другите ще ви уважават!”, 

„Бъди учтив, предразполагай и помагай!”, „Обичай хората, използвай нещата. Никога 

обратното!”. 

Взискателни и упорити – „Може и по-добре!”, „Цели се в звездите, за да стигнеш 

луната!”, „Упоритост във всяко начинание!”, „Бъди в крак с изискванията на времето. 

Прави повече от това, което очакват от тебе, и не обръщай внимание кого хвалят!”. 

Екипни – „Всеки може да работи сам, но по-важно е да можеш да работиш в 

екип!”. 

Мъдри – „Най-успешната кариера е тази, която обичаш и упражняваш с 

желание!”, „Намери си работа, която да харесваш и от този ден нататък, ти няма да 

работиш!”, „Работи с удоволствие, за да се радваш на успехи!”, „Ако се стремя да работя 

с хора „по-ниски от мен”, вероятно не след дълго ще се превърна в джудже. Търси по-

добрите и се учи от тях!”, „Успешна кариера се прави не като се катериш по стъпалата 

на стълбата бавно-бавно, а като попаднеш в асансьора с подходяща компания!”, „Успехът 

идва за подготвените!”, „Не можеш да научиш човека на нищо. Можеш да му помогнеш да 

го открие вътре в себе си!”, „Успехът е пътуване, а не дестинация!”, „Мъдър е не този, 

който знае всичко, а този, който знае достатъчно!”, „Велик е не онзи, който никога не 

пада, а този, който винаги се изправя!”, „Имай смели мечти, за да успееш!”, „Трудностите 

са за преодоляване!”, „Винаги с любов в сърцето, със знания в главата и поглед, устремен в 

бъдещето!”, „Колкото повече, толкова повече!”, „Обичай с чистотата на детската любов 

и топлината на учителското сърце!”, „Добро образование - добър живот!”. 
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Доказаната успешна кариера и натрупаният професионален опит са основанието и 

правото на участниците в проучването да отправят своите препоръки към настоящите 

студенти, с които да им предадат своята мъдрост и опит. В същността си посланията на 

успелите алумни са насочени към: 

Обучение и подготовка в университета – „Да учат и да не ги мързи.”, „Да учат и 

да наблягат повече на практическата подготовка.”, „Да гледат по-сериозно на обучението 

си, а не само да се взима изпит след изпит, защото мечтите им със сигурност са големи, но 

за да ги осъществят ще трябва да се подготвят от по-рано, а именно - още по време на 

следването си!”, „Да слушат внимателно на лекциите и да внимават на упражненията, ако 

искат да се реализират успешно.”, „На студентите – да пораснат и да станат отговорни 

хора, които поне малко ги е грижа за това да са грамотни и обучени. На преподавателите – 

да пренебрегнат егото си и да преподават с мотивацията да помогнат на едни неготови за 

живота хора да станат готови.”, „Да наблегнат на професионалната си подготовка, като 

намерят начин за повишаване на  практическите умения и изучаването на чужди езици.”, 

„Да учат това, което ще им бъде от полза.”, „Да бъдат наясно защо са в университета, да 

изискват, но и да знаят, че от тях също се изисква.”, „Да учат и да не си губят времето 

напразно.”, „Не чакайте други да вършат работата ви вместо вас.”, „Да се възползват 

максимално от всички възможности за обучение и квалификация, които им се предлагат.”, 

„Да не подценяват ролята на лекциите и упражненията и да бъдат редовни по време на 

занятия. Да посещават редовно библиотеката, за да попълват знанията си. Да не се 

притесняват да правят консултации с преподавателите и когато имат идея за проект или 

по въпрос, свързан с изучаваната материя, винаги да споделят с колегите.”, „Повече 

амбиция и по-голяма ангажираност към учебния процес.”, „Да използват максимално 

възможностите за обучение, които им предоставя  университетът.”, „Не се опитвайте да 

наизустявате предадения учебен материал. Стремете се към развитие на способностите 

си за тълкуване и усвояване на информация, като се стремите да отсявате най-важното 

от нея.”, „На днешните студенти бих препоръчал да се наслаждават на студентския 

живот, но наред с това, да не пренебрегнат ученето и свързаните с него лекции и 

упражнения, както и да участват активно в университетския академичен живот.”, „Да 

вдигнат главите си и да се гордеят, че са възпитаници на ЮЗУ „Неофит Рилски”, да бъдат 

по-отговорни към учебния процес, като обръщат по-голямо внимание на практическите си 

занятия, да настояват по време на обучението си да бъдат поставяни често в реална 

обстановка, с реални бенефициенти, и да им бъде позволено да извършват реално и социална 

работа, за да бъдат конкуретноспособни на пазара на труда”, „Да са по-отговорни и 

максимално да използват студентските си години, за да получат знания и умения в 

избраната от тях сфера, тъй като след тяхното дипломиране ще имат нужда от 

теоретична подготовка, на база на която да градят своите практически умения.”, „На 

днешните студенти в ЮЗУ препоръчвам да полагат максимални усилия за усвояване на 

материала по дисциплините, които са включени в учебния план на тяхната специалност, и 

да почерпят колкото е възможно повече знания и опит от техните преподаватели и колеги, 

защото докато се усетят, студентските години ще свършат, и когато започнат да 

търсят работа да не съжаляват за пропуснатите възможности.”, „По-скоро да  

разберат, че университетът е територия на духовността, а не училище!”, „Да уважават и 

ценят преподавателите! Всяка минута от провежданите лекции е ценна, защото формира 

професионални и лични качества.”, „Учете не заради самото учене, а за да развиете 

собствените си заложби и помнете, че никога няма да наваксате това, което пропускате 

днес. Обърнете по-голямо внимание на практическата подготовка.”, „Учете, забавлявайки 

се, и грабнете най-ценното за вас от преподаването в Югозападния университет”. 

Обучение през целия живот – „Да са  отговорни и отворени за нови знания.”, „Да 

продължат да учат и да се усъвършенстват през целия живот.”, „Да използват активно 
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възможностите на програма „Учене през целия живот“, да бъдат активни в 

образователния и научния процес в ЮЗУ.”, „Да се учат и усъвършенстват през  целия си  

живот”. 

Работа и стажове -  „Да започнат да трупат трудов стаж още по време на 

своето образование.”, „Ако имат възможност между всеки семестър да търсят 

профилирани стажове, макар и не или нископлатени, и експлоатиращи, но все пак чрез тях 

ще придобиват по-ясна представа за това, което изучават и ще се докосват малко или 

много до него, и ще отговаря на въпросите им дали с това реално биха искали да се 

занимават, и дали ще имат желаното бъдеще!”, „Да се възползват от услугите и 

информацията, която могат да получат в  центъра за кариерно развитие.”, „Да не чакат 

да получат диплома и тогава да търсят работа. Да се интересуват от начина на 

функциониране на своята си сфера, да се възползват от повече предложения за 

стажантски програми, да са предприемчиви, информирани и амбициозни”. 

Обучение, специализация и реализация в чужбина – „Да се информират повече за 

вьзможностите за обучение и реализация в чужбина посредством програмите в 

университета.”, „Да използват програмата за мобилност Еразъм за учене и практика.”, 

„Да търсят реализация извън страната.”, „Учете и работете в чужбин!”, „Успешна 

реализация извън пределите на страната”. 

Развитие – „Да не спират на едно място!”, „Да изискват максималното от 

своите преподаватели като знания и умения, да ги усвояват старателно, да се интересуват 

от новостите и да не спират да търсят извън университета начини за допълнително 

обучение. Важно е да вярват на своите преподаватели, но и да бъдат критични и 

търсещи.”, „Да разнообразяват знанията си от всички сфери на живота, за да могат да 

бъдат гъвкави на пазара на труда”, „Да имат желанието да се развиват и да знаят, че 

правото е занаят, който „се краде”, т.е. в университета получаваш основата, но след това 

всичко зависи от самия теб.”. 

Вяра – „Просто да вярват в себе си и да разчитат единствено на самите тях.” 

Самоподготовка  – „Ако учат наистина това, което са желали, или пък нещо е 

запалило интерес към дадената специалност да наблягат много на извънкласовите 

занимания и самостоятелна подготовка. Сами да търсят странична и допълнителна 

литература и да четат, при възможност да дискутират прочетеното и/или научено с 

преподаватели и/или съкурсници. Да не гледат нивото на своите колеги, защото то може 

да е много под тяхното, което ще доведе до измамното внушение, че са добре 

подготвени.”, „Да не разчитат единствено на подготовката в университета, а да четат 

много допълнителна литература и да не спират да търсят и да наблюдават хората, 

развиващи се в тяхната област.”, „Да наблягат на самоподготовката”. 

Допълнителни квалификации – „Независимо от избраната специалност, да се 

стремят към добра езикова и информационно техническа подготовка, защото времето, в 

което ще работят, ги задължава да бъдат комуникативни и конкурентни с всичките си 

колеги, не само в ЕС, а и в света.”, „Да учат чужди езици и да използват максимално 

възможностите, които им предлагат съвременните технологии, за да се развиват и 

усъвършенстват. Да имат повече от една специалност.”, „Драги студенти, препоръчвам 

ви, ако имате възможности, да се записвате на допълнителни курсове. Колкото сте по-

квалифицирани в дадена област, толкова по-добре за вас”. 

Лично осъзнаване и целеполагане – „Да осъзнаят факта, че нищо не се получава 

даром.”, „Да осъзнаят, че те са инвестиция най-напред за себе си и на второ място на 

своите родители, може би само така няма да се чувстват ощетени от ранно ставане, 

учене до късно и т. н.”, „Да преследват целите си неотклонно и да не правят компромиси с 

тях.”, „Да дефинират ясни цели пред себе си и да ги следват неизменно.”, „Да подхождат 

отговорно към всичко, с което се занимават.”, „Да не се страхуват да казват открито 
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мнението си по всички въпроси. Това е единственият начин да променим неща, с които не 

сме съгласни.”, „Да бъдат упорити, честни и търпеливи. Ще успеят.”, „Да бъдат по-

ученолюбиви, по-амбициозни, по-волеви, по-дисциплинирани и по-отговорни по отношение на 

приоритетната за статута им дейност – обучението във висше учебно заведение.”, „Бих 

посъветвала бъдещите студенти в очакванията си да бъдат търпеливи, много всеотдайни 

на учението и бъдещата си работа, комуникативни и усмихнати – това са качествата, 

необходими  да се реализираш успешно.”, „Дори и да срещат трудности, да не се отказват 

от целите, които са си поставили!”, „Да бъдат самокритични и да дават максимума от 

себе си.”, „Бих им препоръчала да бъдат активни и инициативн, и да използват времето си 

пълноценно.”, „Да са по-отговорни – към себе си, към преподавателите, към обучението, 

към институцията”. 

Правилно ориентиране –Да учат специалности и професии, които харесват.”,  

„Това, което сега градят, ще бъде пътят, по който ще вървят през живота си. И преди 

още да са започнали да си зададат въпроса - това ли искам?”, „Да избират изключително 

прецизно своята тясна специализация, защото именно по това ще се измерва и техния 

професионализъм след време.”, „Да изучават специалност, която ще им предостави 

професионална реализация в повече сфери и по-високо заплащане.”, „Да учат специалност, 

която искат,а не, в която ги приемат.”, „Да се ориентират правилно в това, което 

желаят да учат.”, „Да учат това, което обичат, и да го работят с любов.”, „Да си 

изберат по-перспективна специалност.”, „Внимателно да проучват пазара на труда и 

перспективите за намиране на работа по дадена специалност”. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успешната кариера на поколението на ХХІ век е сериозно предизвикателство не 

само на нашето време. Факторите, от които зависи професионалната реализация на 

специалиста с висше образование могат да се анализират като обективни и субективни, но 

безспорен е фактът, че определящи за успеха са именно професионалните компетенции в 

конкретната област на духовното или материално производство и възможностите на субекта 

убедително да ги представи и перманентно да обогатява. Несъмнено това е свързано и със 

спецификата на социалната ситуация, в която субектът има шанс да разгръща своята 

компетентност, както и с мотивацията му за успешно кариерно развитие по специалността.  

В контекста на подобни общи тези и с цел разкриване „трите стълба” на 

успешната кариера на завършилите кадри с висше образование на Югозападен университет 

„Неофит Рилски” се проведе и настоящото научно изследване на Университетския център за 

кариерно развитие. Възможно е от направения научен анализ върху получените анкетни 

данни и разгледаните корелационни зависимости за значими фактори за успешната 

професионална реализация на кадрите на Югозападния университет да се идентифицират: 

1. Качеството на базова подготовка – тя е от първостепенно значение за 

конкурентноспособността на всеки дипломиран бакалавър или магистър в университетските 

специалности. Придобитото висше образование с неговите три степени (бакалавър, магистър, 

доктор) е първата стъпка по пътя към професионална реализация. Нейното качество е 

съизмеримо с равнището на общотеоретичната, специализираната и практическа подготовка 

на студента в съответната специалност. Именно базовата подготовка стимулира 

професионалните интереси и иновационните търсения на студента, които го и мотивират за 

бъдещи дейности, съответстващи на придобитата професионална квалификация. Следващите 

стъпки легитимират:  

- позицията на обучавания относно направения избор на специалност;  

- готовността за инвестиране на материални и нематериални ресурси в собственото 

образование, като разбиране за ”инвестиция в себе си”; 

- приемането на тезата за учене през целия живот и пр.  
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2. Реализацията по специалността – това е най-значимият фактор за успешна 

кариера: по твърдението на почти всички дипломирани висшисти от всяка специалност на 

университета. Успешната реализация е и приоритетна гаранция за постижения в областта на 

професионалното развитие. Възможността за практикуване на професия, съответстваща на 

придобитите компетенции е предпоставка и условие за прилагане на овладeните теоретични 

знания и практически умения, а на тази основа е разгръщането на целия творчески потенциал 

(и личностен) на субекта. Логично следва очакването, че първото решение на всеки 

дипломиран висшист трябва да е свързано с откриване на позицията, в която може да се 

реализира на основание получената професионална квалификация и образователна степен.  

3. Удовлетворението от постигнатото в областта на кариерата – именно то е в 

пряка връзка с позитивното възприемане и субектна реализация в кариерата, а е и важен 

психологически фактор за оценка и самооценка на собственото професионално развитие. 

Може да се приеме, че всеки гражданин, социално удовлетворен от това, което е постигнал, 

оценява позитивно професионалната си реализация и одобрява своята кариера за успешна. 

Разбира се, удовлетвореността е въпрос преди всичко на личностна рефлексия, като не се 

търсят външни стимулатори, но независимо от това тежестта на фактора  „удовлетвореност” 

от професионалната дейност е много съществена.    

Следва да се обобщи, че констатираните тук три фактори са водещи в отговорите на 

изследвания контингент субекти – алумни в специалностите на Югозападния университет. 

Затова с основание може да се твърди, че именно те са в основата на феномена „успешна 

кариера”. Взаимовръзка или триединството „качествено образование – работа по 

специалността – удовлетворение от постигнатото” обективно разкрива насоките за 

планиране и организация на личностната и професионална стратегия на всеки субект с висше 

образование за успешна кариера.   

В допълнение към обособените „три стълба” на успешната кариера е възможно да се 

индикират и други социални фактори, които също оказват съществено влияние върху 

доброто професионално развитие на всеки завършил висше образование в Югозападния 

университет. Синтезирано могат да се изведат следните: 

1. Допълнителната квалификация е следващ фактор, благоприятстващ успешното 

израстване в кариерата. Чуждоезиковата и компютърната грамотност са най-често 

необходимите и задължителни предпоставки, с влияние върху процеса на реализация на 

пазара на труда. Приоритетно е значението и на допълнителната квалификация за 

усъвършенстване и разширяване на професионалните компетентности чрез обучение в 

магистърски програми, следдипломни квалификации, курсове за придобиване на 

допълнителна квалификация и преквалификация, специализации и др. т., което позволява 

придобиване на комплексни умения в различни сфери и области на действителността.  

2. Доброто заплащане е материалното обезпечение или удовлетворението, даващо 

сигурност и самочувствие на алумните от специалностите на Югозападния университет. Този 

фактор, според анкетираните наши кадри не трябва да се пренебрегва, защото съществено 

влияе върху оценката/самооценката за успешност (и в живота). Конкурентното и 

стимулиращото заплащане от страна на работодателя е фактор, който може да създаде 

„усещането” за успешност в професионалната реализация и да компенсира липсата на някои 

от коментираните по-горе елементи.  

3. Личностните качества, като организираност, самостоятелност, инициативност,  

изпълнителност, последователност, амбициозност, екипност и др. са от значение за 

успешната професионална реализация. В тази връзка може да се формулира препоръката, 

изведена и по-рано, че е необходимо обучението да бъде насочено към развиване на 

„гъвкави” умения и качества. Все повече се говори за тях, както от работодателите, така и от 

обучаващите. Всеки работодател би желал за него да работи човек, който умее да организира 

дейността си, да взема решения, добре да комуникира с околните, да проявява 
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самоинициатива в полза на компанията, за която работи, да изработва краткосрочни и 

дългосрочни планове и стратегии и т.н. От друга страна преподавателите във висшите 

училища все повече използват интерактивните методи на обучение, чрез които могат да се 

развиват и обогатяват тези и други умения и компетенции. 

Успешната кариера е желана от всеки дипломиран бакалавър или магистър в 

специалностите на Югозападния университет и е обективна (и насърчителна) оценка за 

качеството на обучение в тях. Успешната кариера трябва да се разпознава като цел, процес и 

резултат както за отделната личност, така и за образователната институция. Стремежът към 

успешна кариера е и перспектива за учене през целия живот. „Всеки индивид трябва да бъде 

обучен да използва възможностите си за обучение през целия си живот както за да обогатява 

собствените си знания, така и за да се приспособява към променящия се, сложен и 

взаимозависим свят” (Делор, Ж. 1996. Образованието – скритото съкровище. ЮНЕСКО) – 

това е посланието, което провокира и позицията на професионалиста относно кариерното му 

развитие. Образователният процес в университетските специалности следва да осигури 

условията, които ще дадат шанс на всеки студент да разкрие потенциалните си способности, 

да ги усъвършенства професионално и да демонстрира компетентности, които очертават 

параметрите на професионалното му развитие. Дипломираният висшист на Югозападния 

университет е длъжен да представя достойно на пазара на труда институцията, която е 

организирала и стимулирала придобиването на знание, съществено значимо за неговото 

успешно кариерно развитие. 
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ДИСКУСИОНЕН ПОДХОД КЪМ КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА 

КАДРИТЕ 

Тристранна среща „Ректор – Бизнес - Кадри” 

Гл. ас. д-р Славейка Аврам 

На символичната дата 11.11.2011 г. се проведе  тристранната среща „Ректор – Бизнес – 

Кадри” в Учебен център „Бачиново”, посветена на 35-годишнината на Югозападния 

университет „Неофит Рилски”,  етап от научноизследователски проект „Кариерното развитие 

на кадрите на  Югозападен университет” с ръководител проф. Й. Колев. Тази среща 

предостави отлична възможност за дискусия върху факторите, които повлияват върху 

реализацията на кадрите. Ректорът беше представляван от двамата зам-ректори - доц. Р. 

Мадгерова и доц. Тр. Попкочев, които заместиха като домакини проф. д-р Ив. Мирчев 

поради ангажименти в чужбина. Бизнесът присъстваше с представители на държавния и 

частния сектор. Кадрите бяха представени от широка гама възпитаници на различни 

факултети на университета с успешни кариери, а  бъдещите кадри - посредством докторанти 

и студенти.  

Срещата бе открита и ръководена от д-р С. Аврам. Приветствие към участниците 

поднесе доц. Р. Мадгерова, която изрази удовлетворението на ректорското ръководство от 

отзивчивостта на работодателите, подчерта важността на взаимовръзката университет – 

бизнес  и личните качества на дипломираните университетски кадри за тяхната успешна 

кариера и пожела ползотворна работа на форума.  

Заключителният доклад  на екипа, осъществил проучванията по проекта „Кариерното 

развитие на кадрите на Югозападен  университет”, презентиран от доц. Д. Боцева и д-р Бл. 

Джорова, потърси отговор на важни за успешната кариера въпроси: успяват ли студентите да 

започнат работа след дипломиране; как работодателите оценяват подготовката им; какви 

трудности се налага да преодоляват; какви са възможностите да обогатят получената 

квалификация и т. н. Докладът се прие с осезаемо одобрение и предизвика оживена дискусия.   

 Представителят на частния бизнес  г-н В. Дуев, собственик на трудова борса „Слава-

7”, завършил ЮЗУ, сподели удовлетворението си от доброто партниране с кариерния център 

на университета  и от възможността чрез своята частна борса да предложи на студентите 

летни стажове и работа в САЩ, Гърция и Кипър, главно в сферата на туризма. Директорката 

на Регионалната служба по заетостта в гр. Благоевград , г-жа С. Поповска, сподели за 

успешно действащи програми – „Старт в кариерата” и „Ново начало”, които осигуряват 

стажуване съответно в общинска и областна администрация и в различни фирми и 

предприятия. Според нея за студентите особено важни са качества като сетивност, мобилност 

и комуникативност.  

Експертът в кариерния център на университета,  г-жа В. Лачева, информира 

участниците в срещата, че всички дипломирани студенти са запознати с програмите за млади 
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вишисти – „Старт в кариерата”, „За предприемчивите българи”, с проекта – „Ново начало” и 

с  възможностите за работа по специалността, която се зачита за трудов стаж, както и за 

допълнителната, навременна информация, която кариерният център им осигурява.  В 

подкрепа на такива възможности мениджърът човешки ресурси на фармацевтична фирма 

„Актавис” в гр. Дупница, г-жа М.Бързачка, проследи  успешната формула студент – 

стипендиант – стажант – високо платен постоянен кадър.  С удовлетворение от възможността 

дипломирани химици да намерят своята професионална реализация в най-голямата 

фармацевтична компания у нас – „Актавис”,  доц С. Манев, ръководител катедра „Химия”  

към ЮЗУ, изрази съжаление, че компанията привлича най-добрите кадри и лишава 

университета от възможността да ги ангажира с научна реализация. 

Директорът на частни немски училища „Ерих Кестнер”, г-н Прокоп Павлов,  подчерта 

емоционалния ефект на срещата със спомена за студентските години и заяви, че е впечатлен 

от доклада, препоръча да бъде поощрявана самостоятелността на студентите и очерта 

дефицита на кадри с немски език за нуждите на София, като покани бъдещите кадри да 

проявят интерес и обеща добро заплащане.  

Зам.-председателят на държавната агенция за закрила на детето, г-н Калин Каменов, 

възпитаник на ЮЗУ, изрази убеждение, че студентите не са подготвени за това, което ги чака 

в държавната администрация, и подчерта, че свободната ниша за социолози и педагози за 

работа с деца предполага друга нагласа, пренебрегваща първоначалното недостатъчно 

заплащане. 

Вълнуващата презентация на г-жа Мария Чинкова-Стаматова,  завършила първия 

випуск на университета, даде възможност на участниците в срещата да проследят кариерното 

й израстване от учител- директор на детска градина – общински съветник - зам.-кмет на 

община Сандански.  Направи ги съпричастни към споделянето на личната формула за 

успешна кариера, в която личните качества като отговорност, упоритост, умение да 

мотивираш, работохолизъм  са позволили придобиването на допълнителни квалификации, 

успех в конкурси, издаване на вестник в гр. Сандански, в организирането на практически 

конференции за учители, в съставителството на осем сборника с учителски разработки. 

Отличена с почетното отличие „Неофит Рилски” от министерството на образованието и 

науката и на много други отличия г-жа Чинкова-Стаматова счита, че дължи успеха си преди 

всичко на умението да мотивира себе си и хората, с които работи. Според нея в системата на 

образованието липсва популяризирането на добрия пример и препоръча на ръководството на 

ЮЗУ да поемат идеята за добрия пример.  

Директорката на ЦДГ №10 в гр. Благоевград, г-жа  В. Влахова, изрази възхитата си от 

своя екип, възпитаници на ЮЗУ, и сподели, че с предстоящата нужда от възрастовото му 

обновяване ще почувстват глад за специалисти, призова ЮЗУ да насочи своите добри 

студенти към тях и препоръча продължителността на студентските практики да се удължи. 

Друго директорско мнение поднесе д-р М. Костадинова от гр. Г.Делчев, като  изрази 

убедеността си в предимството на кадрите с „чиста специалност”, т.е. само с предучилищна 

педагогика в сравнение с „микс от специалности” като предучилищна и начална училищна 
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педагогика, предучилищна педагогика и чужд език. С това представителката, едновременно 

на кадрите с успешна кариера и на работодателите, препоръча на ръководството на 

Югозападния университет да преразгледа приема си.  

Според възпитаничката на ЮЗУ г-жа С. Домозетска. - представител на Регионален 

исторически музей в гр. Благоевград, е необходимо  засилване мотивацията на студентите за 

учене, за да не се получават нещата отзад – напред  и едва когато започнат работа, тогава да 

се появява желанието за учене.  

Поздравление към успехите на колегите участници в проекта за проучване на 

проблемите, свързани с реализацията на кадрите, поднесе колежката им възпитаничка на 

университета с успешна кариера д-р С. Николаева и апелира бизнесът да помага на 

студентите не само на изхода на университета.  

Коментар върху характера на стажантските  програми направи  д-р Е. Ставрева и 

предложи на кариерния център да поддържа по-тясна връзка със завършилите студенти.  

Г-н М. Биков – адвокат, удовлетворен от образованието си, завършил две 

специалности в Югозападния университет, е на мнение, че бизнесът съдейства на студентите 

и че те трябва да търсят възможности за това. Споделен беше опитът на телевизията при 

работа със студентите от г-н А. Лачев, технически директор на РТЦ - Благоевград, и беше 

изразена надеждата за по-тесни бъдещи контакти с университета за осъщeствяване на 

стажантски програми. 

На срещата бе учреден клуб „Алумни” като автономен и творчески елемент на 

„Сдружение на завършилите Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград”.  Със 

създаването си АЛУМНИ КЛУБ  си поставя за основни цели: създаване на ползотворни 

взаимодействия между настоящите и бившите студенти на университета и  насърчаване 

на интелектуалната и емоционална връзка между алумни в гражданско-професионален 

план на сътрудничество.    

В заключителната част на дискусията доц. д-р Р. Мадгерова изрази благодарността си 

за отношението към университета на  всички участници в срещата – дискусия, за добрите 

идеи и изрази надежда за задълбочаване сътрудничеството Университет – Бизнес за по-

добрата професионална реализация на студентите и предложи ежегодна  повторяемост на 

срещата в този й формат. 

Дискусията завърши д-р С. Аврам, като подчерта удовлетворението си от 

реализирания дискусионен подход към кариерното развитие на кадрите и обяви отворения 

характер на дискусията, общия стремеж на представителите на университета, бизнеса и 

студентите – бъдещи кадри на бизнеса,  да се обединят, за да бъдат максимално полезни при 

практическата подготовка на младите специалисти, да се изучава добрият чужд опит, да се 

предусещат новите тенденции, които динамиката на времето поставя като изискване, за да се 

подпомогне кариерното развитие на кадрите.  
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 УЧРЕДЯВАНЕ НА КЛУБ „АЛУМНИ” 

11.11.2011 г. – Уиверситетски център „Бачиново” 

 

Ние, тук присъстващите бивши възпитаници на Югозападен университет „Неофит 

Рилски” гласуваме единодушно за учредяване на КЛУБ „АЛУМНИ”, който да бъде 

автономен и творчески елемент на Сдружение на завършилите Югозападен университет 

„Неофит Рилски” – Благоевград. 

Учредителното събрание възлага на доц. д-р Мария Станкова – председател на 

Сдружението и г-жа Весела Лачева – експерт „Професионална кариера” при Университетски 

център за кариерно развитие да осъществят съответните административно-организационни 

дейности по регистрация и свикване на Общо събрание на Сдружението. 

КЛУБ „АЛУМНИ” ще е активен елемент в системата за взаимодействия между 

Университетски център за кариерно развитие и възпитаниците на Югозападния университет.   

ЦЕЛ на съвместното сътрудничество е: 

 * Стимулиране на ползотворни взаимодействия между настоящите и бившите 

студенти на университета. 

* Насърчаване на интелектуална и емоционална връзка между алумни в 

гражданско-професионален план на сътрудничество. 

  ЗАДАЧИ на взаимодействията на алумни с Университетски център за кариерно 

развитие: 

1. Да се разширяват контактите и взаимодействията с възпитаниците на 

университета, като се търсят възможности на личния и социалния интерес. 

2. Да се попълва и обновява базата данни за нашите алумни, като се активизират 

разнообразни инициативи за фондонабиране на университета.  

3. Да се актуализира сътрудничеството Алумни - Университет – Работодатели с 

приоритет на наши алумни-работодатели. 

ДЕЙНОСТИ за сътрудничеството: 

1. Учредяване на АЛУМНИ КЛУБ (с тенденция да бъде юридическо лице). 

 1.1. Алумни за университета – работодатели и ментори на настоящи студенти, 

стажове и учебни практики, временна трудова заетост, спонсорства за таксите на настоящите 

студенти и др.; 
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 1.2. Ежегодни срещи на възпитаници на Югозападния университет, участия в 

кандидатстудентските кампании, алумни форуми, работа в социални мрежи, студентски 

имейли и пр.; 

 1.3. Платени мероприятия в публичното пространство, членски внос (?), проекти и 

др. форми за набиране на финансови средства за настоящите студенти. 

2. Модернизиране на базата данни за нашите алумни и разширяване 

взаимодействията с основните звена на университета:  

 2.1. Заедно с факултетните ръководства периодично да се обработва събраната 

информация за кариерното развитие на бившите студенти на съответния факултет – на 

първата година, на третата година, на петата година от завършването им, като се търси 

корелацията между качеството на образованието и качеството на кадровата реализация. 

 2.2. Посредничество между Ректора, факултетните ръководства и бизнеса за 

обогатяване на методите и формите за практическо обучение, стажове и временна трудова 

заетост на студентите. 

 2.3. Създаване на екипи по/между факултети за провеждане на регионални 

изследвания за реализацията на нашите студенти по показатели: 

 - пряко заети в специалността; 

 - заети непряко в специалността; 

 - заети в несвързана със специалността област; 

 - заети като изследователи в научна област; 

 - заети като преподаватели в образователното дело; 

 - незаети;  

- заети в чужбина и др. 

 3. Обществено-популяризаторска и рекламна дейност: 

 3.1. Представяне в публичното пространство на резултатите от общите/съвместните 

проучвания за качеството на процеса на обучение в Югозападния университет и за 

успешните кариери на наши кадри. 

 3.2. Организиране на различни форуми и тематични срещи с участието на 

представители на гражданството, работодателите и преподавателите. Представяне на изявени 

национални личности, възпитаници на Югозападния университет.  

 3.3. Професионално-гражданско сътрудничество с други клубове на алумни, с 

асоциация на алумни и кариерните центрове на български и чуждестранни университети.   



72 

 

 ВЪЗПИТАНИЦИ (АЛУМНИ)  

НА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” С УСПЕШНА КАРИЕРА 

ПО СПЕЦИАЛНОСТТА    

І.  ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ 

Стойчо Кацаров (ПИФ) – Зам. - министър на здравеопазването (от април 1999 г. до 2001 г.) 

Мария Дивизиева (ПИФ) – Зам. - министър на държавната администрация и административна 

реформа (от 2005 г. до 2010 г.), управляващ директор на Експат Груп ЕООД (2011 г.), 

парламентарен секретар в Министерство на транспорта и съобщенията (от 2003 г. до 2005 г.), 

Министерство на икономиката (от 2001 г. до 2003 г.) 

Михаил Балабанов (Фл.Ф) – Зам. - министър на младежта и спорта, експертен сътрудник към 

политическия кабинет в Министерство на регионалното развитие и благоустройство; 

Председател на младежката партия в БСП 

Лиляна Драгиева (ПИФ) – Директор на Главен инспекторат към Министерски съвет (от 2000 

г. до 2012 г.) 

Ели Асенова Канева (ПИФ) – Главен експерт в дирекция „Информационно общество и 

информационни технологии”, Министерство на транспорта и съобщенията (от 1998 г.до 2012 

г.) 

Калин Захариев (ПИФ) – Експерт към политическия кабинет на зам.министър-председателя и 

министър на финансите, Министерски съвет на Република България (от 2009 г. до 2012 г.) 

Сабрие Сапунджиева (ПИФ) – Съветник в кабинета на Президента Георги Първанов (от 2002 

г. до 2005 г.), Зам. - министър на правосъдието (от 2005 г. до 2009 г.) 

Емилия Янева – Директор „Финанси и управление на собствеността” в Министерство на 

земеделието и горите (2012 г.) 

Д-р Владимир Зиновиев (ПИФ) – Президент за България на Европейски консултантски съюз 

(от 2008 г. E.C.U. – European Consultans Unit) 

Величко Бучков (КТТ) – Министерство на отбраната, Регионална служба „Военна полиция” - 

София 

Калин Ангелов Каменов (ПИФ) – Зам. председател на Държавна агенция за закрила на детето 

(от 06.2010 г. до 2011 г.), Дирекция „Административно, правно и информационно 

обслужване”, от 2012 г. – Председател на Агенцията; 

Ралица Ангелова (ПА) – МДААР 

Радослав Сабинов Ревански (ПИФ) – член на ЦОС, ресор „Устав и програмни документи” 
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Мария Любенова (ПИФ, СФ) – Национална агенция по заетостта гр.София, Началник отдел 

„Връзки с обществеността и протокол” (от 2010 г. до 2012 г.) 

Жени Желева (МО) – Дипломатически институт към Външно министерство 

Милети Орешарски (ПИФ) – Директор на Софийски и Бобовдолски затвор  

Давид Станиславов (С) – Министерство на труда и социалната политика, стажант по 

програма “Старт на кариерата” 

Орлин Илиев (И) – Държавна агенция „Архив” 

Илиана Ал.Димитрова (С) – Младши експерт в Министерство на труда и социалната 

политика 

Цветелина Маркова (АФ) – Сътрудник в щаба на евродепутат  

Константин Димитров (ПИФ) – Министерство на образованието, младежта и науката 

Красимир Маринов – Експерт в Министрество на икономиката, енергетиката и туризма 

Вихра Арнаудова (ПИФ) – Експерт в Министрество на икономиката, енергетиката и туризма 

Антон Марков(ПИФ) – Министерство на външните работи 

Мирчо Иванов (ПИФ) – Министерство на външните работи 

Петя Борисова (ПИФ) –Министерство на външните работи 

Благой Цонев (ПИФ) – Министерство на външните работи; Работи в Република Македония 

Георги Петров – Дипломатически институт 

Йорданка Айкова – Министерски съвет 

Венера Драчева – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

Георги Стоев – Министерство на финансите 

Делян Пеевски (ПИФ) – Зам. - министър на държавната политика при бедствия и аварии в 

правителството на Сергей Станишев (от 2005 г. до 2007 г.) 

Цветослава Иванова – Държавен фонд „Земеделие” 

Анна Колова (С) – Началник в Център за професионално обучение в Международен банков 

институт 

Ст. н. с. ІІ ст. Румен Сребрянов (БФ) – Преподавател в БАН 
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ІІ.  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Доц. д-р Емил Бузов (ФП) – Изпълнителен директор, Фондация Програма „Стъпка по 

Стъпка” 

Янка Такева (ФП) – Председател на Синдиката на българските учители (от 1994 г.до 2012 г.), 

Председател на Националната комисия за работа с жените, младежите, децата и семействата 

към КНСБ (1995 г.) и член на Изпълнителния комитет на КНСБ (1994), преподавател по 

„Управление на човешките ресурси” в Московски държавен университет (от 2005 г.) 

Костадинка Тодорова (АФ) – Международна инициатива за сътрудничество 

Евгения Лазарова (П) – Международен секретар на Сдружението на младите психолози в 

България 4-ти април 

Васил Чолаков (ФП) – Председател на КНСБ, зам директор на ІІІ ОУ „Д. Талев”Благоевград 

Анна Муховска (С) – Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”гр. Пазарджик 

Мария Божидарова Михайлова (ПА) – Правен експерт в синдикат, гр. Благоевград 

Влати Арнаутовски (П) – Сдружение на младите психолози  

Михаела Станулова (АФ) – АЕСЕК в Лондон 

ІІІ.  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Д-р Загорка Иванова – Юрист в Областна служба по земеделие и гори 

Валери Смиленов (ФП) – Областен управител на Благоевград (от м.08.2009 г. до 2011 г.) 

Бисер Николов Михайлов (ПИФ) – Зам. - областен управител на Благоевград (от 2009 г.до 

2012г.) 

Николай Куколев (ПИФ) – Зам. - областен управител на Благоевград 

Ася Сашова Велкова – Директор АПОФУС „Административно правно обслужване, финанси 

и управление на собствеността”, Областна администрация Благоевград 

Елка Станчева (ПМФ, Г) – Зам. - областен управител на Търговище, ресор „Регионално 

развитие и туризъм”(2009г. – 2011г.) 

Димитринка Замфирова Каменова(СФ) – Зам. - областен управител на Монтана (от 2009 г. 

до 2012 г.), кмет на Берковица; общ.съветник в Общински съвет гр. Берковица (от 2003 г. до 

2007 г.) 

Анна Цветкова (ФП) – Гл. секретар на областна дирекция „Земеделие” гр. Перник (от 2010 г. 

до 2012 г.) 
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Дияна Благоева Атанасова (ПИФ) – Гл.секретар, юрист към дирекция „Местни данъци и 

такси”в Областна администрация Благоевград 

Цветелина Бориславова Теофилова (ФП) – Зам. - областен управител на област Враца (от 

м.09.2009 г. до2011 г.) 

Тодор Карабельов (П, СД) – Областна администрация гр. Благоевград, Агенция „Митници” 

Д-р Веселин Черкезов – Областен управител на Смолян, кмет на Доспат, председател на 

управителния съвет на „Златни пясъци”, бивш депутат 

Емил Тодоров – Юрист в Областна администрация Благоевград 

Стефан Новоселски (ПА) – Ст. експерт в Областна администрация 

Петър Цветанов Петров (ПА) – Държавна администрация; Агенция по заетостта; 

регионален експерт на ГД Европейски фондове и международни проекти за област Видин 

Костадин Георгиев (ПА) – Главен експерт в Областна администрация Благоевград, дирекция 

„Регионално развитие” 

Антония Иванова Наплатанова (СК) – Работи в областта на общофункционално управление 

на държавата на централно и местно равнище; Инспектор по приходите в НАП-офис 

Пазарджик,  

Владимир Димитров(ПИФ) – Областен управител на Благоевград, Висш съдебен съвет 

Найден Христов Найденов (СФ) – Зам. – областен управител на област с административен 

център гр.Пловдив (от 2005 г. до 2007 г. ), кмет на Община Карлово (от 2007 г. до 2012 г.) 

Галя Георгиева (ПИФ) – Национална следствена служба 

Христо Арабаджиев (ПИФ) – Експерт в Областна администрация Благоевград 

Огнян Китов (ИСКС) – Национална служба за растителна защита към МЗХ 

Христо Арабаджиев (СУ) – Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и 

държавен контрол”, Обл. администрация Благоевград 

IV.  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Любомир Станишев (ФП) – Директор на дирекция „Образование и хуманитарни дейности” в 

общ.Благоевград (2012 г.) 

Васил Сименов Бабалев (ПИФ) – Зам. - кмет по строителството и сигурността, Столична 

община (от 2004 г. до 2012 г.) 
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Владимир Кръстев Москов (ФП) – Кмет на Община Гоце Делчев (от 1995 г. до 2012 г. пети 

мандат) 

Даниела Владимирова Савеклиева (СФ) – Председател на Общински съвет гр. Благоевград 

Стефан Титков Иванов (ПИФ) – Общински съветник в СОС, член на Националния съвет на 

СДС, Председател на постоянната комисия по обществен ред и сигурност в Софийска 

община 

Венета Кирилова Младенова (СФ) – Директор на Дирекция „Финанси, бюджет, счетоводство 

и местни приходи” в Община Сандански (от 1999 г. до 2012 г.) 

Петя Петрова – Омбудсман 

Валери Миленков (ФП) – Общински съветник  

Марио Биков (ПИФ) – Общински съветник гр. Благоевград (до 2011 г.) 

Георги Георгиев (СФ) – Зам. кмет на Община Кресна (от 2007 г. до 2012 г.) 

Георги Давидков Кабзималски (ФП) – Кмет на Община Рила (от 2003 г. до 2012 г.) 

Детелин Радославов Василев (ПМФ) – Кмет на Община Пордим (от 1999 г. до 2011 г.) 

Радослав Тасков – Председател на Общински съвет Благоевград, собственик на „Винпром 

Тасков” 

Сашо Ангелов – Началник на РДВР Благоевград 

Бойко Дункин (ФП) – Зам. директор на РДВР – Благоевград 

Костадин Шумантов – Директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Община Благоевград, 

главен секретар на Агенция за обществени поръчки 

Василка Шаламанова – Председател на Административен съд гр. Благоевград 

Станислава Арабаджиева (ПИФ) – Прокурор в Районна прокуратура Благоевград 

Валентина Спасова – Главен юрист в общинска администрация Благоевград 

Екатерина Николова (ПИФ) – Председател на Окръжен съд Благоевград (от м. 11.2010 г. до 

2012 г.) 

Людмила Кехайова (ПИФ) – Прокурор в Окръжен съд Благоевград 

Румяна Иванова (ПИФ) – Прокурор в Районна прокуратура Благоевград 

Орхидея Андонова (ПИФ) – Прокурор в Районна прокуратура Благоевград 
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Цецка Гогова (ПИФ) – Прокурор в Районна прокуратура Благоевград 

Георги Мадолев (ПИФ) – Прокурор в Районна прокуратура Благоевград 

Екатерина Даракчиева (ПИФ) – Прокурор в Районна прокуратура Благоевград 

Райна Гундева (ПИФ) – Прокурор в Районна прокуратура Благоевград 

Йорданка Стойчева (ПИФ) – Юрист и общински съветник в Благоевград 

Злата Сотирава (ПИФ) – Юрист и общински съветник в Благоевград 

Теодор Тошев (ПИФ) – Юрист на Общински съвет Благоевград 

Ани Стоилова (ПИФ) – Юрист на Митница Благоевград 

Валентин Чиликов (ПИФ) – Кмет на община Струмяни (до2011 г.) 

Виктор Янев – Зам.кмет на община Кюстендил 

Михаил Бащавелов – Агенция по храните 

Красимир Михайлов – Директор на МБАЛ Благоевград 

Георги Илиев – Зам.председател на Комисията за отнемане на имущество придобито по 

незаконосъобразна дейност 

Д-р Пламена Йорданова – Комисията за отнемане на имущество придобито по 

незаконосъобразна дейност 

Георги Пепеланов – Зам. кмет на Чепеларе 

Росен Иванов – Кмет на с. Горно Абланова, Русенска област 

Андрей Новаков – Експерт в Общинка администрация Благоевград 

Д-р Антон Билев – Директор на дирекция в Община Благоевград, обощопрактикуващ лекар 

Деана Доралийска – Гл експерт в Община Карлово 

Александър Балев – Директор на Социално подпомагане гр. Благоевград 

Мария Карагьозова (П) – Председател на Районен съд гр. Гоце Делчев 

Тодор Гюров (ПИФ) – Юрисконсулт на НОИ гр. София 

Йордан Раденков (ПИФ) – Съдия по вписванията в Софийски районен съд 

Красимир Вълов Кунчев (ФП) – Кмет на общ. Костинброд (от 2004 г. до 2012 г.) 
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Евгения Димитрова (АФ) – Директор „Опазване на околната среда, здравето и безопасността 

при работа”, технически надзор в Балканфарма гр. Дупница 

Крум Маринов (СФ) – Кмет на община Бобов дол (от 2008г.до 2012г.) 

Милор Петров Михайлов (ФП, ПИФ) – Зам. кмет „Зелена система, екология и земеползване” 

Столична община (от 2003 г. до 2012 г.) 

Мария Маринова Чинкова (ФП) – Зам. кмет по хуманитарните дейности в Община Сандански 

(от 2007 г. до 2011 г.) 

Орлин Иванов Алексиев (ПИФ) – Председател на постоянната комисия по финанси и бюджет, 

район „Студентски”, Соф. община 

Павлин Фильовски (ПИФ) – Административен директор на ОД „Земеделие” гр. Плевен (от 

2009 г. до 2012 г.) 

Панайот Василев Рейзи (ПИФ) – Кмет на Община Созопол (от 2007 г. до 2011 г.), 

Председател на Общински съвет (от 2003 г. до 2007 г.) 

Петър Христов Атанасов (ПИФ) – Общински съветник, зам. председател на постоянната 

комисия по местно самоуправление и нормативна уредба в Софийска община 

Соня Стоянова Дончева (ПМФ) – Кмет на Община Драгоман (от 2007 г. до 2011 г.) 

Станислав Антонов Николов (СФ) – Кмет на Община Трън (от 2007 г. до 2011 г.) 

Христо Русков (СФ, ПИФ) – Началник отдел „Контрол по търговията и обществен ред” в 

Община Асеновград (от 2000 г. до 2012 г.) 

Антон Аспарухов Цифудин (Пс.) – Психолог в РЦПИОВДУСОП гр. Монтана. 

Вера Кост. Костадинова (Пол.) – Администрация и управление, експертен персонал с 

ръководни функции  

Веромир Спасов Миланов (ПИФ) – Зам. кмет на Борован 

Нели Стоянова(СФ, И) – Кмет на община Мездра 

Димитър Капитанов – Кмет на с. Коларово 

Цветанка Иванова-Бошова (ПЛ) – Зам. директор в ЕГ гр. Благоевград 

Джамал Реджеп Асанов (ДА) – Кмет на община Борино (два мандата) 

Анна Борисова Тодорова (НУП) – Оценител на европейски проекти, главен експерт, 

поличически ПР  
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Магдалена Рахова (НУП) – Секретар на Общински съвет по наркотични вещества и работа с 

младежката структура по превенция на наркоманиите гр. Банско 

Димитрина Николова (АФ) – Зам.-кмет по образованието в Община Струмяни 

Венета Кирилова Балабанова (ППДУ) – Кмет на. с. Белчин, общ. Самоков; 

 Славчо Стоянов Стаменов (ПУП) – Директор на Художествена галерия гр. Видин 

Ирена Петрова Викентиева (ПУПЧЕ) – Общинска администрация Бобов дол, отдел 

Екология  

Анна Колова (С) – Началник в Център за професионално обучение в Международен банков 

институт 

Шабан Даракчи (С) – Докторант в Институт по социология при БАН 

Люба Спасова (С) – Докторант в Институт по социология при БАН 

Йорданка Серафимова (С) – Софийски районен съд 

Илияна Василева Георгиева (П) – Юрисконсулт в Общинска администрация, Община Гоце 

Делчев 

Румяна Златкова Костова (П) – Младши експерт дирекция „АПОФУС”, Областна 

администрация –Бл-град 

Соня Тъпанкова (СК, И) – Общинска администрация Гърмен, младши експерт „Програми на 

Европейския съюз” 

Мая Христова – Зам. директор НЗОК Благоевград 

Айшура Дуракова – KPMG клон България 

Иван Илиев Йорданов (П) – Председател на Районен съд – Крумовград (от 1999 г. до 2012 г.), 

Тодор Тодоров (СП) – Директор на сектор „Криминална психология” към Института по 

психология на МВР 

София Янчева – Гл. секретар на Община Благоевград 

Ася Бояджиева (СФ) – Директор на професионална гимназия по икономика „Ив.Илиев” 

Благоевград 

Гинка Стоянова Станчева (ММ ) – ТД на НАП 

Андон Симонски (Ф) – Директор на български пощи Регион Благоевград 

Весела Черварова – Община Благоевград 
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Веселина Златкова (Ф) – Експерт Човешки ресурси „Районна Прокуратура” Благоевград 

Лилия Чонева (СУ) – Дирекция „Европейска интеграция” към Община Благоевград 

V.  БИЗНЕС 

Прокоп Павлов (ФП) – Директор на Частни немски училища „Ерих Кестнер” гр. София (от 

1996 г. до 2012 г.) 

Георги Първанов – Директор на „Консултим” гр.София 

Николай Свет. Николов (ПИФ) – „Термотрейд” ЕООД-собственик, член на ДСБ-район 

„Сердика”, зам. председател на организацията 

Стоил Атанасов Иванов (СФ) – Управител на ЕТ „Елси” – производство и монтаж на 

алуминиева дограма; Кмет на гр. Кричим (от 1991 г. до 1995 г.) 

Ивайло Атанасов (СФ) – Директор на Алианц Банк България АД  

Венцислав Дуев (ФОЗС) – Управител на фирма „Слава-7”  

Даниела Митева (С) – Мениджър бизнес и развитие за Централна и Източна Европа в 

областта на биотехнологиите и фармацията 

Велимира Ковачева (ПИФ) – Линднер България (изпълнителен директор на строителна 

фирма) 

Иван Костов – Управител и собственик на ф-ма „Чиликов” с. Коларово 

Ралица Иванова (ФФ) – Управител и собственик на рекламна агенция 

Боян Стоянов (АФ) – Мениджър на Голф академия към „Пирин Голф и Холидез клуб” 

Гергана Младенова (ПЛ) – Управител на фирма с външнотърговска дейност 

Антоанета Красимирова Радева (С) – Директор в дирекция „Продажби и обслужване на 

клиенти” в голяма охранителна компания. 

Кристина Кост. Янева (С) – Застрахователна компания Дженерали, аналитик 

Иванка Терзийска (СУ) – Управител на финансово-счетоводна къща гр. Дупница, 

ликвидатор, член на борда на директорите  

Димитър Байкушев – строителен предприемач 

Димитър Димитров – Управител на туристическа компания гр. Варна; 

Георги Цилев (Ф) – Директор връзки с инвеститорите, „Браво” АД 
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Станислав Терзийски (СУ) – Данъчен инспектор 

Ваня Алексова (СУ) – Кредитен инспектор в Банка „Пиреос” АД - Бл-д 

Антоанета Варадинова – Управител на застрахователна компания  

Васил Миладинов (ПИФ) – Бизнесмен, общински съветник (два мандата) в Благоевград 

Аделина Тошкова – България ЕЪР 

Лилия Бояджиева – Българска търговско - промишлена палата 

Йордан Стаменов – Хюлет - Пакарт 

Кирил Ковачев – Хюлет - Пакарт 

Ани Стоилова – Централно управление на МКБ Юнионбан 

Румен Проданов (Ф) – Управител на Емпорики Банк ЕАД –  

Димитър Байкушев – строителен предприемач; 

Здравка Чимева (Т) – Фирма „Алфатур” 

VI.  СПОРТ 

Ивет Лалова (ПИФ) – Европейска шампионка в зала на 200 м (спринтьорка) 

Кирил Витанов – Председател на Българската асоциация по бейзбол 

Райко Тасков (Т) – Работи в професионален спортен отбор Barcelona , Spain (1999) 

VII.  ПОЛИТИКА 

Ангел Георгиев Даскалов (ПМФ) – Народен представител в 41-во НС (от 2009 г. до 2012 г.) 

Давид Сукалински (ФФ, ПИФ) – Зам. председател на СДС, кандидат за евродепутат(2009г) 

Д-р Владимир Зиновиев (ПИФ) – Учредител и зам. председател на единна народна партия, 

ресор „Външна политика” 

Илия Янков Илиев (ПА, П) – Председател и основател на ПП „ДРОМ” (2002 г.), общински 

съветник в Столичен общински съвет (2007 г.), Председател на постоянната комисия по 

демографска политика и превенция на социалните рискове 

Ирена Любенова Соколова (ФФ) – Народен представител в 41-во НС (от 2009 г. до 2012 г.) 

Светозар Славчев (ПИФ) – Заместник председател на Общински съвет на БСП в Първомай 
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Айрет Гюрова (ПИФ) – Централа на ДПС гр. София 

Димитър Урдев – Областен координатор на ЗС „Александър Стамболийски” и член на 

националното ръководство на партията, общ.съветник, строителен предприемач, собственик 

на Югозападна телевизия „ОКО” 

Емил Кабаиванов (СУ) – Председател на общ.структура на СДС (2011 г. ), Кмет на 

общ.Карлово (oт 2003 г. до 2007 г.), Председател на ОбС Карлово (от 2003 г.) 

Стойчо Кацаров (П) – Народен представител в 38-мо Народно събрание 

Николай Св. Николов (П) – Зам. председател на ДСБ 

Гергана Тодорова Тодорова (П) – Член на ДСБ район „Триадица” 

Николай Кисьов – Депутат от БББ гр. Казанлък 

Росица Китанова (П) – Технически сътрудник в ПП „ГЕРБ” 

VIII.  МЕДИИ 

Александър Чобанов (БФ) – БНТ, член на сценарния екип на бълг. телевизионен филм „Под 

прикритие” 

Марина Евгениева (Ф) – Журналист в БТВ 

Елза Тодорова (Ф) – Редактор Дарик Нюз 

Ана-Мария Пеева (П) – Асистент психолог в телевизионно предаване „Любовни квартири”, 

водещ на предаването „Между 10 и 2” по радио „Витоша”, психолог в екипа на „Сървайвър” 

Антония Микова (Л) – Редактор в списание, отдел „Чужди новини”  

Борис Николов (ВО) – Спортен редактор в ТВ „ДАРТС” 

Васко Лазаров – ВВД „Руйчев”Телевизия „Родина”, певец 

Георгиева Тодорова (Ф) – Редактор на информационния сайт DarikNews.bg 

Елена Михова (ФФ) – Изпълнителен директор на Югозападна телевизия „ОКО” 

Елеонора Лулева (С) – Гл. редактор на в. „Наблюдател” гр.Кюстендил 

Елеонора Тропанкова (Ж) – Журналист в РТВЦ Благоевград 

Елисавета Каменичка – Директор на Радио Благоевград 

Ивайло Велков (СФ) – Журналист във в. „Стандарт” 
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Ивайло Минков Стоянов (ФТО) – TV оператор в БНТ ,гр.Силистра 

Ивайло Спасов (ПИФ) – Радио Пловдив 

Иванка Иванова (Ж) – Журналист в Югозападна телевизия „ОКО”  

Иво Михайлов – Работи към СЕМ за канал „Пирин” Благоевград 

Ирина Жерева – Гл. редактор в РИА „СТУАРТ” към БТВ Media Group 

Йордан Йорд.Георгиев (БО) – Спортен редактор в „РИНГ” ТВ 

Йорданка Варджийска (АМ) – певица 

Йорданка Недялкова (СФ) – Журналист в Югозападна телевизия „ОКО” 

Константин Стефанов Цонев (ФТО) – Студио „Орфей” 

Лъчезар Ораков (ФТО) – TV оператор в БНТ 

Маргарита Енчева (ФП) – Гл. редактор и собственик на в. „Хроника”гр. Гоце Делчев 

Мария Дончева Иванова (ФТМ) – Монтажист в „Нова Телевизия” 

Милена Михалкова (ПИИ) – Регионален исторически музей гр.Благоевград, реставратор 

Николай Костов (ФТО) – Оператор в ТВ „ОКО” 

Поля Станчева (ПИФ) – Директор на Българско национално радио  

Радослава Златкова Божилова (ПЛ) – Говорител новини, София 

Ралица Анастасова (Ж) – Журналист във  в. „Струма” 

Росица Ангелова (Ж) – Журналист Канал І, Българска национална телевизия 

Росица Баладжанова – Работи в ТВ „ОКО”  

Светлана Василева (Ж) – Журналист във в. «Труд», ПР на ПП ГЕРБ 

Севда Аюиянджи (ПИФ) – Българска национална телевизия 

Снежина Цветанова (Ж) –Журналист в  Радио-телевизионен център Благоевград 

Станислава Костадинова (АФ) – Редактор в издателство „Просвета”, преводач във фирмата 

на Марияна Хил  

Феодор Сургов (ФТО) - Оператор в РТВЦ „Пирин” към БНТ, гр. Благоевград 

Д-р Гергана Йорданова (К) – Главен експерт в отдел ”Култура”, Община Перник 
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Димитър Джаджаров (К) – Отговорен редактор на „Екип новини” – Радио Благоевград 

Тома Вашаров (ФТР) – Сценарист и режисьор в игралното и късометражно кино 

Любомир Стоянов Вучков (ФТО) – Отговорен оператор на предаванията: „У нас”, „Спортен 

свят”, „Кино нова” 

Николай Радостинов Чомаков (ФТО) – Отговорен оператор на: „Здравей България”, „Честно 

казано”, „Пуканки”, „На кафе”, „Почти полунощ е”, „Survivor”, „Шоуто на Слави”, 

„Комиците”, „Нека говорят”, „Модерно”, „Треска за злато”, „Код криминално”, „Music idol”, 

„Deansing stars” 

Бисер Атанасов Босилин (ФТО) – Отговорен оператор в БТВ Медия Груп 

Станислав Йорданов Стоянов (ФТО) – Нова ТВ, БТВ – отдел „Продукция”, „NO FRAME 

MEDIA” 

Христо Петков Калоферов (ФТО) – Продуцент и водещ на новини в Нова ТВ 

Бойко Станков (ФТО) – Специалист визуални ефекти със специализации в USA, гр.Бостън; 

Институт по кинематография гр.Лондон United Kingdom,  

Ивайло Иванов (БНХ) – Гл. художествен хореограф на ансамбъл „Филип Кутев”- София 

Румян Занев (БНХ) – Главен художествен хореограф на „Капански ансамбъл” – Разград 

Людмила Кр.Божинова (ФП)– БНР гр. Благоевград 

IX.  АЛУМНИ В ЧУЖБИНА 

Мариана Борисова – European Parliament, Cabinet of the President  

Анка Жекова (ФП) – Директор и основател на българското училище „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Лисабон 

Лина Кърг (ФП) – Президент на в. „България” в Чикаго 

Таня Владимирова (ФФ) – Посолство на Република България в Атина  

Гл. ас. д-р Петър Цонев (БФ) – Преподавател в Тракийски университет гр.Одрин, Турция 

Д-р Димитър Бело (БФ) – Преподавател в Университета в гр.Тирана, Албания 

Вяра Истраткова (АФ) – гр.Трьомсо, Норвегия 

Мариана Гоцева (АФ) – CELTA, Лондон, Великобритания 

Боряна Вуковска (АФ) – гр. Тронтхайн, Норвегия 
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Антоанета Тюлекова (АФ) – Преводач в Брюксел 

Спаска Митрова (АФ) – Консултант на евродепутат в Брюксел 

Кремена Пухлева (ПЛ) – Преподавател по английски език в Канада 

Агнеса Терзийска (ПЛ) – Преподавател в Асоциация на Канадските колежи, Project Officer, 

Canadian Partnerships, Association of Canadian Community Colleges (ACCC) – Ottawa, Canada , 

Ирина Бабанова (ПЛ) – Преподавател по английски език в Япония 

Иванка Кр. Петрова (КТТ) – Продължава обучението си в Texas Tech University – САЩ 

Виктория Палатиду (ФОЗС) – Логопедичен център в гр.Серес, Гърция; член на IALP 

Райна Диамандиева (ПЛ) – Член на съюза на преводачите на Република Гърция 

Иванина Патуали – Директор на център „Екфразис” в Атина, Гърция, член на IALP 

Мария Стаменкова –Работи в Радио Сидни, Австралия 

Мария Теодосиева (П) – Главна Прокуратура в Европейския съд 

Наско Илиев (Ф, Т) – Работи в Musashi Martial Arts Academi, Doha Qatar 

Николай Папучиев (ФФ) – Преподавател в университет „Мария Кюри-Склодовска”  

гр. Люблин, Полша и Софийски университет „Климент Охридски” 

Станимира Желева Иванова (ПЛ) – Учител във Frederick County Nead Start – Maryland, USA 

Стефан Исаков (ФФ) – Магистър в Технически университет CCNA 

Силвия Сименова (ФФ) – Преподавател в Roosevelt University Chicago, Illinois 

Цветелина Петкова (ФФ) – Магистър в едногодишна програма в UQAM в Монреал, 

специалност „Имиграция и междуетнически отношения” 

Илинка Цекова (АФ) – Преподавател по английски език в гр. Кавадарци, Република 

Македония 

Мария Айтовска (АЕ) – Преподавател по английски език в гр.Виница, Република Македония 

Росина Карастоянова (ПЛ) – Преводач в Брюксел в европейските структури  

Мария Александар Настева (Л) – Логопед в здравен дом; гр.Струмица, Република 

Македония,  

Райко Тасков (Т) – Работи в професионален спортен отбор Barcelona , Spain (1999) 
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Панайотис Константинос Спарангис (ФОЗС) – Доктор по логопедия в Логопедичен център-

гр.Каламата, Гърция 

Панайотис Евангелос Танос (ФОЗС) – Собственик на Логопедичен център в гр.Каламата, 

Гърция 

Уалит Сюлейман Гази (ПОТТ) – Преподавател в Йемен 

Мохамед Салех Обади – Доцент в Йемен 

София Палазова (БФ) – Преподавател в университета в Аделаида, Австралия 

Владислава Димитрова (ПЛ) – Преводач в Брюксел в европейските структури 

Мариан Иванов – Супервайзер в САЩ 

Илиана Барусова – Дубай – катарски авиолинии 

Миранда Беджети – Преподавател в Университета в гр. Тетово 

Людмила Иванова – Посолство на Република България в САЩ- Вашингтон 

Елена Якимовска – Референт – Република Македония 

Павел Стойнев (БНХ) – Треньор на немска танцова федерация –Франкфурт 

Йенс Клюше (БНХ) – Главен хореограф на Танци на Балканските народи - Франкфурт 

Борислав Емилов Славчов (П) – Председател на сдружението на младите психолози в 

България 4-ти април.От 2007 г. е председател на Национална асоциация към Европейската 

федерация на студентските психологически асоциации със седалище Брюксел 

X.  ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 

Проф. д. п. н. Георги Иванов (ФП) – Преподавател в Тракийски университет-Стара Загора, 

ръководител на сектор „Качество и акредитация” 

Проф. д. п. н. Румен Иванов Стаматов (ФП) – Зам. декан на Педагогически факултет в 

Пловдивски университе „Паисий Хилендарски” (от 2003 г. до 2011 г.) 

Гл. ас. Петър Кацаров (ФП) – Преподавател в Педагогически факултет на Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски”  

Димитър Бойков (ФП) – Началник отдел „Учебен” в ПУ „Паисий Хилендарски” 

 Драгомир Генов (ФФ) – Преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски” 

Гл. ас. д-р Николай Папучиев (БФ) – Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” 
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Д-р Раки Бело (БФ) – Преподавател във Великотърновски унивеситет „Св. Св. Кирил и 

Методий” 

Миранда Хусни Бело (БФ) – Преподавател по български език във Великотърновски 

унивеситет „Св.Св. Кирил и Методий 

Доц. д-р Анелия Цакова Гърбачева (ПУП) – Преподавател по Социална педагогика във 

Великотърновски унивеситет „Св.Св. Кирил и Методий” 

Владимир Георгиев Маринов (СФ) – Координатор в Американски университет в България 

Доц. д-р Ицка Дерижан (ПУП) – Университетски преподавател в Бургаски свободен 

университет, гр. Благоевград,  

Мария Стойчева Сотирова (Ф) – Административен асистент, Американски университет в 

България в кабинета на Първия зам. - ректор по академичните дейности, гр. Благоевград  

Доц. д-р Дора Лефтерова (ФП) – Декан на Педагогически факултет в ПУ „Паисий 

Хилендарски”, зам. - ректор в Пловдивския университет 

Снежана Христова Николова (СП) – Преподавател в Шуменски университет „Еп. К. 

Преславски,  

Доц. д-р Снежана Георгиева Въчева (ФП) – Преподавател в Шуменски университет „Еп. К. 

Преславски” 

Живко Желев (СП) – Преподавател в Шуменски университет „Еп. К. Преславски” 

Милена Любенова – Институт по фолклор към БАН 
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КОМПЕТЕНЦИИТЕ - „ОБЩИЯТ ЕЗИК“ МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

Докт. Йоанна Цветанова 

Факултет по педагогика 

 

 Във връзка с темата на проекта на Университетски център за кариерно развитие 

(Кариерното развитие на кадрите на Югозападен университет „Неофит Рилски“, 2011 г.) 

трябваше да се проучат условията, които благоприятстват професионалната реализация на 

специализирания възпитател във Франция, за да можем (поне донякъде) да приложим 

сравнителния метод и ако е възможно, да заимстваме техен опит при организацията на 

кариерното развитие на алумните на Югозападния университет. Резултатите от нашето 

изследване в рамките на проекта са обобщени и представени в следващия текст, като 

неочакван център се оказаха компетенциите за упражняване на съответната професия. 

Възможно е да се твърди, че в контекста на европеизацията висшите училища днес 

са изправени пред нуждата от фокусиране върху въпроса за трудова заетост за техните 

студенти, което ги кара да преосмислят мисията си, включвайки и подготовката за излизане 

на пазара на труда. Това означава, че те вече не се фокусират върху чисто академични 

кариери, а трябва да се отворят към обществото и да развият знания за регионалния, 

националния и международния пазар на труда.   

Известно е, че образованието във Франция притежава силни традиции и 

международна известност. Това се отнася както за природните, така и за хуманитарните 

науки, в това число и за образованието в социалната сфера. Също така е известно, че 

научното мислене не се осланя на сравнението като доказателство. Значението на 

сравнителния анализ обаче се състои както в очертаване на спецификата на проблемите в 

образованието (на социалния педагог в България и на специализирания възпитател във 

Франция), така и в осмислянето на възможности за усъвършенстване, в този план и за 

преосмисляне на целите, задачите и резултатите, произтичащи от обучението. 

 Отправната точка в подготовката на специализирания възпитател във Франция е 

справочникът на професионалните дейности и функции, свързани с упражняването на 

професията. Така специализираният възпитател осъществява четири функции (Annexe 1 à 

l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé), които са основните 

насоки в дейността му. Те са:  

 Първа функция - установяване на контакт, възпитателна диагноза - предполага 

изпълнение на дейности като: прием и анализ на информация относно обществената поръчка 

и положението на човека/групата; установяване на възпитателен контакт с индивида, 

семейството или групата; изработване на възпитателна диагноза, хипотеза за социално-

възпитателна намеса и индивидуален проект, съобразен с положението на съответната 

личност/група и в съответствие с общия институционален проект. 
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 Втора функция - възпитателно асистиране на индивида/групата - включва следните 

дейности: мобилизиране на ресурсите на близката до индивида/групата среда; мобилизиране 

силите на индивида/групата и развиване на способностите им; влияние при определяне на 

социалните роли и мястото в обществото, като припомня законите и правилата, позволяващи 

на индивида/групата да се впише като гражданин; подкрепа на индивида/групата да изгради 

своята идентичност, като се съобразява максимално с личния му избор. 

 Трета функция - замисляне и провеждане на социално-възпитателна дейност в екип - 

свързана е с дейности като: изработване на план за действие съобразен с очакванията и 

нуждите на индивида/групата и отговарящ на социалната поръчка и институционалния 

проект; осъществяване на социалните и възпитателни проекти с много актьори/участници; 

включването му като „референт” на индивида/групата при регулиране на отношенията с 

институцията; допринасянето му (приноса му) за осъществяване на проекта: логистично и 

финансово управление на дейностите или на колективните социално-възпитателни 

мероприятия; преценка за социално-възпитателния проект или предоставените индивидуални 

мерки.  

 Четвърта функция - изграждане на аналитична и експертна рамка на социално-

възпитателната практика - свързана с комплекс от дейности, а именно: включване в социална 

структура или екип от различни професионалисти с плуридисциплинарен и кооперативен 

подход; обмен на необходимата информация в институционална или неформална 

професионална среда; отделяне голямо внимание на развитието на техническите и 

теоретични познания, за да е в крак с новостите; постоянно натрупване на полезен опит в 

колективната и индивидуална практика с цел напредък и споделяне на новостите. 

 Професионалната практика на специализирания възпитател е свързана с неговото 

обучение чрез подхода за компетенциите, който позволява да се установи връзка между 

необходимите за изпълнение дейности в контекста на длъжността от една страна, и знанията, 

които стоят в основата на компетенциите, от друга. Компетентността се схваща като 

конгломерат, система от способности и умения, организирани и функциониращи не като 

проста сума, а с оглед успешното поведение в типични, характерни ситуации. Така акцентът 

в професионалната характеристика на специализирания възпитател във Франция е върху 4 

основни области на компетенции, в това число и за провеждане на обучението.  

 Област на компетенции 1(DC1): Специализирано социално и възпитателно 

асистиране/акомпаниране. 

 Компетенция: Установяване на контакт 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение за подбор и анализ на информация и документация относно социалната 

поръчка и положението на индивида/групата; 

 - умение да се наблюдава поведението на обслужваните лица; 

 - развиване умението за изслушване и установяване на контакт; 
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 - ангажирано личностно присъствие. 

 Компетенция: Подпомагане изграждането на личността и способностите й 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да се открие и мобилизира потенциала на индивида/групата; 

 - умение да се съобразява със затрудненията и недъзите; 

 - умение да се прилагат подходящи дейности, съобразени с правата и желанията на 

индивида; 

 - етичен подход; 

 - умение да се поощрява изразяването и общуването; 

 - умение да се обясняват ясно социалните норми и правила; 

 - оказване помощ на индивида да намери своето място. 

 Компетенция: Етичен подход в оказването на помощ 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение за въвеждане и усвояване на правилата за социален живот; 

 - умение да се утвърди авторитетна позиция пред подпомагания човек. 

 Компетенция: Организиране на социално-възпитателна, индивидуална или 

колективна интервенция 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да се разбере правилно ситуацията; 

 - умение да се общува; 

 - умение да се задълбочават работните цели; 

 - установяване на сътрудничество с близките; 

 - водене на групови дейности и управление на бюджета. 

 Компетенция: Организиране на ежедневието 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да се организират подходящи развлечения; 

 - умение да се избягват уронващи достойнството ситуации; 

 - екипно откриване и проследяване на тревожни сигнали, свързани със здравето на 

индивида или излагането му на опасност; 
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 - умение да включи лицето/групата в рамките на гражданския живот; 

- владеене на техниките за предотвратяване на конфликти. 

 Област на компетенции 2 (DC2): Замисляне и осъществяване на специализиран 

социално-възпитателен проект. 

Съгласно Анекс 1 към Наредбата за диплома за специализирания възпитател от 

20.06.2007 г., Области на компетенции: DC2, DC3 и DC4 са разделени на две части. 

 Част 1 на DC2: Участие в изработването и провеждането на възпитателния проект. 

 Компетенция: Наблюдаване, представяне и анализ на възпитателни ситуации 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да събира и анализира данни и наблюдения; 

 - умение да се обработват събраните данни; 

 - умение да се преценява какъв е приносът на работата във възпитателния проект; 

 - умение да се съобразява работата с тази преценка; 

 - умение да се отчитат индивидуалните особености на лицето или групите; 

 - умение да се свързват констатациите със социалното и икономическо обкръжение. 

 Част 1 на DC2: Участие в изработването и провеждането на възпитателния проект. 

 Компетенция: Участие в провеждането на възпитателния проект 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да мобилизира вътрешните и външни на институцията ресурси, проекти и 

мрежи; 

 - умение да се съобразява с мястото и ролята на семейството; 

 - умение да предвижда трудностите и да регулира дейностите; 

 - умение да се информира за хода на проекта. 

 Част 2 на DC2: Замисляне на възпитателния проект. 

 Компетенция: Установяване на социално-възпитателна диагноза 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да се прилага синтезиран мулти-професионален подход, позволяващ точна 

социо-възпитателна диагноза; 

 - умение да се приложи социо-диагноза към персонален проект. 

 Част 2 на DC2: Замисляне на възпитателния проект. 

 Компетенция: Концепция на възпитателен проект 
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Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да се идентифицира личната мисия и да се участва в изграждането на 

екипна стратегия; 

 - умение да се извеждат възпитетелни хипотези, съобразени с диагнозата; 

 - умение да се формализират етапите и целите на проекта. 

 Част 2 на DC2: Замисляне на възпитателния проект. 

 Компетенция: Оценяване на възпитателен проект 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да се обобщават провежданите дейностите и достигнатите цели; 

 - умение да се представят провежданите дейностите и достигнатите цели; 

 - умение да се обработват и използват анализите на другите участници в 

персонализирания проект. 

 Област на компетенции 3 (DC3): Професионална комуникация. 

 Част 1 на DC3: Работа в многопрофесионален екип. 

 Компетенция: Записване за работа в екип 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да сътрудничи с други професии, да търси тяхното мнение, знания и 

компетентности; 

 - умение да се предават собствените анализи; 

 - умение да се сравняват анализите. 

 Част 1 на DC3: Работа в многопрофесионален екип 

 Компетенция: Събиране, насочване и предаване на информация 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да се подбира подходяща конфиденциална информация за хората, 

запазвайки правото им на личен живот; 

 - умение да се обработва и съхранява тази информация; 

 - умение да се ползва подходяща информация в решителен момент; 

 - умение да се правят анализи; 

 - умение да се представят аргументирани предложения; 

 - умение да се опише синтезирано ситуацията; 
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 - умение да се ползват новите технологии. 

 Част 2 на DC3: Координация 

 Компетенция: Събиране и предаване на информация, съобразена с различните 

събеседници 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да се води синтезирано и аналитично кореспонденция и досиета 

 - умение да се оформя и предава документация на трети лица (съдии, контролни 

органи и т.н.) 

 Част 2 на DC3: Координация 

 Компетенция: Екипно осигуряване на общата социално-възпитателна дейност 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да се води работна среща; 

 - умение да се подкрепя и ориентира един екип; 

 - умение да се организират и сплотяват членовете на екипа; 

 - умение да се прилагат техниките за управление на конфликти. 

 Област на компетенции 4 (DC4): Участие в партньорските, институционални и 

интер-институционални дейности. 

 Част 1 на DC4: Участие в институционалните дейности. 

 Компетенция: Установяване на професионални отношения с партньорите 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да представи службата си; 

 - умение да оказва прием; 

 - умение да се съобразява при общуване с партньорите. 

 Част 1 на DC4: Участие в институционалните дейности. 

 Компетенция: Съобразяване на личната дейност с институционалната и проектна 

работа 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да преговаря с хората и институциите; 

 - умение да сътрудничи при изготвяне на институционалния проект; 

 - умение да се включва активно в проекта. 

 Част 1 на DC4: Участие в институционалните дейности. 

 Компетенция: Професионално израстване: информираност и квалификация 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 
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 - умение да се отчита еволюцията на социалните проблеми; 

 - умение да актуализира професионалните си познания; 

 - умение да се дистанцира от професионалната практика. 

 Част 2 на DC4: Партньорска работа и работа в мрежа 

 Компетенция: Развиване на партньорство и работа в мрежа и принос към 

териториалната социална работа 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да се идентифицират институционалните партньори и да се опознава 

културата им; 

 - умение да се установява контакт с всички участници; 

 - умение да се провеждат съвместни дейности с партньори от социалната, здравна, 

училищна и културна сфера; 

 - умение да се аргументират предложения в рамките на териториалните проекти на 

социалната политика; 

 - умение да се организира мрежа от професионалисти; 

 -  умение да се разграничават позициите и стратегиите на всички участници. 

 Част 2 на DC4: Партньорска работа и работа в мрежа. 

 Компетенция: Развиване и споделяне на професионалния опит 

Индикатори за компетенцията, или обучаваният трябва да придобие: 

 - умение да се концептуализира собствената професионална практика; 

 - умение да се себеоценява; 

 - умение да се прилагат изследователски методики; 

 - умение да се осигури наставничество при подготовката на бъдещи учители 

 - умение да се предават ценности, професионални познания и методи и да се 

прилагат в практиката. 

 У нас има известни неясноти относно официалното регламентиране на професията 

„социален педагог“, (Сапунджиева 2011: 354), липсват стандарти (Петрова 2009: 337) 

(конкретни професионални изисквания) относно заемането на длъжността „социален 

педагог”, като ясно регламентирани и разграничени „функции“ и „дейности“. В последните 

десетилетия се идентифицира необходимостта от дефиниране на компетентности. 

Компетенциите обаче биха били безсмислени и нереални, ако не са здраво свързани с 

обучението: те са „общия език“ между работодатели и образователни институции. 
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Липсата на яснота и представа за социалната значимост и професионалните задължения 

(което влияе и върху мотивацията за труд) съществено затруднява пълноценното 

проектиране и реализиране на конкретната образователна дейност”.  

 В този смисъл при подготовката на специализираните възпитатели във Франция 

целта изглежда по-амбициозна, тъй като са налице детайлно обосновани компетентности, 

формирани чрез обучението. Подходът чрез компетентностите позволява да се установи 

връзка между необходимите за изпълнение дейности в контекста на длъжността от една 

страна, и знанията, които стоят в основата на компетенциите, от друга. И в този смисъл, 

трудовият пазар на специализирания възпитател изглежда „пощаден“ от конкуренцията, т.е, 

когато едно лице постъпи в учебно заведение за възпитатели, то познава пътя на кариерата си 

(роля, функция, статут) и ще изпълнява отговаряща на дипломата длъжност. Същевременно 

„от това колко ще инвестираме в развитието на компетентности, ориентирани към 

практиката зависи изпълнението на обществената отговорност към хората, които се нуждаят 

от професионална помощ, както и степента на принос към модела за социалната работа в 

България“ (Ганева 2009: 103). 

  Тук може би е най-уместно да посочим един твърде специфичен елемент, който няма 

аналог в нашата практика - валидирането на професионалния опит (VAE). Става въпрос за 

превръщането на опита в признати знания, умения и компетенции (от „правя го“ в „зная го“), 

т.е. компетентностите могат да бъдат придобити и чрез професионален опит. Валидирането 

се основава на доказателства от страна на кандидата за притежаване на необходимите 

компетенции (чрез изпит или чрез досие с доказателства). 

 Свидетели сме на една преориентация на процеса на обучение към основните 

парадигми на компетентностния подход. И ако компетенциите приемат предизвикателството 

да повишават ефективността на обучението по отношение на пазара на труда, то тогава 

образователните институции, като предоставящи обучение, трябва да са готови да отговорят 

на нуждите от предоставяне на „работещи“ знания, умения и способности, основани на 

знанието за професионалните реалности във връзка с динамиката на пазара на труда и 

директно приложими в практиката. 

 „Обединена в разнообразието“ е доказателство за изключителната сложност на 

обекта образование.  
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