
Първоначални 

впечатления на 

първокурсниците и 

оценка на КСК 2020

Вътрешноуниверситетско проучване



Методологически бележки 

• 6 октомври – 11 ноември 2020г.;

• Студенти-бакалаври, първокурсници, редовна форма на 
обучение;

• Изчерпателен подход;

• 297 валидни онлайн анкети;

• 95 % гаранционна вероятност; грешка ± 4.5%;

• Пълно възпроизводство на специалностна структура.

• Стандартизирана он-лайн анкета; Данните са

представителни за първокурсниците през 2020/2021

учебна година;

• Сравнимост с резултатите от проведените проучвания

през периода 2008 – 2019 г.



Продължава да не се регистрират значителни промени в дела на 

новоприетите студенти по отношение на основни вярвания за висшето 

образование в България. Умерено песимистични е начинът, по който 

могат да бъдат характеризирани. 

От перспективата на седмото измерване може да се каже, че съществува 

ясна тенденция на намаляване на дела на студентите, които изразяват 

крайно песимистично мнение за българското висше образование изобщо.



Представи за ИУ - Варна

• Новите студенти имат много позитивни общи представи за ИУ – Варна

– няма значителни промени спрямо предходните измервания

Бакалавърското обучение в ИУ-Варна е с високо качество



• Материалната база е много добра

• Преподавателите в ИУ-Варна се отнасят с разбиране и уважение към

студените



ИУ в очите на първокурсниците
• През тази година се регистрира слаба промяна в профила на ИУ –

Варна в очите на сегашните първокурсници.



Разпознаваемост на ИУ – Варна –

възрастта като уникална характеристика

Посочват точната възраст на ИУ – 100 години.



Несъответствие очаквания – фактическо 

представяне

Елементи, с оцветени в зелено барове, са с подобрени резултати спрямо миналогодишните, а с  

оцветени в оранжево барове – с влошени резултати.



Позитивни сигнали на промяна



Сигнали, които изискват внимание



Най-големи проблеми през първите 

седмици от обучението



В колко университета са 

кандидатствали първокурсниците

Завършилите в периода 2001 – 2016 г., т.е. преди около 3 години е 2,3%. 

Значително по-малък е като стойност от предходната година, но съвкупността е 

много малка и разликата е в обхвата на грешката. 



Конкуренти при избора
Дял от кандидатствалите в 

повече от един университет

1. СУ

1. МУ – Варна 

3. Чужбина

4. УНСС

5. ТУ - Варна

21,7%

21,7%

15,2 %

13%

За 63% от първокурсниците, 

които са кандидатствали в 

повече от един университет 

съществува риск от 

оформяне на желание да се 

прехвърлят в друг 

университет. В абсолютни 

цифри става въпрос за около 

129 души.

10,9%



Критерии за избор на университет

•За цялата съвкупност

1. Специалността

2. Възможностите за по-добра реализация след 
завършването

3. Варна като град



Предварителна информация за връзките на 

Университета с бизнеса

Възможност за намиране на работа 

по време на следването

От 11-та позиция на 5-та позиция – увеличение със 10%

Възможности за участие в международни 

програми

От 8-та позиция на 5-та позиция –

увеличение с 9%

От 7-та позиция на 4-та позиция – увеличение със 7%

Фактори със засилено влияние през 

2019 г.



Най-добър начин за подаване на 

документи?



Търсена информация преди края 

на 2019 г. и по-рано



Търсена информация след началото на 

2020 г. и по-рано



Момент на оформяне на решението за 

кандидатстване в ИУ - Варна

Без промяна спрямо миналогодишното измерване!



Преценка за информационното 

поведение на ИУ - Варна
• По всички етапи и елементи на кампанията около 

една трета от първокурсниците ни възприемат 
еднакви като останалите в начина, по който 
разпръскваме информация. 

• Регистрират увеличения в дела на възприемащите 
ни като еднакви с другите по елементите: срокове за 
заявяване на участие в изпити; изучавани 
дисциплини; класирания; балообразуване; 
необходими документи за кандидатстване; 
възможности за реализация. 

• По 5 елемента от кампанията между 51% и 59% от 
тазгодишните първокурсници считат, че се 
представяме по-добре от останалите университети: 
информация за специалностите; срокове за подаване 
на документи; семестриални такси; такси за 
кандидатстване; матурите, с които може да се 
кандидатства. 



Най-полезни източници на информация

Уебсайт – 98,5%

Университетските телефони 

за информация–66,8%

Приятели и познати, които учат 

тук– 86,1%



Оценка на информационните дни, 

организирани на място в ИУ - Варна



Средни общи оценки на КСК за 

последните седем измервания 



Оценки по етапи на кампанията



Териториално разпределение на 

първокурсниците



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


