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По време на кандидат-студентската кампания на обявения прием на 

студенти за редовно и задочно обучение за учебната 2022/2023 г. Кариерен 

център при ЧВУ „Колеж по туризъм“ – Благоевград в периода 20.06.-

02.09.2022 г. проведе анкетно проучване сред кандидат-студентите от двете 

професионални направления /3.7. „Администрация и управление“ и 3.9. 

„Туризъм“/. Анкетирани са общо 93 кандидат-студенти /65 студени за 

специалност „Бизнес администрация”, 13 студенти за „Организация и управление 

на туристическото обслужване” и 13 студенти за „Организация и управление на 

хотели и ресторанти” и 2 интересуващи се от двете специалности от 

професионално направление „Туризъм“/. В анкетата участват 61 броя мъже и 

28 броя жени, а 4 анкетирани не са дали отговор на въпроса. 

Обработените и обобщени резултати от анкетното проучване са на 

базата на попълнена анкетна карта А-01, 2021 г. за проучване мнението на 

кандидат-студентите. 

На първи въпрос „За каква форма на обучение кандидатствате?“, почти 

всички студенти посочват задочна форма на обучение, само 8 посочват редовна 

форма, а 4 не са отговорили. 

На втори въпрос „Каква специалност е първото Ви желание?, 

болшинството от студентите посочват специалност „Бизнес администрация“; 

като около 8 % посочват „Организация и управление на туристическото 

обслужване“, а други 10 % специалност „Организация и управление на хотели и 

ресторанти?“. 

На трети въпрос „Откъде получихте информация, за да изберете да 

кандидатствате в КТ-Благоевград?“, по-голямата част от анкетираните, 

посочват че са получили информация за избор да кандидатстват в Колежа от 

лични контакти и информационната дейност на Колежа, като само 3 кандидат-

студент дават отговор - от средствата за масова информация. На този въпрос 5 не 

са отговорили. 

На четвърти въпрос „Защо избрахте да следвате в КТ–Благоевград?“, 

повечето кандидат-студенти посочват по препоръка от приятели и познати и по 

интерес, като само 3 посочват отговор – случаен избор, а други 4 не са отговорили. 

На пети въпрос „Удовлетворени ли сте от организацията и обслужването 

при приема на кандидатстудентските документи?“ почти всички отговарят с 

„Да“, дадени са също 2 положителни отговора за „по-скоро да“, а 4 не е отговорил. 

На шести въпрос „Получихте ли желаната кандидатстудентска 

информация по всички интересуващи Ви въпроси?“ почти всички отговарят също 

с „Да“, дадени са също 2 положителни отговора с „по-скоро да“, като 3 не са дали 

отговор на въпроса. 

На седми въпрос „Получихте ли информация за спецификата на 

образователната степен „Професионален бакалавър“?, пак почти всички /87 

кандидат-студенти/ отговарят също с „Да“, дадени са също 2 положителни 

отговора за „по-скоро да“, а 4 не са отговорили на въпроса. 

На осми въпрос „Очаквате ли да получите в КТ–Благоевград 

професионална подготовка, която да Ви позволи бъдеща успешна реализация?“ 

почти всички /89 кандидат-студенти/ отговарят също с „Да“, дадени са също 2 

положителни отговора за „по-скоро да“, а 2 не са отговорили на въпроса. 



На осми въпрос „Смятате ли да работите по време на следването, за да 

подпомагате издръжката си?“ повече от половината отговарят също с „Да“, 

дадени са също 39 положителни отговора за „по-скоро да“, а 2 са „без отговор“. 

На девети въпрос „Имате ли информация за ECTS (Европейската 

кредитна трансферна система) и ползите от нея?“ общо 56 посочват „Да“, 22 

по-скоро да, други 3 – не, 5 по-скоро – не, а 7 не са отговорили на въпроса. 

На последния, десети въпрос „Имате ли информация за възможностите 

за студентска мобилност?“ общо 47 посочват „Да“, 26 по-скоро да, други 11 – 

не, 6 по-скоро – не, и само 3 кандидат-студенти не са отговорил на въпроса. 

Като зададена допълнителна информация към основните въпроси от 

анкетното проучване са също даването на препоръки за подобряване на 

кандидатстудентската кампания в КТ-Благоевград“ и Други коментари, като се 

посочва, че за сега няма такива. 

На база извършената оценка от проведеното анкетно проучване сред 

кандидат-студентите в двете професионални направления, във връзка с 

установяване на тяхното мнение относно бъдещото им обучение в ЧВУ „Колеж 

по туризъм“ – Благоевград, може да се направи следния извод: почти всички от 

анкетираните кандидат-студенти категорично изразяват своята положително 

мнение за избора на ВУЗ, организацията и обслужването при приема на 

документи, получаване на необходимата им информация за по-добрата им 

осведоменост свързана с очакванията за професионална подготовка, която да им 

позволи успешна бъдеща реализация на пазара на труда. Крайното заключение, 

което се извежда от анализа на обработените и обобщени резултати от 

проведеното анкетно проучване е, че е налице висока степен на кандидат-

студентска удовлетвореност /почти 96%/ от предоставяните административни 

услуги по време на организацията и обслужването при приема на документи, 

което от своя страна представлява важен актив на ЧВУ „Колеж по туризъм“ – 

Благоевград. 

 

 

 

7 септември 2022 г.    Изготвил: 

Благоевград     Доц. д-р Стефан Кирилов 

Председател на КЦ при Колеж по туризъм 
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