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По-долу последователно са представени резултатите, на база извършен 

анализ от проведените три анкетни проучвания сред 110 дипломиращите се 

студенти от двете професионални направление 3.7. „Администрация и управление“ 

и 3.9. „Туризъм“ от специалности „Бизнес администрация” /89 броя/, „Организация 

и управление на туристическото обслужване“ /12 броя/ и „Организация и 

управление на хотели и ресторанти“ /9 броя/ от ЧВУ „Колеж по туризъм” - 

Благоевград през 2022 година. 

 

1. Анализ на анкета, проведена сред дипломиращите се студенти от 

специалности „Бизнес администрация”, „Организация и управление на 

хотели и ресторанти“ и „Организация и управление на туристическото 

обслужване“ от ЧВУ „Колеж по туризъм” Благоевград, проведена на 2 април 

2022 г. 

 

В анкетата участваха общо 29 студенти от двете професионални 

направления, обучаващите в специалности „Бизнес администрация” /23 студенти/ 

„Организация и управление на хотели и ресторанти“ /3 студенти/ и „Организация 

и управление на туристическото обслужване“ /3 студенти/ в ЧВУ „Колеж по 

туризъм” Благоевград. 

 

Всички анкетирани студенти дават положителна оценка на обучението в Колежа, 

12 – отлична, 8 – много добра, 6 – добра и 3 не са посочили отговор. 

По време на обучението 19 студенти са участвали в един и повече стажове (до 2 

стажа), 3 – не са посочили отговор, а други 7 посочват, че не са участвали, т.к. работят и 

са заети. 

От анкетираните студенти 20 изразяват мнение, че не са необходими 

допълнителни стажове и 6 – че са необходими повече стажове и 3 са без отговор. 

Болшинството от студенти виждат своето кариерно развитие отлично, много 

добро, добро, успешно, професионално, супер, проспериращо, с перспектива след 

завършването на Колежа в сферата бизнеса, туризма, хотелиерството и 

ресторантьорството, а 4 студенти са без мнение. 

Голям е броят на студентите, които имат контакти с работодатели и уверение, че 

ще започнат работа или вече работят, 4 студенти посочват, че нямат, а други 4 са без 

отговор. 

Повече от две трети от студентите нямат нужда от консултиране със специалисти 

и преподаватели за тяхното кариерно развитие, 4 посочват, че това би било от полза, 4 са 

без отговор. 

Повече от половината от анкетираните студенти смятат, че не са им необходими 

курсове за кариерно развитие по време на обучението, а 7 че ще са им необходими и 4 – 

са без отговор. 

Повече от половината от анкетираните студенти смятат, че са им необходими 

повече стажантски програми по време на обучението, а 7 че не са им необходими и 5 – 

са без отговор. 

Почти половината от анкетираните студенти /14 бр./ не са участвали в програми, 

свързани със студентски практики, като някои от тях споделят мнение, че са участвали в 

тях им е харесало, и че са им били полезни. 

Почти две трети от анкетираните студенти /21 бр./ работят в момента по 

специалността, в която са се обучавали в Колежа, 5 посочват че не работят, а 3 студенти 

не са дали отговор. 
 

 



2. Анализ на анкета, проведена сред дипломиращите се студенти от 

специалности „Бизнес администрация”, „Организация и управление на 

хотели и ресторанти“ и „Организация и управление на туристическото 

обслужване“ от ЧВУ „Колеж по туризъм” Благоевград, проведена на 4 юни 

2022 г. 

 

В анкетата участваха общо 51 студенти от двете професионални 

направления, обучаващите в специалности „Бизнес администрация” /44 студенти/ 

„Организация и управление на хотели и ресторанти“ /2 студенти/ и „Организация 

и управление на туристическото обслужване“ /5 студенти/ в ЧВУ „Колеж по 

туризъм” Благоевград. 

 

Всички анкетирани студенти дават положителна оценка на обучението в Колежа, 

34 – отлична, 9 – много добра, 4 – добра и 4 не са посочили отговор. 

По време на обучението 37 студенти са участвали в един и повече стажове (2 

стажа), 4 – не са посочили отговор, а други 10 посочват, че не са участвали, т.к. работят 

и са заети. 

От анкетираните студенти 40 изразяват мнение, че не са необходими 

допълнителни стажове и 7 – че са необходими повече стажове и 4 са без отговор. 

Болшинството от студенти виждат своето кариерно развитие отлично, много 

добро, добро, положително, успешно, професионално, проспериращо, непрекъснато 

издигане в професията, с перспектива след завършването на Колежа в сферата на 

мениджмънта, бизнеса, туризма, хотелиерството и ресторантьорството, а 7 студенти са 

без мнение. 

Голям е броят на студентите, които имат контакти с работодатели и уверение, че 

ще започнат работа или вече работят, 9 студенти посочват, че нямат, а други 5 са без 

отговор. 

Повече от три четвърти от студентите нямат нужда от консултиране със 

специалисти и преподаватели за тяхното кариерно развитие, 7 посочват, че това би било 

от полза, 5 са без отговор. 

Повече от половината от анкетираните студенти смятат, че не са им необходими 

курсове за кариерно развитие по време на обучението, а 17 че ще са им необходими и 6 

– са без отговор. 

Две трети от анкетираните студенти смятат, че са им необходими повече 

стажантски програми по време на обучението, а 14 че не са им необходими и 7 – са без 

отговор. 

Две трети от анкетираните студенти /31 бр./ не са участвали в програми, свързани 

със студентски практики, като някои от тях споделят мнение, че са участвали в тях /14 

броя/ им е харесало, и че те са били много интересни и полезни, 6 са без отговор. 

Почти две трети от анкетираните студенти /36 бр./ работят в момента по 

специалността /32 по специалността/, в която са се обучавали в Колежа, 8 посочват че не 

работят, а 7 не са дали отговор на въпроса. 

 

3. Анализ на анкета, проведена сред дипломиращите се студенти от 

специалности „Бизнес администрация”, „Организация и управление на 

хотели и ресторанти“ и „Организация и управление на туристическото 

обслужване“ от ЧВУ „Колеж по туризъм” Благоевград, проведена на 2 

декември 2022 г. 

 



В анкетата участваха общо 30 студенти от двете професионални 

направления, обучаващите в специалности „Бизнес администрация” /22 студенти/ 

„Организация и управление на хотели и ресторанти“ /4 студенти/ и „Организация 

и управление на туристическото обслужване“ /4 студенти/ в ЧВУ „Колеж по 

туризъм” Благоевград. 

 

Всички анкетирани студенти дават положителна оценка на обучението в Колежа, 

13 – отлична, 7 – много добра, 7 – добра и 3 не са посочили отговор. 

По време на обучението 21 студенти са участвали в един и повече стажове (до 2 

стажа), 4 – не са посочили отговор, а други 5 посочват, че не са участвали, т.к. работят и 

са заети. 

От анкетираните студенти 21 изразяват мнение, че не са необходими 

допълнителни стажове и 5 – че са необходими повече стажове и 4 са без отговор. 

Болшинството от студенти виждат своето кариерно развитие отлично, много 

добро, добро, надеждно, успешно, професионално, проспериращо, с перспектива след 

завършването на Колежа в сферата на мениджмънта, бизнеса, туризма, хотелиерството и 

ресторантьорството, а 5 студенти са без мнение. 

Голям е броят на студентите, които имат контакти с работодатели и уверение, че 

ще започнат работа или вече работят, 5 студенти посочват, че нямат, а други 4 са без 

отговор. 

Повече от две трети от студентите нямат нужда от консултиране със специалисти 

и преподаватели за тяхното кариерно развитие, 5 посочват, че това би било от полза, 4 са 

без отговор. 

Повече от половината от анкетираните студенти смятат, че не са им необходими 

курсове за кариерно развитие по време на обучението, а 8 че ще са им необходими и 4 – 

са без отговор. 

Повече от половината от анкетираните студенти смятат, че са им необходими 

повече стажантски програми по време на обучението, а 8 че не са им необходими и 4 – 

са без отговор. 

Почти две трети от анкетираните студенти /19 бр./ не са участвали в програми, 

свързани със студентски практики, като някои от тях споделят мнение, че е участвали в 

тях им е харесало, и че те са били много интересни и полезни. 

Почти две трети от анкетираните студенти /19 бр./ работят в момента по 

специалността, в която са се обучавали в Колежа, 7 посочват че не работят, а 4 не са дали 

отговор. 
 

Общото заключение от проведените от Кариерен център три анкетни проучвания 

сред дипломиращите се студенти от двете професионални направление 3.7. 

„Администрация и управление“ и 3.9. „Туризъм“ в ЧВУ „Колеж по туризъм“ – 

Благоевград през 2022 г., е че те дават висока оценка за полученото от тях образование 

в Колежа /90,9 % от анкетираните/. Може да се изведе следния основен извод: почти 

всички студенти виждат като много добро своето кариерно развитие, повечето от тях и в 

момента работят /над 70 %/ и имат установени контакти с работодатели и смятат да се 

реализират успешно по завършената специалност. 
 

 

 

16 декември 2022 г.     Изготвил: 

Благоевград  доц. д-р Стефан Кирилов,  

Председател на Кариерен център при 

Колеж по туризъм-Благоевград 


