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ВЪВЕДЕНИЕ
Пригодността за заетост на завършващите висше образование е въпрос от
изключителна важност за работодателите, държавата и висшите училища. Кадрите,
притежаващи актуални теоретични знания, практически опит и умения за адаптиране към
работната среда са сред най - търсените от работодателите.
Анализите показват, че изискванията на работодателите към кадрите с висше
образование са комплексни и могат да се обособят в няколко насоки [БСК, 2012, Йорданова,
2016]:
(1) професионални знания и умения, включително познаване на производствата във
фирмите в детайли и специфика, за да бъдат в състояние да създават нови, конкурентни на
пазара продукти, да усвояват бързо и внедряват новите технологии в производството; (2)
общи познания: подготовка в областта на IT технологиите и знание на чужд език; (3)
професионалната мобилност (наличие на преносими умения): способност бързо и без
сериозни загуби на време и средства да се усвояват принципиално нови технологии, техника
и оборудване, готовност за взаимозаменяемост, способност за работа на различно
оборудване, желание и способност за повишаване на квалификацията, за съвместяване на
трудови функции, специалности, професии, т.е. стремеж и способност за динамично
съответствие на знанията и уменията на променящите се под въздействие на новите
технологии характеристики и изисквания на работните места.
Подготовката на специалисти, отговарящи на изискванията на пазара на труда се явява
предизвикателство за висшите училища в България поради няколко причини: 1) през 2016
година бяха въведени промени в механизмите на финансиране на висшето образование
[ПМС 328…, 2015], отчитащи трудовата реализация на завършилите; 2) изисквания за
15
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подготовката на пригодни за заетост кадри са заложени и в Наредбата за държавните
изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните
степени "бакалавър", "магистър" и "специалист" [Наредба…, 2003] и са обект на оценка при
акредитационните процедури на НАОА за постигане на съответствие със стандартите и
насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование
[НАОА, 2016].
Целта на настоящия доклад е да се изследва ролята на практическата ориентация на
обучението за повишаване на пригодността за заетост сред студентите от факултети „Бизнес
и мениджмънт“ (ФБМ) и „Електротехника, електроника и автоматика“ (ФЕЕА) на Русенския
университет.
За целта са дефинирани форми, които се използват за изграждане на практическата
ориентация на обучението, разработена е анкетна карта и е проведено анкетно проучване
сред студенти от двата факултета, направен е сравнителен анализ на получените резултати.
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Форми, изграждащи практическа ориентация на обучаваните във висши
училища
Проблемът за пригодността за заетост и успешната трудова реализация на
завършващите висше образование са разглеждани от редица автори. Готовността за труд се
формира, утвърждава, изменя при подготовката в университета [Милков, 2012], а
пригодността за заетост е ключов индикатор за университетите и се изразява в придобитите
квалификация и умения на завършилите за достигане на конкурентоспособност на
икономиката на държавата в глобален мащаб [Balta, M. et all, 2012].
Един от основните аспекти на обучението във висшите училища, към който се поставят
високи изисквания от работодателите е неговата практическа ориентация [Петков, 2013,
БСК, 2013].
Липсата на практически умения се оценява като най-сериозно
предизвикателство и от младежите, които започват работа след завършване на образованието
си [БСК,2014]. За постигането на необходимото равнище на практическа подготовка е
необходимо активно включване на работодателите при формиране на практическите знания
и умения [Herrington&Herrington, 2004, Йорданова, 2016].
Възможностите, с кито разполагат висшите училища при формирането на
конкурентоспособни и високовалифицирани човешки ресурси с добра практическа
подготовка се обуслявят от наличната материална база, достъпа до ресурси и изградените
връзки с работодателите.
Критериалната система, позволяваща оценка на придобитите по време на обучението
знания и умения на студентите висшите училища предполага натрупване на знания и умения
чрез различни форми по време на следването, включени в учебния план [ЗВО, 2016]. Тези
форми включват лекции, практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа (в
лаборатории, библиотеки, курсови, домашни работи и други), положени изпити и други
форми на оценяване, участие в практика и защита на курсова или дипломна работа.
За целите на настоящото изследване са избрани 8 форми, изграждащи практическа
ориентация (ФПО) на обучаваните във висши училища:
- Практически примери в час
- Задаване на задачи, свързани с решения на практически проблеми в час
- Задаване на задачи, свързани с решения на практически проблеми за самостоятелна
работа
- Задаване на теми за курсови задачи/работи, базирани на реални практически
проблеми
- Разработване на курсов проект по реален проблем от практиката
- Изнасяне на лекции от работодатели
- Посещение на предприятия
- Участие в научно-изследователска дейност по задание на фирми от практиката
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Съставена е анкетна карта с 13 въпроса, от които 5 въпроса с 5 - степенна ликертова
скала и 4 отворени въпроса. Периодът на провеждане на анкетното проучване е септемвриоктомври 2017 година.
Въпросите имат за цел да установят как студентите оценяват практическата оринетация
на обучението, как те ранжират по важност и степен на прилагане избраните ФПО,
наличието на трудов опит, участието в практики и стажове и мотивацията да се включат в
практика или стаж. Въпросникът завършва с обща информация за респондентите –
специалност, курс на обучение и пол.
Обект на изследване са студенти от 4 курс на Факултет „електротехника, електроника
и автоматика“ (ФЕЕА) и Факултет „Бизнес и мениджмънт“ (ФБМ), редовно обучение, а
предмет на изследване - тяхното мнение за ролята на практическата ориентация на
обучението за повишаване на пригодността за заетост сред студентите в Русенски
университет. Получени са отговори както следва – от ФЕЕА – 26 респонденти, от които 95%
мъже, ФБМ – 29 респонденти, от които 72,4% жени.
Събраните данни са обработени и се представят графично за по-лесно възприемане и
анализиране.
Табл. 1 Как оценявате практическата ориентация
на обучението в Русенски университет?
по-скоро практически ориентирано
не мога да преценя
недостатъчно практически ориентирано
Без отговор

EEА
78%
0%
22%
0%

ФБМ
34.5%
3.4%
58.6%
3.4%

В таблица 1 са
представени отговорите на първия въпрос „Как оценявате
практическата ориентация на обучението в Русенски университет?“ По-голям дял от
студентите от ФЕЕА дават положителен отговор ( 78%) спрямо 34,5 % от ФБМ.
В табл. 2 ФПО са ранжирани според важността, която им дават студентите, а в таблица
3 – според степента на прилагането им, според респондентите по видове форми и
респонденти.
Табл. 2 Важност на форми, изграждащи практическа
ориентация на обучаваните във висши училища
ФОРМА
Практически примери в час
Задаване на задачи,
свързани с решения на
практически проблеми в час
Задаване на задачи,
свързани с решения на
практически проблеми за
самостоятелна работа
Задаване на теми за курсови
задачи/работи, базирани на
реални практически
проблеми
Разработване на курсов
проект по реален проблем от

ОЦЕНКА (отн .дял)
по-скоро
не мога да по-скоро не
важно
не е важно
важно
преценя
е важно
ЕЕА ФБМ ЕЕА ФБМ ЕЕА ФБМ ЕЕА ФБМ ЕЕА ФБМ
90% 58.6% 10% 20.7%
17.2%
3.4%
90% 55.2%

10% 37.9%

15%

31%

85% 51.7%

6.9%

3.4%

15% 24.1%

85% 51.7%

10.3%

13.8%

15%

75% 58.6%

6.9%

3.4%

31%

- 97 -

6.9%

10%

3.4%

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 9
практиката
Изнасяне на лекции от
работодатели
Посещение на предприятия
Участие в научноизследователска дейност по
задание на фирми от
практиката

20% 51.7%

15% 34.5%

10.3%

100% 72.4%

17.2%

6.9%

41.4%

35% 41.4%

15% 17.2%

65%

3.4%
3.4%

45%

5%

Табл.3 Степен на прилагане на формите, изграждащи практическа
ориентация на обучаваните във висши училища
ФОРМА
Практически примери в
час
Задаване на задачи,
свързани с решения на
практически проблеми в
час
Задаване на задачи,
свързани с решения на
практически проблеми за
самостоятелна работа
Задаване на теми за
курсови задачи/работи,
базирани на реални
практически проблеми
Разработване на курсов
проект по реален проблем
от практиката
Изнасяне на лекции от
работодатели
Посещение на
предприятия
Участие в научноизследователска дейност
по задание на фирми от
практиката

ОЦЕНКА (отн. дял)
не мога да
рядко
никога
редовно
често
преценя
ЕЕА ФБМ ЕЕА ФБМ ЕЕА ФБМ ЕЕА ФБМ ЕЕА ФБМ
7% 90%
69%
7% 10%
17%
10%

20%

41%

14%

75%

31%

14%

90%

28%

10%

10%

42%

18%

5%

55 %

3%

80%

17%

15%

3%

45%

10%

75%

28%

15%

7%

10%

5%

4%

7%

7%

15%

17%

7%

75%

38%

31%

10%

30%

14%

3%

70%

55%

17%

3%

5%

14%

17%

90%

21%

5%

45%

При съпоставяне на отговорите в таблици 2 и 3 може да се заключи, че по отношение
на важността на ФПО и двете групи респонденти оценяват като много важни и важни така
формулираните форми. Прави впечатление, че едва 35% от студентите от ФЕЕА оценяват
като важно изнасянето на лекции от работодатели и участието на студенти в научноизследователска дейност по задание на фирми от практиката, което може да се обясни
отчасти със сравнително рядкото прилагане на тези форми при тяхното обучение.
Студентите от ФБМ оценяват като най-важна форма посещенията в предприятия, която е
слабо прилагана при тях. Други форми, които са оценени като важни и недостатъчно
прилагани са изнасянето на лекции от работодатели (69% посочват рядко или никога) и
участието в научно-изследователска дейност по задание на фирми от практиката (66%).
Във ФЕЕА като важни, но недостатъчно прилагани ФПО студентите посочват
посещение на предприятия, задаване на теми за курсови задачи/работи, базирани на реални
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практически проблеми, разработване на курсов проект по реален проблем от практиката и
задаване на задачи, свързани с решения на практически проблеми в час.
Във ФБМ студентите също считат за важни (90%) и недостатъчни (72%) посещенията в
предприятия, но за разлика от ФЕЕА те оценяват като важни и недостатъчни Изнасянето на
лекции от работодатели и Участието в научно-изследователска дейност по задание на фирми
от практиката. Останалите форми се прилагат по–скоро често според респондентите, като би
следвало да се обърне допълнително внимание на ФПО Задаване на задачи, свързани с
решения на практически проблеми за самостоятелна работа, която се оценява високо като
важност, но 49% от студентите биха искали да се прилага по-често.
Натрупването на практически знания и опит е свързано както с активните форми и
взаимодействието със студентите по време на учебния процес, така и с тяхната работа в
реална среда.
Следващият въпрос от въпросника има за цел да установи дали студентите са
натрупали практически опит по време на следването си посредством трудова заетост
(Таблица 4). Едва 23 % от студентите от ФЕЕА и 21 % от ФБМ не са работили по време на
следването си. Една от възможните причини е свързана с необходимостта от осигуряване на
доходи по време на следването. Причините за избора дали да работят, както и вида на
заетост би следвало да бъдат обект на последващи изследвания и анализи.
40 % от студентите от ФЕЕ работят целогодишно, докато едва 21 % от анкетираните от
ФБМ са заети през цялата година.
Табл.4 Работили ли сте по време на следването си?
Трудова заетост (отн. дял)
Да, през лятото съм бил/а на бригада в чужбина
Да, през лятото работя в страната
Да, работя през цялата година
Не, не съм работил/а по време на следването
Работил/а съм по време на следването, но в момента не работя

ЕЕА
15%
0%
40%
25%
20%

БМ
14%
21%
21%
21%
24%

На въпроса дали биха работили безплатно в предприятие/организация, за да придобият
практически опит 100 % от студентите от ФЕЕА отговарят положително, докато при
респондентите от ФБМ тази група е 56 %. 14 % посочват, че причина за избор на платена
работа е необходимостта от постоянен доход (Табл. 5).
Табл.5 Бихте ли работили безплатно в предприятие/
организация, за да придобиете практически опит?
Интерес към натрупване на практически опит без заплащане
(отн. дял)
Да, имам такава практика
Да
По-скоро да
Не мога да преценя
По-скоро не
Твърдо не, бих работил само при заплащане
Не, защото имам нужда от доходи и трябва да прекратя работата си

ЕЕА

БМ
20
70
10

7
14
35
10
7
7
14

По отношение на ползите от включването в практика или стаж всички студенти
посочват, че полза е налице, като ранжират плюсовете по различен начин (Табл. 6).
За студентите от ФЕЕА най–значими са ползите от получаване на нови теоретични
знания, ориентация в изискванията на работодателите и възможност за допълнителен доход,
докато за студентите от ФБМ на стажът е полезен за (1) придобиванета на практически
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знания и умения, (2) адаптация към работна среда и (3) ориентация в изискванията на
работодателите.

Табл.6 Моля, подредете по важност ползите от включването в стаж:
Ползи от включването в стаж
Прилагане на практика на теоретичните знания, получени
университета
Получаване на нови теоретични знания

в

ЕЕА
2

БМ
5

1

7

Придобиване на практически знания и умения

7

1

Ориентация в изискванията на работодателите
Адаптация към работна среда

1
3

3
2

Професионална ориентация и избор на работно място

4

4

Възможност за допълнителен доход

1

6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следователно може да се заключи, че мотивацията на студентите за включване в стаж /
практика в различните професионални направления е различна и за нейното повишаване
следва да се търсят съответните стимули от страна на факултените и катедрените
ръководства. Студентите от ФЕЕА сериозно подценяват ползата от придобиване на
практически знания и умения по време на стажовете, което поставя въпрос за бъдещи
проучвания и дава насоки за работа на преподаватели и работодатели със студентите.
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