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Abstract: The paper presents the methodological approach, results and findings from an empirical study among
first year students in the bachelor’s programs in Business Management and Industrial Management at the Faculty of
Business and Management of University of Ruse “Angel Kanchev”. The study is implemented in October 2020 with main
focus to reveal and evaluate the following characteristics of the students in their role as consumers of an educational
product: personal goals for enrolling in the university degree of study; significance of factors for selection of university
as a preferred educational site; eventual options for financing the study; influencing factors for selecting a particual
educational program; level of attractiveness of specific extracurricular activities;level of importance of most commonly
used sources of information for consumers’ opinion about a university or specialty. The approach is based on applying
of a digital questionnaire with answering options by Likert scales, processed by calcualation of average scores for each
option and ranking those with the highest scores. The results from the study are important input for improvement of the
communicational approaches within the university for establishment of strong and efficient connection with present and
future consumers of the univeristy’s educational product, taking into concideration the fact that the educational product
is jointly shaped by the mutual efforts of the supplier (the university) and the consumers (the students). The interested
stakeholders that might benefit from the research are academics, researchers and practitioners from business, non-profit
organisations, local and state institutions, and most importantly the young people that are graduates from the secondary
schools, who may better adapt their consumer behaviour for achieving higher reulsts in their future academc studies.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Съществуват множество различни възгледи за това доколко и в каква степен може да се
говори за образователна услуга и за образователен продукт. Според някои автори
Докладът е представен на 13.11.2020 г. в секция «Икономика и мениджмънт» с оригинално заглавие на
български език: АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОДУКТ.
32
Докладът e част от резултатите в изпълнение на проект 2020-ФБМ-01, финансиран от Фонд „Научни
изследвания“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
31
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обучителният процес за придобиване на определена квалификация или образователно ниво е
услуга, при която се използват множество осезаеми елементи и чието реализиране не може да
се осъществи без въвличането и активното участие на потребителя на тази услуга, т.е.
обучаемото лице. В същото време, обаче, се възприема мнението, че резултатите от дадена
образователна услуга, характеризиращи се чрез формираните знания, умения и приложените
в реална среда компетенции на конкретна личност са оформеният образователен продукт.
Предлага се виждането, че „продуктът на образователната услуга е формираната
персонална, личностна компетентност, проявена в реалната практика“ (Nenova, 2018, p. 22).
Съществува и още един ракурс – възможното разглеждане на конкретна специалност с нейния
учебен план и характеристики също като образователен продукт, представен като обособено
предложение (оферта) от образователната институция (напр. университет) към потенциалните
потребители (кандидати за обучение).
Характеристиките на образователния продукт като краен етап от осъществяването на
образователната услуга в сферата на висшето образование могат да бъдат разгледани и като
зависими променливи от множество различни по своята природа предпоставки и условия.
Такива конкретно в бизнес обучението например могат да бъдат: наличието на
предприемаческа култура и предприемаческо обучение (Fleaca, 2014; Mihajlovic et al, 2015;
SEEGEL, 2014; Todorova et al, 2011), значителна практическата ориентация и приложимост на
обучението (Iliev et al, 2018; Kunev, Petkov, 2016), използване на модерни концепции за онлайн
и дистанционно обучение при формирането на знания и умения за устойчиво бизнес и
социално развитие (Antonova et al, 2018; Kostadinova, Antonova, 2018; както и такива за
повишаване на иновационната активност (Stoycheva, Antonova, 2016; Ruskova, Todorova,
2011).
Несъмненото участие на потребителя на образователния продукт в цялостния процес на
осъществяване на предшестващата го образователна услуга налага да се изследва какви
фактори влияят върху потребителските нагласи и мотивация в този случай (Ruskova, 2012) и
каква е степента на въздействие на различни комуникационни канали върху мнението и
нагласите на потенциалните потребители по отношение възприемането на образователния
продукт (Ruskova, Todorova, 2012). От това произтича и главната цел на настоящата
публикация, а именно – да представи методическият подход, резултатите и изводите от
емпирично проучване сред студенти от специалности с управленски профил (Бизнес
мениджмънт, Индустриален мениджмънт) в ролята им на участници в образователна услуга и
потребители на образователен продукт.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Методика на проучването
Обект на изследване: потребителското поведение към образователен продукт.
Предмет: аспекти на управлението и моделирането на потребителското поведение към
образователен продукт.
Цел: да се проучи и характеризират същностни харакеристики на потребителското
поведение към образователен продукт в областта на висшето образование в рамките на
направленията „Администрация и управление“ и „Общо инженерство“.
Задачи: за постигане на основната цел на проучването са дефинирани следните задачи:
(1) определяне на ключови характеристики на потребителското поведение към образователен
продукт, които да бъдат проучени; (2) прилагане на подходящ инструментариум за
провеждане на анкетирането и обработка на резултатите; (3) анализ и тълкуване на получените
резултати; (4) формулиране на предложения за подобряване на на управлението и
моделирането на потребителското поведение към образователен продукт в конкретната среда
на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет.
Изследователски въпроси: формулирани са следните изследователски въпроси,
подлежащи на анализ: Мотиви за търсене и избор на образователен продукт; Фактори,
въздействащи върху избора на доставчик на продукта; Финансово осигуряване на
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потребителското поведение към образователния продукт; Фактори, въздействащи върху
избора на конкретен образователен продукт; Допълващо потребление към основното
потребителско решение; Информационни източници, влияещи върху мнението и нагласите
към доставчик и конкретен образователен продукт; Демографски анализ.
Метод за събиране на данните: проведено е пряко анкетиране чрез онлайн формуляр
по време на редовните специализирани консултации в учебния график на студентите от първи
курс на специалностите „Бизнес мениджмънт“ (редовна форма на обучение) и „Индустриален
мениджмънт“ (редовна и задочна форма на обучение) на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на
Русенския университет. Групов наставник и съответно анкетиращ за спец. ИМ е гл. ас. д-р
Божана Стойчева, а за спец. БМ - гл. ас. д-р Свилен Кунев.
Период на провеждане: октомври – ноември 2020 г.
Метод за обработка на резултатите: с помощта на електронни таблици с програмен
продукт MS Exceltm са изчислени относителни дялове и средни аритметични стойности на
цифровите отговори от 5-степенни ликертови скали, извършено е ранжиране на получените
изчисления и е предложено тяхното графично представяне.
Инструментариум (въпросник): за целите на проучването е приложен анкетен
формуляр в онлайн формат, достъпен чрез линк, разпратен до всички респонденти от
генералната съвкупност. Въпросникът е колективна разработка на преподаватели от кат.
Мениджмънт и бизнес развитие - доц. д-р Свилена Рускова, гл. ас. д-р Милена Тодорова и гл.
ас. д-р Свилен Кунев. Апробиран е в две пилотни проучвания през 2019 и 2020 г. в рамките на
семестриална работа със студенти по дисциплината „Потребителско поведение“ в учебния
план на спец. Маркетинг на Факултет „Бизнес и мениджмънт“.
Генерална съвкупност и целева група: проучването е насочено към генерална
съвкупност от 68 души, от които 30 са спец. БМ, а останалите 38 – спец. ИМ. Обосновката за
избор на тези две специалности е, че те традиционно са две от най-многобройните по приети
студенти специалности във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, като в същото време съдържат
в себе си управленски профил, но в различни професионални направления – спец. БМ е в
направление „Администрация и управление“, а спец. ИМ – в „Общо инженерство“. А
допълнителен довод е и фактът, че двете специалности се администрират в една катедра – кат.
Мениджмънт и бизнес развитие.
Извадка: контактувани са всички потенциални респонденти от генералната съвкупност,
т.е. пълна извадка (100%) спрямо общият брой хора. Въз основа на безповторен подбор
степента на отговаряне (отзивчивост) на представителите от генералната съвкупност е както
следва: 86,7 % за спец. БМ (26 от 30 души) и 68,4 % (26 от 38 души) за спец. ИМ. Направена е
проверка за представителност на извадката с помощта на онлайн статистически калкулатор
RaoSoft (RaoSoft, 2020). При доверителна вероятност от стандартното за подобни проучвания
ниво от 95% не достигат само още шест респондента за доказване на представителност, но при
доверителна вероятност от 90% броят анкетирани респонденти е достатъчен за приемането на
извадката за представителна.
Резултати
От всички анкетирани 52 студенти 69,2 % са жени (36 души), а 30,8 % (16 души) – мъже.
По отношение на основното си местожителство преобладаващата част от голям/областен град
(69,2%), а други 25% са от малък град.
На въпроса, проучващ мотивите и нагласите за избор на образователен продукт –
„Доколко следните твърдения описват Вашите ЦЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ в университета?“ –
усреднените резулатати на възможните отговори (от 1 - въобще не съответства, до 5 - напълно
съответства) показават, че най-влиящ мотиватор е получаването на диплома (4,67), следван от
добрата професионална реализация (4,50) и придобиването на нови знания и умения (4,48).
Откроява се ниското влияние на възможността за студентски обмен по програма Еразъм с едва
2,63 средно въздействие. Графично тези резултати са представени на Фиг. 1.
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Създаване на социална среда и контакти с други хора

4,29

Добра професионална реализация след завършване

4,50

Получаването на диплома

4,67

Възползване от студентски обмен (Еразъм)

2,63

Придобиването на нови знания и умения

4,48
1

2

3

4

5

Фиг. 1. Въздействие на фактори при избирането на образователен продукт
Анализирането на факторите, въздействащи върху избора на доставчик на
образователния продукт, т.е. висше учебно заведение, се извършва посредством отговорите
на въпроса „Доколко значими за Вас при избор на УНИВЕРСИТЕТ са следните фактори?“.
Предложени за оценка са общо 22 фактора, които респондентите следва оценят по скалата от
1 (най-малко значимо) до 5 (най-определящо). Средните стойности за всеки фактор са
представени на фиг. 2.

3,67

Участие в научни изследвания и конференции заедно с преподаватели

3,94

Обвързаност на университета с бизнеса

4,25

Достъп до практики, стажове и работни позиции

3,21

Възможности за участие в събития и инициативи на университета

3,08

Социални изяви (спорт, култура, хоби)

3,92

Допълнителни квалификации и курсове по време на следването

2,87

Разменно обучение в чужбина (Еразъм мобилност)
Използване на иновативни и модерни подходи на преподаване

4,12

Преподаване на чужд език

4,08
3,83

Богати информационни ресурси и библиотеки

3,92

Съвременна материална база (сгради, оборудване, лаборатории)

2,88

Достъп до общежития, добра социална среда

3,71

Възможност за материално подпомагане, награди и стипендии

4,29

Предлагани форми на обучение (редовно, задочно, дистанционно)

4,10

Разнообразие от предлагани специалности

3,25

Приятелска среда

4,33

Лични предпочитания

2,40

Мнение на родители и близки

2,19

Семейни традиции в определена професия
Финансова достъпност

4,06

Престижност на учебното заведение

4,08
2,19

Да е в друго населеното място

1

2

3

4

5

Фиг. 2. Въздействие на фактори върху избора на доставчик на образователен продукт
Прави впечатление, че значителна част от предложените за оценка елементи (8 фактора)
преминават границата от 4, което означава, че тяхното въздействие се възприема като
определящо, значимо. Според получените резултати трите най-въздействащи фактора са
личните предпочитания (4,33), възможността да се учи в редовна, задочна или дистанционна
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форма (4,29) и достъпът до практики, стажове и работни позиции по време на следването
(4,25).
Финансовото осигуряване на потреблението на образователния продукт, а именно –
как ще се финансира обучението – може да се реализира посредством няколко източника на
средства, поотделно или в комбинация. Респондентите оценяват всяка опция по скалата от от
1 - въобще не съответства, до 5 - напълно съответства. Най-често избираният вариант за
финансова подкрепа е самоиздръжката (3,62), което означава, че студентите в голямата си част
ще се опитват да съчетават учене и работа по време на следването. На следващо място е
комбинацията от лични и семейни средства (3,33), а третата възможност е разчитането само
на семейни средства (3,04). Най-малкото предпочитание е към кандидатстването за студентски
кредит (1,81) като форма на финансов източник за издръжка на обучението.
Изборът на конкретен образователен продукт (специалност) е обуслован от
въздействието също на множество от фактори. В конкретния пример проучването подложи на
оценка по скалата от 1 (най-малко значимо) до 5 (най-определящо) комплекс от 11 фактора,
чиито общ среден резултат след обработката на отговорите е 3,60, т.е. може да се приеме, че
съвместното влияние на тези фактори е по-скоро определящо, тъй като се доближава до ниво
4 на скалата. На фиг. 3 са показани индивидуалните средни стойности.

4,06

Престижност на професията сред обществото
Очакван добър доход и заплащане след
завършването й
Гъвкави форми на обучение (редовно, задочно,
дистанционно)

4,35
3,94
3,88

Търсене на специалността от страна на бизнеса
Традиции и имидж на университета в тази
специалност
Практически занятия извън университета (напр.
в организации, фирми)
Възможност за избираеми дисциплини в
учебния план
Качества и компетентност на преподавателския
състав
Приложимост на получената квалификация в
реалната среда
Добри възможности за реализация след
завършването

3,21
3,54
3,40
3,60
4,12
4,15
3,52

Учебен план с полезни и интересни дисциплини

1

2

3

4

5

Фиг. 3. Въздействие на фактори върху избора на конкретен образователен продукт
Забелязва се, че четири фактора имат средни оценки над 4 като може да се оформи
изводът, че доброто кариерно развитие с адекватно финансово възнаграждение е водещият
стремеж на обучаваните млади специалисти и това им влияе силно при избора на
образователен продукт, който според тях трябва да е практически ориентиран и приложим в
реална среда.
Интересен бе и въпросът, проучващ евентуално допълващо потребление към основния
продукт или казано с други думи – какви други дейности освен обучителната биха били
интригуващи и полезни за студентите в рамките на университетската среда. Тук скалата за
оценка отново е 5-степенна със значения на нивата от 1 (въобще не е привлекателно) до 5
(много привлекателно). Предложените за оценка дейности са в четири насоки: професионални
клубове; дейности за култура, изкуство и творчество; обществени дейности (хуманитарни,
екологични); спорт и туризъм. Средната оценка на всички направления е 3,16, което говори за
немного висока заинтересованост за допълнителни активности сред студентите. Малко по- 79 -
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високо оценени са творческите дейности (3,25) и професионалните клубове (3,23), което може
да се изтълкува като желание за развитие и изява на заложби, таланти и различни умения.
Важен аспект е и влиянието на различни информационни източници, които оказват
въздействие върху мнението и нагласите на потребителите към доставчик и образователен
продукт дори още в етапа преди пристъпването към избор на конкретна алтернатива. И тук е
подложен на оценка комплекс от 11 фактора (информационни източници) като тяхното
влияние се измерва по скалата от 1 (най-малко значимо) до 5 (най-определящо). Средната
оценка на всички е ниска – 2,93, което може да се изтълкува, че интервюираните млади хора
трудно се повлияват от външни източници, а формират своите предпочитания предимно от
личното си мнение и преценка. На фиг. 4 са показани индивидуалните средни стойности.

Рейтингова система на висшите училища в
България

3,02
2,58

Студентски организации

2,40

Кандидатстудентски борси и събития
Медии

2,60

Кандидатстудентски справочници

2,54

Социални мрежи (фейсбук, блогове, групи на
завършили студенти)

3,17
3,04

Интернет страница на висшето училище

3,35

Преподаватели във висшето училище

3,27

Приятели и познати

3,44

Родители и семеен кръг

2,85

Учители в средното училище

1

2

3

4

5

Фиг. 4. Информационни източници, влияещи върху мнението и нагласите към доставчик и
конкретен образователен продукт
Независимо от немного високите средни оценки се открояват няколко източника, които
могат да се окажат важен комуникационен канал към потенциалните потребители. Това са
родителите и семейния кръг (3,44), преподавателите във висшето училище (3,35), приятелите
и кръг от познати (3,27) и социалните мрежи (3,17). Това много добре илюстрира влиянието
на някои реферетни групи върху потребителското поведение и отваря поле за формулиране на
адаптирани подходи и инструменти за комуникация и взаимодействие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведеното емпирично проучване сред две от значимите специалности във Факултет
„Бизнес и мениджъмнт“, а също и за Русенския университет като цяло, създава предпоставки
за усъвършенстване на прилаганите до момента похвати за взаимодействие с потенциални
потребители на образователен продукт, както и за формулиране на нови такива. Конкретни
предложения биха могли да бъдат например: промяна в технологията на провеждане на
кандидатстудентска кампания с отговори на въпроса какво и как да правим заедно с
потенциалните кандидати; по-силно използване на някои комуникационни канали,
акцентиране върху най-влияещите; промяна в посланията - да показваме резултати в найвъздействащите фактори за избор; подобряване интегрирането в университета на студентите,
най-често чрез извънучебните дейности, тъй като по този начин се отделя внимание на
- 80 -

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 5.1.

талантите и уменията на младите хора, чието успешно лично развитие може да е силно
послание; подпомагане на издръжката - почасова/гъвкава работа, стажове по специалността;
постоянен стремеж към повишаване на прецизността в преподаването - преподавателят като
лидер, приложимост на получените знания и умения, преподаване със съвременни
информационни и комуникационни технологии.
Представеното в настоящата разработка полево изследване с прилежащата му методика
може да бъде продължено и задълбочено в няколко насоки: (1) анализ в динамика – при
сравняване на резултатите от отделни последователни периоди, за да се проследи
дългосрочното въздействие на определени фактори; (2) анализ на потребителски профили –
изследване на различия между потребители с различни демографски характеристики, съчетано
с определяне на взаимовръзка между фактори чрез корелационен и регресионен анализ.
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