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Резултати от анкетно проучване в профилираните паралелки 12 клас от 

училища в област Габрово  

(Учебна 2018-2019 г.) 

В периода март - април 2019 г. при провеждане на дейностите по кариерно ориентиране в 

училищата на територията на област Габрово, екипът на ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“ 

проведе анкетно проучване с ученици от профилирани паралелки в 12 клас.  

Анкетата имаше за цел да подпомогне планирането на дейностите и избора на теми за работа по 

кариерно ориентиране с учениците от профилираните паралелки на средните училища за следващата 

учебна година, като провери готовността на абитуриентите да направят информиран избор при 

кандидатстване във висшите учебни заведения (ВУЗ).  

Анкетата бе анонимна и беше съставена от 13 въпроса - 11 затворени или полузатворени (с 

варианти за избор, но и с възможност да допълнят отговорите със свои собствени); един ранжиращ 

въпрос и  един отворен. 

В анкетата се включиха 127 ученици от 12 клас от училищата на община Габрово и община 

Дряново, от които 74 девойки и 52 младежи. Един ученик се е самоопределил като „Други“. 

 

1. Взели ли сте решение какво ще учите след завършване на 12 клас? 

 

 

Повечето от анкетираните - 63,8%, споделят, че са готови с избора на специалност. Между 

няколко варианта се колебаят 26%, а 10,2% споделят, че имат нужда от още време, за да помислят. 

 

2. А взели ли сте решение къде ще учите след завършване на 12 клас? 

 

63,8% 
26,0% 

10,2% 0,0% 

1. Взели ли сте решение какво ще  учите след 
завършване на 12 клас? 

Да 
Да, но се колебая  между няколко варианта 
Имам нужда от още време, за да помисля 
Друго 
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23,6% 

6,3% 
0,0% 

2. Взели ли сте решение къде ще учите след 
завършване на 12 клас?  

Да 
Да, но се колебая  между няколко варианта 
Имам нужда от още време, за да помисля 
Друго 
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По-голяма част от анкетиранеите твърдят, че са избрали висшето учебно заведение, в което ще 

продължат своето образование. Това са 70,1%. Колебания имат 23,6%, а 6,3% се нуждаят от повече 

време, за да помислят. 

 

3. От каква допълнителна информация имате нужда, за да направите по-добър и информиран 

избор за продължаване на образованието си? 

 

Каква ще бъде бъдещата им професия, избирайки една или друга възможност, предлагана от 

ВУЗ,  биха искали да знаят 54,3% от анкетираните. Къде ще могат да се реализират като специалисти, 

искат да знаят 53,5% от абитуриентите. А 44.9% искат да научат повече за предлаганите от ВУЗ 

възможности.  

Сборът на процентите надхвърля 100, тъй като респондентите са давали по повече от един 

отговор! 

4. Имате ли нужда от подкрепа при избора на специалност и ВУЗ? 
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3. От каква допълнителна информация имате нужда, за да направите 
по-добър и информиран избор за продължаване на образованието си? 

26,2% 

15,9% 57,9% 

4. Имате ли нужда от подкрепа при избора на 
специалност и ВУЗ? 

Да Не съм сигурен/сигурна Не 
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Повечето ученици - 57,9%, смятат, че не се нуждаят от подкрепа при избора на висше 

образование. Над ¼ споделят, че имат нужда от такава, а 15,9% споделят, че не могат да преценят. 

 

5. Кой, според Вас, би Ви помогнал да изберете какво и къде да учите?  

 

Въпреки нуждата от себеутвърждаване и самостоятелност, тук повече от половината (52,8%) от 

анкетираните са посочили своите родители и близки като източник на помощ при вземане на решение за 

продължаване на образованието. Следват студенти, които се обучават в същите или сходни 

специалности. На трето място е приятелският кръг. Повече от 37%, по-точно 37,8%, смятат, че ще се 

справят сами. 

Сборът на процентите надхвърля 100, тъй като респондентите са давали по повече от един 

отговор! 

 

6. С кого бихте искали да обсъдите своето  бъдеще (ВУЗ, работа, кариера)? 

 

Този въпрос е подобен на предходния, но тук се интересуваме повече с кого са склонни да 

обсъдят своето бъдеще, а не само дали разпознават хората, с които могат да го направят. 

Отново най-много ученици са посочили родителите и близките като референтни личности. 

Следва приятелският кръг с 44,1%, а на трето място са кариерните консултанти, посочени от 18,9% от 

анкетираните.  
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5. Кой, според Вас, би Ви помогнал да изберете 
какво и къде да учите? 

73,2% 

44,1% 

9,4% 8,7% 
18,9% 20,5% 

2,4% 

6. С кого бихте искали да обсъдите своето  бъдеще 
(ВУЗ, работа, кариера)? 
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Сборът на процентите надхвърля 100, тъй като респондентите са давали по повече от един 

отговор! 

7. Ако днес трябва да кандидатствате, кой ВУЗ/специалност ще изберете? 

 

8. Какво бихте искали да Ви „дава“ Вашата бъдеща професия?  

 

Не са посочили 

Посочили само специалност 

Англия 

Дания 

Харвард 

Холандия 

ВСУ "Черноризец Храбър" 

НВУ „Васил Левски“ В. Търново 

НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" 

Национална спортна академия 

Академия на МВР 

Национална художествена академия 

Университет по архитектура, строителство и … 

ИУ Варна 

ПУ „Паисий Хилендарски" 

Техничски университет София 

УНСС София 

Медицински университет Варна 

Нов български университет 

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

СУ "Св. Климент Охридски" 
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Избор на ВУЗ 

31,5% 

78,7% 

37,8% 

48,0% 

62,2% 

36,2% 

57,5% 

45,7% 

70,1% 

40,2% 

57,5% 

0,8% 2,4% 

8. Какво бихте искали да Ви „дава“ Вашата бъдеща 
професия? 
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Вижда се, че най-много избори са получили парите - 78,7% от анкетираните са избрали тях, 

следва „да се чувствам удовлетворен от труда си“ и на трето място е „да виждам резултата от своя труд“, 

посочен от 62,2% от учениците. С най-малка популярност, посочен от едва 31,5% от анкетираните, е 

„престижът“ на бъдещата професия. 

 

9. Моля, подредете по значимост трите най-важни за Вас избора от въпрос №8  

 

При този въпрос учениците бяха помолени да изберат трите най-важни избора от въпрос №8 и да 

ги подредят по значимост - най-важният на първо място. Така подредени, на изборите бе придаден ранг: 

на първо място - 3 точки, на второ – 2 точки, и на 3-то място - 1 точка. След като събрахме точките, се 

получи резултатът на графиката. Стойностите са в точки (рангове). 

 

10. Кои са водещите за Вас критерии при избора на ВУЗ, в който да се обучавате? 

 

Виждаме, че качеството на обучение е водещ критерий за кандидат-студентите при избор на 

ВУЗ, посочен от 74% от анкетираните. Следват „да има стажове и практики“ - 63%, и „лесна 

реализация“ след завършването – критерий, посочен от 46,5% от учениците, участвали в анкетата. 

Сборът на процентите надхвърля 100, тъй като респондентите са давали по повече от един 

отговор! 
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9) Ранг по 8-ми въпрос  

38,6% 35,4% 

63,0% 

46,5% 

14,2% 

29,1% 

74,0% 

3,1% 

10. Кои са водещите за Вас критерии при избора на 
ВУЗ, в който да се обучавате? 
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11. Ако днес имате възможност да се върнете в 7 клас и да кандидатствате наново, бихте ли 

избрали нещо друго, ако да - какво? 

 

От отговорите на този въпрос виждаме, че 74,8% от дванадесетокласниците държат на избора си, 

направен в 7 клас, а 25,2% биха променили това, ако имат такава възможност.  

С какво обаче биха сменили избора си, можем да видим от следващата графика. 

 

 
 

Резултатите отчитат, че 6,3% биха избрали друг профил в същото уилище, а 43,8% - друг профил 

в друго училище. С други думи 50,1% биха избрали отново профилирано обучение. 12,5% биха учили в 

професионална паралелка, а 37,5% не могат да кажат с какво точно биха сменили обучението си в 

настоящия профил. 

* Тези резултати са върху отговорите на 25,2% от общия брой участвали в анкетата, т.е. само 

тези 32, които са посочили, че ако имат възможност, биха сменили обучението си в сегашния профил. 

 

12. Има ли нещо, което бихте искали да знаете или да ни кажете (във връзка с избора на 

професия и/или ВУЗ), но ние не Ви попитахме? ................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

Отговорите на този въпрос бяха изключително малко и не кореспондираха с темата на анкетата. Ето 

защо преценихме, че не е необходимо да бъдат оповестявани публично. 

 

74,8% 

25,2% 

11. Ако днес имате възможност да се върнете в 7 
клас и да кандидатствате наново, бихте ли избрали 

нещо друго? 

Не бих променил/а избора си Бих избрал 

6,3% 

43,8% 

12,5% 

37,5% 

Променен избор 
Друг профил в същото училище Профил в друго училище 

Специланост от професия Не е посочено  
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13. Респонденти по пол: 

 

 

58,2% 

41,0% 

0,8% 

Респонденти по пол 

Девойки Младежи Друго 


