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МЕТОДОЛОГИЯ 

Проучването „Реализация след завършване” е проведено в периода 23 

октомври 2017 г. – 31 октомври 2017 г.  

Целевата група на проучването са студентите, завършили специалност 

„Книгоиздаване” във Факултета по журналистика и масова комуникация на 

Софийския университет – випуск 2016 и випуск 2017.  

Методът на проучването е анкетна карта. Анкетната карта съдържа 8 

въпроса (Приложение 1). Изготвена е от Петя Банкова, студент във II курс на 

специалност „Книгоиздаване” във Факултет по журналистика и масова 

комуникация.  

Канал на проучването: чрез платформата Google Docs с анкетна карта, 

генерирана на 23.10.2017 г. 

Признаваме възможността за изкривяване на получените данни поради 

използваната платформа за попълване на въпросниците – а именно интернет. 

Всички онлайн въпросници са попълнени под наблюдението на отговорните 

лица. 

При обработката на събраната информация от анкетните проучвания е 

използван метод на статистическия анализ. 

Изследваната група не претендира да бъде репрезентативна. Анализът на 

анкетното проучване е изготвен на основата на отговорите на включилите 

се 30 респонденти.  

Целта на анализа е да се разбере до каква степен завършилите студенти се 

реализират успешно след придобиване на ОКС бакалавър. 
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АНАЛИЗ  

НА ПРОУЧВАНЕТО „РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ” 

 

А сега накъде?  

Випуск 2016 и випуск 2017 на специалност „Книгоиздаване” 

 

Когато сме деца, много често ни задават въпроса Какъв/Каква искаш 

да станеш, когато пораснеш?. Когато станем по-големи, вече не се налага 

някой да ни пита, защото ние сами започваме да си задаваме този въпрос. 

Понякога намираме конкретен отговор, а друг път – не. Ако имаме късмет, 

започваме да работим точно това, което сме искали и ставаме такива, 

каквито сме  мечтали да бъдем като малки. 

Често пъти е възможно да останем разочаровани от това, че не сме  

намерили работа веднага след завършване на висше  образование или че сме 

си намерили, но не е това, което сме очаквали. Всяка една специалност има 

така наречената квалификационна характеристика, в която са изброени 

компетенциите и възможностите за реализация след успешното ѝ 

завършване. За специалност „Книгоиздаване“ тази характеристика гласи 

следното: 

Възможности за реализация: Такава комплексна подготовка в една 

интердисциплинарна специалност като „Книгоиздаване” дава възможност на 

завършилите бакалавърска степен да намерят професионална реализация в 

държавните културни учреждения, да се утвърждават на различни позиции в 

книгоиздателски и книгоразпространителски фирми, както и в медии с 

културна насоченост, в изследователски институти, неправителствени 

организации и фондации, а също така да продължат обучението си в по-

високите образователни степени „магистър” и „доктор” в България и в 

чужбина. 

Иначе казано – възможностите са много и работа дебне отвсякъде. Тук 

се появяват обаче и милиони други варианти, свързани с това да работите 

нещо, което не сте завършили и често пъти  се оказва по-

интересно.Естествено никой няма право да Ви съди за това с какво сте 
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решили да се занимавате, защото в крайна сметка вашият избор повлиява 

пряко върху Вас, а не върху другите. За собствена информация, а и за да 

проследим по кой път са поели завършилите вече колеги от випуск 2016 и 

2017 (специалност Книгоиздаване), създадохме анкета, състояща се от 8 

въпроса и ги помолихме да я попълнят. Тук е моментът да благодарим на 

тези от тях, които отделиха от времето си, за да съберем информация чрез 

техните отговори. Общият брой на отговорилите е 30 човека.  

За 7 от общо 8-те въпроса има изготвени графики, с помощта на които 

да илюстрираме дадените от колегите отговори. 

Анкетното проучване е базирано на следните 8 въпроса:  

 

 

Въпрос 1. Вие сте част от випуск...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 

Випуск 2017 

Випуск 2016 
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Въпрос 2. В кой курс започнахте да работите нещо, свързано със 

специалността ? 

 

 

Въпрос 3. Това, че сте завършили ФЖМК направи ли намирането на работа по-

лесно за Вас ? 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 

Все още си търся работа 

Не съм започвал/а 

След като завърших 

Четвърти 

Трети 

Втори 

Първи 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Зависи от сферата 

Не 

Да 
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Въпрос 4. Работили ли сте по специалността, която сте завършили ? 

 

 

 

 

Въпрос 5. Бих искал/а да се реализирам в/като ? 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Не съм работил/а и не смятам да работя. 

Не съм работил/а все още. 

Да, работил/а съм, но вече не работя. 

Да, работил/а съм и все още работя. 

0 2 4 6 8 10 12 14 

Стилист 

Технически редактор 

Учител по литература 

Организатор събития 

Развитие на човешките ресурси 

Искам да се развивам в туризма 

Рекламен отдел 

Автор 

Работещ с издателски права 

Издател 

Маркетингов отдел 

Редактор 
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Въпрос 6. Бързо ли си намерихте работа след като завършихте ? 

 

 

 

Въпрос 7. Смятате ли да учите магистратура ? 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 

Не 

Да 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Вече уча 

Все още не съм решил/а 

Не 

Да 



 
8 

 

Въпрос 8. Какво работите в момента ? 

Този въпрос е оставен без графика, тъй като той съдържа най-много и 

разнообразни отговори и сам по себе си е илюстрация на това, което 

споменахме по-горе: Има много възможности за реализация и още повече 

сфери, в които да се реализирате.  

Голяма част от отговорите са свързани със завършената от студента 

специалност или близка до нея такава (например Журналистика или Връзки с 

обществеността). Именно тези отговори показват, че образованието, което 

получаваме във Факултета по журналистика и масова комуникация, е 

качествено и придобитите знания служат много добре на вече 

осъществилите се като работни кадри колеги.  

Най-многобройни (18) са отговорите  Редактор и Работя в издателство 

(или Издателска къща), което показва, че колегите са се реализирали като 

квалифицирани работни кадри в сферата на издателската и редакторската 

дейност. 

Разбира се, няма нищо лошо в това да придобием опит и в друга сфера 

освен в тази, с която е свързано образованието ни. Именно поради тази 

причина има и отговори, които ни се струват интересни и нестандартни. Те 

са доказателство, че никога не е късно да преследваме мечтите си, да поемем 

в друга посока и да започнем на чисто: Занимавам се с хотелиерство; Работя 

като стилист във фризьорски салон; Организатор „Семинари в област 

Образование”, РААБЕ България... 

От друга страна намирането на работа може да се окаже трудно 

начинание. Защо? Нека се поставим на мястото на един работодател, който 

има нужда от квалифицирани работни кадри. Той има определени изисквания 

като често едно от тях е опит на същата или подобна позиция. За съжаление 

обаче не всички завършили наскоро студенти са имали шанса да придобият 

този опит. В такива случаи работодателят може да направи две неща – да 

предложи стаж за придобиване на квалификация в сферата или да продължи 

да търси подходящ кадър. Може би тук е мястото да добавим, че би било по-

лесно да си намерим работа, ако преди това сме стажували в компании, 
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които са известни в професионалните среди, тъй като винаги е по-добре, 

когато сме подготвени и  практически за дадена работа, а не само 

теорeтично. 

Знанията, които получаваме по време на обучението са предимство, но 

не гарантират намирането на работа по специалността след завършване. 

Стажовете, упоритостта и добрата подготовка обаче биха направили 

реализацията ни, ако не по-лесна, то поне малко по-възможна. Затова първо 

трябва сами да оценим потенциала, който имаме, преди да очакваме някой 

друг да го направи.  

 

ФЖМК, ноември 2017 г. 

 


