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Д О К Л А Д 
 

за успеваемостта на студентите във Висшето училище  по застраховане  

и финанси през учебната 2014/2015 година 

 

 

Целта на настоящия доклад е да бъдат представени данни за 

успеваемостта на студентите във Висшето училище по застраховане и финанси 

(ВУЗФ) през учебната 2014/2015 година в бакалавърската и магистърската, въз 

основа на които данни да се направи анализ и да се достигне до определени 

изводи, които да бъдат използвани за целите на подобряването на предлаганите 

образователни услуги във висшето училище. 

 

1. Анализ на успеваемостта на студентите в бакалавърската степен. 

Данните за средния успех на студентите от ОКС „бакалавър“ по 

отделните специалности показва, че за първи курс той е в диапазона добър 3,46 

– много добър 5,21. За втори курс средният успех е малко по-висок като варира 

между добър 4,33 – много добър 5,17, за трети курс е между добър 4,28 и много 

добър 5,45 и за четвърти курс – между добър 4,00 и много добър 5,14. По-долу 

се спираме по-подробно на резултатите за специалностите, в които има най-

много действащи студенти, което позволява да се направят изводи за 

равнището на средния успех. 

Прави впечатление, от трите форми на обучение – редовна, задочна и 

дистанционна в специалността „Финанси“ студентите в първи курс в 

дистанционна форма показват най-висок среден успех – много добър 4,88, 

следвани от редовна форма – добър 4,20, а при задочната форма на обучение 

средният успех е най-нисък – добър 3,88. При студентите от втори курс в тази 

специалност се наблюдава почти един и същи среден успех при редовата и 

дистанционната форма на обучение – и много добър 4,90 и много добър 4,83 

съответно, а при задочната форма средният успех на второкурсниците е по-

висок от този на първокурсниците – добър 4,38. В трети и в четвърти курс в 

специалността „Финанси“ средният успех е около много добър 4,9 при 

отделните форми на обучение, в които има действащи студенти. 

В специалността „Финансов мениджмънт и маркетинг“ средният успех за 

отделните форми на обучение варира между добър 4,17 и много добър 5,21, 



като отново прави впечатление, че най-висок успех показват студентите в 

дистанционна форма на обучение, а най-нисък – тези в задочна. Във втори курс 

отново се наблюдава същото, като средният успех по отделните форми на 

обучение е в диапазона добър 4,33 - много добър 4,95. В трети курс най-нисък е 

средният успех на студентите в редовна форма на обучение – добър 4,28, 

докато за тези в задочна форма той е много добър 4,95. По тази специалност 

през учебната 2014/2015 г. няма кохорта в четвърти курс. 

За специалността „Счетоводство и финанси“ в първи курс при двете 

форми на обучение – редовна и задочна – средният успех е приблизително 

еднакъв – добър 4,00 и добър 4,14 съответно. При останалите три курса се 

наблюдава по-висок успех на студентите в редовна форма на обучение спрямо 

този на студентите в задочна форма: 4,55, 5,45 и 5,14 спрямо 4,33, 4,79 и 4,23 

съответно за втори, трети и четвърти курс. 

Когато се разглеждат резултатите от средния успех на студентите в 

специалността „Застраховане, осигуряване и финанси“ се вижда, че и за тази 

специалност за студентите във втори и трети курс той е по-висок с около 

половин единица при дистанционната форма на обучение в сравнение със 

задочната. Средният успех при задочната форма на обучение е 4,78, 4,79, 4,63 и 

4,44 съответно за върви, втори, трети и четвърти курс. 

 

 

2. Анализ на успеваемостта на студентите в магистърската  степен  

 

Данните за средния успех на студентите в ОКС „магистър“ през учебната 

2014/2015 г. показват, че той варира между 4,65 и 5,93 при различните 

специалности. Най-висок е средният успех за т.нар. съвместни специалности, 

осъществявани с партньори от практиката, „Одит и риск мениджмънт“, 

„Реклама иновативен маркетинг и бранд мениджмънт“ и „Управление на 

човешките ресурси и лидерско поведение“: отличен 5,61, отличен 5,55 и 

отличен 5,54 съответно.  

Малко по-нисък, много добър 5,18, е средният успех за студентите от 

специалността „Иновации, предприемачество и финанси“, която също се 

реализира съвместно с бизнес партньор. Прави впечатление относително по-

ниският среден успех на студентите от специалността „Финанси (журналистика 

и продуцентство)“: мн. добър 4.85. Вероятно това се дължи на спецификата на 

учебния план на тази специалност, който притежава ясно изразен 

интердисциплинарен характер, а това е предизвикателство както за 

преподавателите, така и за студентите. 

Средният успех в специалността с най-много на брой действащи студенти 

„Финансов мениджмънт и маркетинг“, е много добър 4,88, този на специалност 



„Финанси“ - 5,15, на „Счетоводство и контрол“ - 5,14, на „Застрахователно 

дело“ – 5,12, а на „Счетоводство, корпоративен контрол и анализ“ – 4,97. 

 
 

 

Изводи 

Като цяло се забелязва, че средният успех на студентите в ОКС 

„магистър“ е по-висок от този на студентите в ОКС „бакалавър“. В редица 

случаи средният успех на студентите в дистанционна форма на обучение е по-

висок от този на студентите в редовна и в задочна форма. За студентите в ОКС 

„бакалавър“ в специалностите, в които има кохорти във всичките четири курса 

на обучение, „Финанси“, „Счетоводство и финанси“, „Финансов мениджмънт и 

маркетинг“ и „Застраховане и осигуряване“, средният успех варира между 

добър 4,00 и много добър 5,00. 

Когато се разглеждат резултатите за средния успех на студентите в ОКС 

„магистър“ може да се направи извод, че този на студентите в съвместните 

специалности е малко по-висок от този на студентите в останалите 

специалности. Обяснение за тези резултати би могло да се търси в 

интензивната работа в малки групи от високо мотивирани студенти, които имат 

конкретен опит и интереси в практиката. Почти всички от тях работят в 

областта, в която следват, докато конвенционалните специалности са 

предпочитани от студенти, които продължават обучението си в ОКС 

„магистър“ непосредствено след завършване на ОКС „бакалавър“, което в 

редица случаи съвпада и със старта на трудовата им дейност. 
 

 

 

 Докладът е приет на заседание на академичния съвет с протокол № 6 от 

20.10.2015 г. 

 
 

 

 

 
 


