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Отчет за дейността на Център за социални изследвания
през 2016 г.

Центърът е създаден през месец май 2013 г. През отчетния период той
стана съставна част от новосъздадения Научноизследователски институт към
ИУ – Варна, поради което с Решение на АС от 24.03.2016 г. са утвърдени
промени в Правилата за устройство, дейността и управлението на Центъра. За
тригодишния период на съществуване в Центъра са изградени и отработени
необходимите

вътрешноадниминистративни

правила

и

процедури

за

управлението дейността.
През 2016 г. Центърът работи общо по 11 проекта – 9 изследователски, 2
консултантски и 1 научен. 4

от изследователските проекти са за външни

клиенти, придружени със сключени договори, а другите 4 – за Ръководството на
ИУ – Варна. Общият брой на външните клиенти на Центъра за 2016 г. е шест,
като два от тях са нови клиенти. През 2016 г. Центърът успешно приключи
работа по научен проект по наредба № 9 за стимулиране на изследванията във
висшето образование. Общият брой на изследваните лица през 2016 г. е 3 915
души. Общата стойност на сключените договори и възложените вътрешни
проучвания (без средствата по научен проект по Наредба № 9) е 19 771 лв. без
ДДС. Делът на приходите от външни клиенти в общата стойност на сключените
договори и възложените вътрешни проучвания е 58,2 %, което в стойностно
изрежение се равнява на 11 497 лв.
Стойността на работата по научнен проект по Наредба № 9 за 2016 г. е
9 720 лв. С тази сума общата стойност на привлечените средства през 2016 г.
става 29 491 лв.
И през 2016 г. традиционен клиент на Центъра е дирекция „Превенции“ на
Община Варна, за когото са извършени следните проучвания:



„Представително социологическо проучване сред пълнолетното
население на гр. Варна за оценка на разпространението на
незаконни наркотици, рисковото сексуално общуване и риска от
въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация"“



„Представително

социологическо

проучване

за

оценка

на

разпространението на наркотични вещества сред ученици VІІІ - ХІ
клас от 7 варненски училища“
Други външни клиенти, с които работи Центъра през 2016 г. (и съответните
проучвания за тях) са:


"Онима 3" ООД - Разработване на обосновка за новост на продукт;



"Пи медия"ООД – Консултиране по въвеждане на нов продукт на
пазара и „Проучване на честотата на посещаемост на заведения и
степен на известност на продуктите под марката на компанията“;

Вътрешните проучвания през 2016 г. са общо четири:


Програма "Четвъртокурсниците на прага на завършването" - обща
оценка на обучението в ИУ - Варна; трудов статус; очаквания за
реализацията;



„Слаба посещаемост на лекциите – причини и проблеми“ качествено проучване – студенти;



„Слаба посещаемост на лекциите – причини и проблеми“ количествено проучване – Преподаватели;



Първокурсниците - нагласи към висшето образование в България,
имидж на Иу - Варна, процес на избор на специалност, оценка на
КСК 2016;

От месец септември до края на 2016 г. усилията на изследователския екип
бяха фокусирани върху завършване на проект по конкурс за научни
изследвания по Наредба №9 „Разработване, тестване и валидиране на
методика за оценка и мониторинг на деца в училищна възраст“.
В

хода

на

изпълнение

допълнителни ползи:

на

договорите

са

реализирани следните



Осигуряване на временна трудова заетост на повече от 30 студенти
от различни специалности, ангажирани като сътрудници при
реализирането на изследователски и научни проекти;



Осигуряване на допълнителна трудова заетост на експертите от
Експертния съвет към Центъра;



Наемане на временен трудов договор на един изследовател и един
асистент-изследовател. Към момента продължава действието на
договора на изследователя към Центъра;



Написване

на

колективна

статия,

изчакваща

рецензиране

в

списание, индексирано в SCOPUS.


Написване

на

колективна

монография,

която

е

приета

за

публикуване;


подпомагане работата на докторанти – един докторант работи с
екипа на ЦСИ по научен проект по Наредба № 9, а друг е
подпомогнат при набирането и анализа на данни по докторската си
дисертация;
Към

момента

на

съставяне

на

настоящия

отчет

всички

изследователски проекти са приключени.
Всичко казано дотук ни позволява да кажем, че и през 2016 г. ЦСИ се
утвърждава като успешен проект от прилагането на политиката на ИУ – Варна
за създаване на изследователски центрове.
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