ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
css@ue-varna.bg

Отчет за дейността на Център за социални изследвания
за периода м. септември 2016 г. – м. септември 2017 г.

През периода септември 2016 – септември 2017 г. Центърът работи общо
по 5 проекта – 4 изследователски и 1 научен. Един от изследователските
проекти e за външен клиент, придружен със сключен договор, а 3 – за
Ръководството на ИУ – Варна. Общата стойност на сключените договори и
възложените вътрешни проучвания (без средствата по научен проект по
Наредба № 3) за разглеждания период е 10 103 лв. без ДДС. Делът на
приходите от външни клиенти в общата стойност на сключените договори и
възложените вътрешни проучвания е 40,5 %, което в стойностно изрежение се
равнява на 4 100 лв. През разглеждания период екип на Центъра завърши
работа по научен проект по Наредба № 3, като общата стойност на проектното
предложение е за 9 720 лв..
И за настоящия отчетен период традиционен клиент на Центъра е
дирекция

„Превенции“

на

Община

Варна,

за

когото

е

извършено

представително изследване на пълнолетното население на гр. Варна
„Наркотици, сексуално поведение и трудова миграция“.
Вътрешните проучвания през отчетния период са:


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



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



„Трудов статус – една година по-късно“ – проучване на завършили
бакалаври през учебната 2015/2016 г.;

В

хода

на

изпълнение

на

договорите

са

реализирани следните

допълнителни ползи:


Осигуряване на временна трудова заетост на 18 студенти от
различни

специалности,

ангажирани

като

сътрудници

при

реализирането на изследователски и научни проекти;


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



Осигуряване на фонд за поддържане на трудов договор за един
изследовател към Центъра;



Реализиране на публикации – 1 монография („Разработване,
тестване и валидиране на изследователски инструмент за оценка и
мониторинг на интернет зависимост на деца в училищна възраст“), 1
статия („Sales analysis by the rectangle method“), публикувана в
Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies.
Към

момента

на

съставяне

на

настоящия

отчет

всички

изследователски проекти са приключени. В момента Центърът подготвя
подписване на договор за изследвания и анализи със сдружение „Варна –
европейска младежка столица 2017“.
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