
Въпросник за образователно ориентиране на кандидат-студенти 
 
 

Въпросникът за образователно ориентиране на кандидат-студенти e батерия от тестове, която има за 
цел да подпомогне вземането на решение при избор на специалност в университет. Тестът е 
подходящ както за ученици, които са решили какво ще кандидатстват, така и за такива, които дори 
не са мислили по въпроса. Резултатите от изпита могат да потвърдят правилността на направения 
избор или да насочат към специалност и професия, които изглеждат най-подходящи за съответния 
ученик на базата на неговите интереси, силни страни и области за развитие. 

 

Тестът се използва при: 

 
 Избор на подходящ университет, в който попълващият да продължи  образованието си 

след гимназия; 
 Проверка дали настоящият избор на университетска специалност е правилен; 
 Установяване дали попълващият притежава необходимите знания и умения, за да завърши 

успешно специалността, която е избрал; 

 Намиране на най-правилните алтернативи, ако попълващият все още не е решил каква 
специалност да запише; 

 Желание да разбере по-добре своите професионални интереси; 

 Желание да разбере как може да бъде по-ефективен в подготовката си за изпитите в 
университета. 

 

Тестът се състои от пет под-теста, които дават информация за: 
 

 Професионална насоченост и културни интереси; 
 Профил на интелектуалните способности; 
 Мотивация, стратегии и умения за учене; 
 Подход при решаване на проблеми и справяне с трудни ситуации; 
 Препоръка за избор на специалност. 

 
Докладът от теста е написан на лесно разбираем език. Той помага да се вземе едно по-правилно и 
информирано решение както по отношение на по-нататъшното образование, така и по отношение на 
професионалното бъдеще. Всяка една изследвана сфера е изобразена графично и дава възможност 
за бърза референция по отделните тестове от батерията. 

 
Докладът се състои от четири части: 

 
 Профил на професионални и културни интереси ("Какви професии харесва изследваното 

лице?" и "Какви занимания предпочита за свободното си време?"); 

 Профил на интелектуални способности ("Следване в какви специалности би му се удало най- 
добре?"); 

 Профил на уменията за учене ("Доколко умее да учи бързо и ефективно?"); 

 Профил на уменията за справяне с трудни ситуации ("Доколко успешно се справя с трудности 
в ученето и в живота?"). 



Резултатите от теста дават: 
 

 Обективна оценка на силните и слабите страни на попълнилия; 
 Практични съвети как може да бъде по-ефективен в ученето; 

 Информация за интересите и уменията, за да може попълнилият да вземе по-информирано и 
разумно решение, свързано с образователното и кариерното си развитие; 

 Препратки към висшите училища, в които се изучават специалностите,  съответстващи 
на интересите на попълнилия. 

 

 
Цена на индивидуален доклад с резултатите - 24 лв. 


