АНКЕТНА КАРТА
МОТИВИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И НИВО НА АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ В НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Уважаеми кандидат-студенти,
Центърът по качество на образованието и акредитацията в НСА „Васил Левски“
провежда настоящето проучване. Молим Ви да отговорите точно и ясно на всеки от
предложените по-долу въпроси. Оградете с кръгче или зачертайте цифрите, съответстващи на
отговорите, които най-точно съответстват на Вашето мнение. На някои от въпросите може да
се отбележи повече от един отговор. АНКЕТАТА Е АНОНИМНА. Всички отговори ще бъдат
използвани само в обобщен вид! Благодарим Ви за отзивчивостта!
1. От къде научихте за възможностите, които предоставя НСА „Васил Левски“ за обучение?
(може да заградите всеки отговор)
1) от вестниците
2) от телевизията
3) от радиото
4) от Интернет
5) от преподавателят по физкултура в училище
6 от преподавател по друг предмет
7) от треньорът ми
8) препоръка на приятел
9) от близки и роднини
10) от студенти в НСА „Васил Левски“
11) друг източник ………………………………………………………………………………………………………………………………..…
(моля напишете)

2. Вашите мотиви за да кандидатствате в НСА „Васил Левски“ са:
(може да заградите всеки отговор)
1) харесвам спорта и желая да се реализирам в него
2) смятам, че в областта на спорта мога да печеля повече пари
3) смятам, че НСА „Васил Левски“ е много авторитетно учебно заведение и знанията, които то ще ми
даде, ще ми позволят по-лесно да се реализирам на трудовия пазар
4) спортът ще ми отвори врати за реализация в чужбина
5) родителите ми ме насочиха към НСА „Васил Левски“
6) друг мой приятел (роднина) кандидатства в НСА „Васил Левски“
7) желая да подражавам на известни спортисти (треньори)
8) смятам, че в НСА „Васил Левски“, в сравнение с другите висши училища, ще вляза най-лесно
9) смятам, че ще завърша НСА „Васил Левски“ с по-малко усилия отколкото в другите ВУ
10) НСА „Васил Левски“, в сравнение с другите ВУ, е по-близо до родното ми място
11) друго ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(моля напишете)

3. Как се подготвяхте за кандидатстване в НСА „Васил Левски“?
(може да заградите всеки отговор)
1) самостоятелно
2) с частен учител
3) с треньор
4) с родител (приятел)
5) чрез организираните от НСА „Васил Левски“ курсове
6) комбинирах ги
7) не съм се подготвял

4. Ако сте ползвали организираните подготвителни курсове в НСА „Васил Левски“, какво
смятате, че трябва да се подобри в тях? (може да заградите само един отговор)
1) да се увеличи/ намали броя на часовете за подготовка
2) нищо не трябва да се подобрява
3) не съм се подготвял в курсовете

5. Къде смятате да се реализирате, след като завършите НСА „Васил Левски“?
(може да заградите всеки отговор)
1) вече работя в ........................................като ..................................................................
2) в спортен клуб
3) в спортна федерация или съюз
4) в частно спортно формирование (вкл. фитнес център)
5) в Министерството на младежта и спорта
6) в училище (като учител)
7) в лечебно заведение
8) в мениджърска агенция
9) в туристическа фирма
10) в общинската администрация
11) в Министерството на образованието и науката
12) спортен коментатор/журналист
13) в системата на МВР
14) в системата на БА
15) извън спорта
16) нямам представа какво ще правя

6. Посочете трите водещи специалности, които в желаете да се обучавате?
1) ………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………..
7. В коя форма на обучение ще кандидатствате? (може да заградите само един отговор)
1) редовна 2) задочна

8. Според Вас, необходимо ли е поставянето на допълнителни информационни табла?
(може да заградите само един отговор)
1) напълно съгласен 2) съгласен
3) нито несъгласен/ нито съгласен
4) несъгласен
5) напълно несъгласен

9. Считате ли, че предоставената информация от администрацията на НСА „Васил Левски“
подпомага за правилното попълване на документите? (може да заградите само един отговор)
1) напълно съгласен 2) съгласен
3) нито несъгласен/ нито съгласен
4) несъгласен
5) напълно несъгласен

10. Как оценявате обслужването и създадената организация, включваща Комисия по
информация и Комисия по прием на кандидат-студентски документи?
(може да заградите само един отговор)
1) много добро 2) добро
3) задоволително

4) слабо

11. Отношението на служителите, приемащи кандидат-студентските документи е:
(може да заградите само един отговор)
1) много добро 2) добро
3) задоволително
12. Вашият пол: 1) мъж 2) жена

4) слабо

13. Вашата възраст: ………… години
14. Местожителство ……………………………………………………………………………………………………………
15. Вид на средното образование ……………………………………………………………………………………..
Дата: ……………………
БЛАГОДАРИМ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!
Актуализирана 04.2018 г.

