Анкета
МОТИВИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, УЧЕБЕН ПРОЦЕС И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Уважаеми колеги! Центърът по качество на образованието и акредитацията в НСА „Васил Левски“ провежда настоящето изследване.
Молим Ви да се запознаете с настоящето проучване и да отговорите точно и ясно на всеки от предложените по-долу въпроси. Оградете с кръгче отговора, който отговаря
на Вашето мнение. На някои от въпросите може да се отбележи повече от един отговор. Целта ни е очертаем практическите мерки и усъвършенстване в подготовката свързани с
конкурентоспособността Ви на пазара на труда, както и да проучим отношението на студентите към учебния процес.
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 повече от един отговор)
1) от близки и роднини
2) от студенти в НСА „Васил Левски“
3) от вестниците
4) от телевизията
5) от интернет
6) от обяви и документи в НСА „Васил Левски“
7) друго ………………………………………………
2. Вашите мотиви за кандидатстване в НСА „Васил Левски“ бяха:
(може да заградите всеки отговор)
1) харесвам спорта и желая да се реализирам в него
2) в областта на спорта мога да печеля повече пари
3) 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) смятах, че ще вляза най-лесно в НСА „Васил Левски“, в сравнение с други висши училища
9) смятах, че ще завърша НСА „Васил Левски“ с по-малко усилия отколкото в други висши
училища
10) НСА „Васил Левски“ е по-близо до родното ми място в сравнение с други висши училища
3. Какви бяха Вашите очаквания относно процеса на обучение преди приема Ви в
НСА „Васил Левски“? (може да заградите повече от един отговор)
1) ) очаквах да положа труд и да получа солидна подготовка с много специализирани знания,
които да ми помогнат за бъдещата професионална реализация в областта на спорта
2) очаквах да положа труд и да получа солидна подготовка с много разнообразни
специализирани знания, които ще ми позволят да се реализирам и извън спорта
3) очаквах обучението да е леко, без много труд и усилия
4) интересуваше ме само дипломата, а не обучението
5) друго ……………………………………………………………........................................
4. Очакванията Ви относно процеса на обучение в НСА „Васил Левски“ отговарят ли на
реалността? 1) да 2) по-скоро да 3) не мога да преценя 4) по-скоро не 5) не

5. Удовлетворени ли сте от изброените по-долу аспекти от обучението си в
НСА „Васил Левски“:
(отбележете с Х в графата под оценката, която ще дадете)
АСПЕКТИ/ОЦЕНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
разнообразие на
учебните дисциплини
актуалност на учебното
съдържание
практическа
приложимост на знанията
ерудиция на
преподавателите
контакти между студенти
и преподаватели
възможности за спорт
качествено чуждоезиково
обучение
материална база (терени,
зали, бази)
организация на учебния
процес
организация на
извънучебните дейности
(общежития, стол)
6. Занимавахте ли се активно със спорт по време на следването Ви?
1) да, организирано/ самостоятелно с……...………………………………………...….
вид спорт
2) не съм спортувал/а
7. Работихте ли, докато следвате?
1) да
2) не

8. Имахте ли трудности по време на следването Ви?
(може да заградите повече от един отговор)
1) нищо не ме затрудняваше

2) редовното посещение на лекции и упражнения
3) нямах време за подготовка за изпитите
4) липсата на учебници
5) информацията и ориентацията
6) обективността при оценяването на изпитите
7) финансовата издръжка
8) откъснатостта от семейството
9) административното обслужване
10) условията в общежитието
11) друго …………………………………………………………………………………………………………………..
9. Къде смятате да се реализирате, след като завършите НСА „Васил Левски“?
(може да заградите повече от един отговор)
1) в спортен клуб
2) в спортна федерация или съюз
3) в частно спортно формирование (вкл. фитнесцентър)
4) в Министерството на младежта и спорта
5) в училище (като учител)
6) в лечебно заведение
7) в мениджърска агенция
8) в туристическа фирма
9) в общинската администрация
10) в Министерството на образованието и науката
11) спортен коментатор/журналист
12) в системата на полицията
13) друго …………………………………………………………………………………………………………..
10. Къде бихте искали да се реализирате професионално?
1) в България
2) в Европейския съюз
3) в Азия
4) в Америка
5) другаде ……………………………………………………………………………………………………….

КОМПОНЕНТИ

(отбележете с Х в графата под оценката, която ще дадете)
НАПЪЛНО
ПО-СКОРО
НИТО
ПО-СКОРО
НАПЪЛНО
СЪГЛАСЕН
СЪГЛАСЕН
СЪГЛАСЕН,
НЕСЪГЛАСЕН НЕСЪГЛАСЕН
НИТО
СЪГЛАСЕН
НЕСЪГЛАСЕН

информационна система
учебни разписания
организация на работата в
деканатите и учебен отдел
отношение на служителите в
деканатите и учебен отдел
достъп до информация за
студентското положение
организация на учебната
практика в последния
семестър
организация на държавните
изпити
организация на работата в
библиотеката
обема и качеството на
литературата в библиотеката
и книжарницата
компютризация на
административната дейност

14. Доволни ли сте от качеството на обучение в НСА „Васил Левски“?
1) да 2) по-скоро да 3) не мога да преценя 4) по-скоро не 5) не

15. Вашият пол: 1) мъж 2) жена

Възраст ………….………

16. Завършена степен в НСА „Васил Левски”:
1) бакалавър редовно
2) бакалавър задочно
3) магистър редовно
4) магистър задочно

11. Според Вас, достатъчни ли са изучаваните учебни дисциплини за придобиване на
професионални знания?
1) да
2) не
3) в повече са и някои трябва да се премахнат
4) не мога да преценя

17. Завършена специалност:
І специалност: 1) ТФ 2) УФ 3) КТТСА ...............................................................
наименование
ІІ специалност: 1) ТФ 2) УФ 3) КТТСА ...............................................................
наименование
Магистърска програма..........................................................................................
наименование

12. Каква е Вашата цялостна оценка на административния процес в деканатите и в учебен
отдел?
1) отлична
2) много добра
3) добра
4) средна
5) слаба

Дата:

13. Считате ли, че съществува необходимост от промени в изброените компоненти касаещи
административния процес в НСА „Васил Левски“:

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!
Актуализирана 04.2018 г.

