Анкета
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КАДРИТЕ НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 1.3 ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФВС, 7.4 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И 7.6 СПОРТ
Уважаеми колеги и партньори! 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. Вашите отговори ще ни позволят да очертаем практическите мерки и усъвършенстване в подготовката на студентите свързани с
конкурентоспособността им на пазара на труда. Благодарим Ви за отзивчивостта!
1. Какъв е основният предмет на дейност на вашата организация, която представлявате?
.......................................................................................................................................................................................
2. Какви приоритетни професионални умения очаквате от младите специалисти от това
професионално направление? (можете да посочите повече от един отговор)
1) добра теоретични знания
2) добра практическа подготовка
3) инициативност и способност за самостоятелна работа
4) стремеж за развитие
5) компютърни умения
6) владеене на чужди езици
7) способност за прилагане на знанията в практиката
8) гъвкавост/приспособимост
9) организационни умения
10) комуникативност
11) умения за работа в екип
12) инициативност
13) други (посочете) .........................................................................................................................................
3. Как оценявате теоретичната подготовка по специалността на завършилите от НСА „Васил Левски“?
(отбележете с Х в графата под оценката, която ще дадете)
Много добра
Добра
Средна
Задоволителна
Слаба
Треньори
□
□
□
□
□
Учители по ФВС
□
□
□
□
□
Кинезитерапевти
□
□
□
□
□
Сп. мениджъри
□
□
□
□
□
Сп. коментатори
□
□
□
□
□
Сп. журналисти
□
□
□
□
□
4. Как оценявате практическата подготовка на завършилите студенти от НСА „Васил Левски“?
(отбележете с Х в графата под оценката, която ще дадете)
Много добра
Добра
Средна
Задоволителна
Треньори
□
□
□
□
Учители по ФВС
□
□
□
□
Кинезитерапевти
□
□
□
□
Сп. мениджъри
□
□
□
□
Сп. коментатори
□
□
□
□
Сп. журналисти
□
□
□
□

Слаба
□
□
□
□
□
□

5. Как оценявате постъпилите при Вас специалисти на НСА „Васил Левски“?
1) имат отлична подготовка
2) имат дефицит на практическата подготовка по специалността
3) имат дефицит на теоретична подготовка и потенциал на развитие
4) имат дефицит на общи и преносими знания и компетентности
5) не им достигат професионални, организационни и етични качества като ……………………………………………
6) друго ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Бихте ли приели на практика (стаж) наши студенти? (може да заградите само един отговор)
1) да
2) по-скоро да
3) не мога да преценя
4) по-скоро не
5) не
7. Имате ли идеи за съвместна дейност между Вашата организация и НСА „Васил Левски“?
1) съвместно обучение на млади специалисти при Вас с наше участие
2) съвместно обучение на Ваши служители и специалисти с Ваши експерти в магистърска програма на
„Васил Левски“
3) Вие или Ваши експерти да изнесете лекция или цикъл лекции пред студенти по специалност …..............
4) участие на Ваши представители с презентации/демонстрации в научни конференции, организирани от
НСА „Васил Левски“
5) провеждане на кратки обучения на наши студенти във Вашата организация/ фирма……
6) организиране на информационен ден на Вашата организация/фирма в НСА „Васил Левски“
7) друго ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Считате ли, че дипломираните студенти от НСА „Васил Левски“, притежават необходимите базови
знания и умения за нуждите на работата по специалността?
1) да
2) по-скоро да
3) не мога да преценя
4) по-скоро не
5) не
9. Според Вас, дипломираните млади специалисти от НСА „Васил Левски“, конкурентоспособни ли са на
пазара на труда?
1) да
2) по-скоро да
3) не мога да преценя
4) по-скоро не
5) не
10. Използвали ли сте услугите на „Кариерен център“ НСА „Васил Левски“ за информиране за млади
специалисти за Вашата организация?
1) да
2) не
11. Каква е цялостната Ви оценка за обучението на студентите в НСА „Васил Левски“?
1) много добра
2) добра 3) средна 4) задоволителна 5) слаба
Анкетата е попълнена от:
Организация: ....................................................................
Сфера на дейност:..........................................................................
Име, фамилия:...............................................................................
Длъжност: ......................................................................................
Контакт (Е-mail и/или телефон):....................................................
Дата:.............................

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!
Актуализирана 04.2018 г.

