НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

АНКЕТНА КАРТА – ПЪРВИ КУРС
Уважаеми студенти,
Молим за Вашето съдействие за провеждане на проучването. Тази анкетна карта е
анонимна и доброволна. Информацията от нея ще се използва, за да ни помогне да установим
Вашите мотиви при кандидатстване в НСА и очакванията Ви за бъдеща реализация.
Ще сме Ви благодарни, ако коректно отговорите на поставените въпроси.
Моля отбележете Вашия отговор в квадратчетата с „X” или „V”, а където е
необходимо попълнете.
1.

Пол:

мъж

2.

Възраст: ................... години

жена

3. Постоянно местожителство гр./с.: .......................................................................................
4. Телефон за връзка:................................................................................................................
5. E-mail за връзка: ......................................................................................................................
6. Facebook страница: …………………………………………………………………………
7. Специалност, в която се обучавате: .......................................................................................
8. Какво средно училище сте завършили?
8.1. Профилирана гимназия с профил:
- чужди езици
- хуманитарни науки
- с природо-математическа насоченост
- с икономическа насоченост
- софтуерни и хардуерни науки
- изобразително изкуство/ музика
8.2. Спортно училище
8.3. Професионална гимназия -технически
профил
8.4. Средно училище /обикновено/
8.5. Частно училище
8.6. Училище в чужбина
8.7. Друго
9. Откъде получихте информация за НСА? (може да посочите повече от един отговор)
- Презентация на НСА в моето училище
- От познати
- От мой учител/ треньор
- Информационни брошури, справочници,
плакати и други рекламни материали
- Кандидатстудентски борси в страната
- Студенти, обучаващи се в НСА
- Сайт на НСА, посещение на място
- Друго
10. Защо избрахте да следвате в НСА?
- По личен избор
- По настояване на родителите
- По препоръка на приятели
- Друго

11. Какви са очакванията Ви за обучението в НСА? (може да посочите повече от
един отговор)
- Професионално и компетентно обучение
- Реализация по специалността
- Студентска мобилност
- Друго
12. Считате ли, че Вашето обучение в НСА е гаранция за успешна професионална реализация?
Категорично да

По-скоро не

По-скоро да

Не

13. Бихте ли се обърнали към Кариерния център на НСА за съдействие при търсене на работа
и реализация?
Да

Не

14. Кое е най-важно за Вас при бъдещата Ви реализация и избор на работодател?
(може да посочите повече от един отговор)
- Възнаграждение
- Динамична и разнообразна работа
- Възможност за обучение и развитие
- Добра репутация и престиж
- Добър екип
- Социални придобивки
- Придобиване на професионален опит
- Друго
15. Къде бихте искали да се реализирате?

В България

В чужбина

16. В какъв тип организация желаете да се реализирате професионално? (може да посочите
до 3 възможни отговора)
- Собствен спортен клуб/фитнес център
- Спортен клуб/школа
- Фитнес клуб/ СПА център
- Училище
- Лечебно/здравно заведение
- Спортна федерация/асоциация
- Спортна медия
- Общинска администрация
- Туристическа фирма
- Хотелски комплекс
- Фирма за спортни стоки
- Охранителна фирма
- Мениджърска агенция
- Водно/планинска спасителна служба
- Министерство
- Друго
Благодарим Ви за съдействието!
Въпроси, свързани с Вашата професионална реализация и кариерно развитие, може да
поставите в Кариерния център на НСА „Васил Левски”, тел. 02/40 14 208, каб. 107 или по
e-mail: career@nsa.bg.

Дата: ..................................

