Анализ на резултатите от проведено анкетно проучване за проследяване
на кариерните нагласи на студентите от четвърти курс от ФС, ФП,
ФОЗЗГТ към НСА „Васил Левски“, летен семестър на учебната
2018/2019 година

В началото на летен семестър на учебната 2018-2019 година „Кариерен център“ към
НСА „Васил Левски” проведе анкетно проучване със студенти от четвърти курс, ОКС
„бакалавър“ на трите факултета - ФС, ФП, ФОЗЗГТ. За целта беше използвана
разработената анкетна карта от КЦ, която успешно прилагаме за втори път.
Целта на проучването е във връзка с новите изисквания на МОН и препоръките на
следакредитационния контрол, относно събиране на доказателствен материал за
проследяване на нагласите и кариерната ориентация на студентите преди, по време и след
обучението им.
Анкетната карта съдържа ключови въпроси за проследяване кариерните нагласи на
студентите в четвърти курс и съдействието на Кариерния център към НСА при
професионалната им реализация. Анкетна карта съдържа 19 въпроса, групирани в няколко
основни направления:
 Обща информация за анкетирания – имена, възраст, местожителство,
координати за връзка, специалност;
 Въпроси за очакванията на студентите от обучението им в НСА;
 Планове на студентите за бъдещата им професионална реализация по
завършената специалност в НСА и ролята на „Кариерен център“ за съдействие
в тази насока.
Въпросите в анкетата са кратки и ясни, за да не затрудняват анкетирания в
попълването й, като отговорите се отбелязват в квадратчета със знак „Х“ или „V”.
Предоставена е и възможност за изказване на мнения и препоръки в свободна форма.
В проучването взеха участие общо 86 студенти от различни специалности на трите
факултета, от които 56 броя анкетирани мъже и 30 броя анкетирани жени.
Анкетираните студенти попадат в следните възрастови групи:




От 21 до 24 години;
От 25 до 29 години;
От 32 до 39 години.

По-долу представям обобщените резултати от анкетното проучване на студентите.
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Въпрос 8. Владеете ли чужд език?

5%

13%

Да - 71 бр.
Не - 11 бр.
Без отговор - 4 бр.

82%

Въпрос 9. Какви допълнителни умения, квалификации, дипломи и сертификати
притежавате?
42 студенти не са посочили, че притежават допълнителни умения, квалификации или
дипломи, а 44 студенти са описали същите.

Въпрос 10. Обучението в НСА отговори ли на очакванията Ви?
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100%

Въпрос 11. Считате ли, че подготовката, която получихте в НСА ще Ви бъде
достатъчна за професионалната Ви реализация след дипломирането?
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Въпрос 12. По време на обучението си ползвахте ли услугите на Кариерния център
на НСА?

23%

Да - 20 бр.
Не - 66 бр.

77%
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Въпрос 13. Бихте ли се обърнали за помощ към Кариерния център на НСА при
професионалната Ви реализация след дипломирането?

28%

Да - 62 бр.
Не - 24 бр.

72%

Въпрос 14. Къде бихте искали да се реализирате?
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Въпрос 15. Как според Вас Кариерния център трябва да информира студентите за
предстоящи събития, свързани с тяхната професионална реализация и свободните
работни места?
Повечето анкетирани студенти са дали следните отговори:
- Информационни табла в НСА;
- Сайт на НСА;
- Facebook страница на Кариерен център.
Прави впечатление, че в отговора „Друго“, някои студенти предпочитат да получават
информация и по електронната поща.
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Въпрос 16. Имате ли очаквания за скорошна реализация по специалността след
завършването Ви?

1%
Да - 50 бр.

26%

Не - 13 бр.
58%

15%

Не мога да преценя - 22 бр.
Без отговор - 1 бр.

Въпрос 17. Работите ли в момента?

45%
55%

Да - 47 бр.
Не - 39 бр.

Въпрос 18. В какъв тип организация желаете да се реализирате професионално?
Повечето анкетирани студенти са дали следните отговори:
- Собствен спортен клуб/фитнес център;
- Спортен клуб/школа;
- Фитнес клуб/ СПА център.
Следват отговорите:
5

- Училище;
- Спортна федерация/асоциация;
- Министерство.
Въпрос 19. Съгласни ли сте предоставената от Вас информация да бъде
публикувана в сайта на НСА “Васил Левски”, както и да бъде предоставена на бъдещи
работодатели?

29%
Да - 61 бр.

Не - 25 бр.

71%

гр. София

ИЗГОТВИЛ,

20.03.2019 г.

Елена Забунова /Инспектор УД към КЦ/
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