Университет "Проф.д-р А.Златаров"-Бургас
ВЪПРОСЕН ЛИСТ № 7- Акушерка

Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на
кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА
1. Анкетата е доброволна и анонимна. Тъй като ще се обработва електронно, на формуляра "Въпросен лист" се отбелязва с химикал избраният от
Вас отговор в съответната клетка, като знакът не трябва да засяга ограничаващите я линии.
Например:

Попълнете таблицата:

2. На всеки въпрос се дава само един от възможните отговори,
които съгласно формуляра са цифрово означени с: 1, 2, 3, 4, 5.
Ако възможните отговори са по-малко от 5 се попълва само в
клетките, съответстващи на указанията към въпроса.
Нанасянето на поправки е недопустимо. При погрешно отбелязан
отговор, формулярът "Въпросен лист" трябва да се подмени.

Учебна година

2020/2021
Специалност, която предпочитате:

Брой анкетирани:
акушерка

1. Пол: 2 - мъж; 1 - жена
2. За каква форма на обучение кандидатствате: 1 - редовно; 2 - задочно
3. Какво средно училище сте завършили: 1 - обикновена гимназия; 2 - професионална
гимназия по техническа специалност; 3 - професионална гимназия по икономическа
специалност;
4 - езикова гимназия; 5 - друг вид средно училище
4.1. От медии: 1-телевизия; 2-радио; 3-вестници
4.2 От информационни материали на Университет
"Проф.д-р А.Златаров"-Бургас: 1 - информационни
4. Откъде получихте информация,
диплянки; 2 - афиши; 3 - WEB сайта на Университетa
за да изберете да кандидатствате в
4.3 От дейности на Университет "Проф.д-р А.Златаров"Университет "Проф.д-р Асен
Бургас в други селища на страната: 1 - участия в
Златаров"-Бургас (за всяка от
подточките от 5.1 до 5.4 можете да кандидат-студентски борси; 2 - представителства на
Университета в страната; 3 - посещения на
дадете и повече от един отговор):
представителства на Университета на място в училище
4.4 От лични контакти с: 1 - студенти,учещи в
Университета; 2 - родители, роднини; 3 - приятели.
5. Защо избрахте да следвате в Университет "Проф.д-р Асен Златаров"-Бургас?
1 - по настояване на родителите; 2 - по препоръка на приятели и съученици;
3 - по финансови причини; 4 - направих случаен избор; 5 - по вътрешно лични убеждения
6. Удовлетворява ли Ви организацията и обслужването при приемането на кандидатстудентските документи от служителите на Университет "Проф.д-р Асен Златаров"-Бургас?
1 - не; 2 - по-скоро не; 3 - нямам мнение; 4 - по-скоро да; 5 - да
7. Справочникът на кандидат-студента даде ли Ви изчерпателна информация по всички
интересуващи Ви въпроси? 1 - не; 2 - по-скоро не; 3 - нямам мнение; 4 - по-скоро да; 5 - да
8. Бяхте ли се запознали подробно със Справочника на кандидат-студента, преди да подадете
кандидат-студентските документи?
1 - не; 2 - по-скоро не; 3 - нямам мнение; 4 - по-скоро да; 5 - да
9.Познавате ли спецификата на образователните степени:
9.1. Специалност по?
Отговори: 1 - не; 2 - по-скоро не; 3 - нямам мнение; 9.2. Бакалавър?
4 - по-скоро да; 5 - да
9.3 Магистър?
10. На кое от следните качества държите най-много при бъдещата Ви подготовка в
Университет "Проф.д-р Асен Златаров"-Бургас?
1 - широкопрофилни теоретични знания; 2 - задълбочени научно-теоретични
знания само по специалността; 3 - нямам мнение; 4 - тясна, преобладаващо практическа
подготовка само по специалността; 5 - широкопрофилна практическа подготовка
11. Смятате ли, че изучаването на чужди езици трябва да бъде включено в учебните планове?
1 - не; 2 - по-скоро не; 3 - нямам мнение; 4 - по-скоро да; 5 - да
12. Считате ли, че в бъдещето Ви обучение трябва да участват: 12.1. Ръководители и
1 - не; 2 - по-скоро не; 3 - нямам мнение; 4 - по-скоро да; 5 - изтъкнати специалисти от
водещи фирми?
да
12.2. Чуждестранни
университетски
преподаватели?
13. Очаквате ли да получите в Университет "Проф.д-р Асен Златаров"-Бургас професионална
подготовка и знания и умения, които да Ви позволят успешна бъдеща реализация на пазара на
труда? 1-не; 2-по-скоро не; 3-нямам мнение; 4-по-скоро да; 5-не
14. Смятате ли да работите по време на следването, за да си помагате при издръжката?
1-не; 2-по-скоро не; 3-нямам мнение; 4-по-скоро да; 5-да

БЛАГОДАРИМ ВИ!
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*анкетираните на някои въпроси не са отговорили,
** На определени въпроси има посочен повече от 1 отговор

