ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
БЛАГОЕВГРАД

Уважаеми колега,

Анкетна карта

Благодарим Ви, че бяхте студент на ЧВУ Колеж по туризъм Благоевград!
Като възпитаник на Колежа бихме желали и в бъдеще да продължим сътрудничеството с Вас, поради
което Ви молим да попълните настоящата анкетна карта. Информацията ще се използва в обобщен вид,
единствено и само за статистически изследвания на ЧВУ Колеж по туризъм - Благоевград, с цел
подобряване на качеството на учебния процес, повишаване на възможностите и обективно проследяване
на професионалната реализация на завършилите студенти.
Моля посочете, чрез ограждане или подчертаване, отговора на всеки въпрос, който считате за
най-подходящ. На останалите празни места дайте Вашето мнение в свободен текст.
Три имена на анкетирания ...............................................................................................................................
Телефон за контакт ....................................................................................................................
Имейл за контакт .......................................................................................................................
Дата на попълване ....................................................................................................................
Данни за завършено образование в ЧВУ Колеж по туризъм - Благоевград:
1. ОКС Професионален бакалавър
Специалност ...........................................

I.

Година на дипломиране .............................

Моля, уточнете Вашата трудова заетост :

1. Работещ. (Моля, посочете месторабота и длъжност)...............................................................
-

...........................................................................................................................................................................
Ако се назначен/а на работа по специалността ли работите?
Да
Не
Ако не работите по специалността виждате ли реална възможност да започнете работа в сферата в
която сте обучавани? Да Донякъде Не
Професионалната Ви реализация се осъществява в страната или в чужбина? В страната В чужбина
Организацията, в която работите, осъществява преимуществено своята дейност в страната или в
чужбина? В страната В чужбина
Наученото по време на обучението е добра основа за последващо надграждане в организацията в
която работите? Да Донякъде Не

2. Търсещ работа. (Моля, посочете желана сфера на работа)…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

-

-

Смятате ли, че получените знания при подготовката Ви в Колежа са добра основа за намиране на
работа по специалността?
Да Донякъде Не
Ако отговорите Ви са “Не” или “Донякъде” кое от следните бихте определили като причина
(възможен е повече от един отговор)?
А. Недостатъчна теоретична подготовка;
Б. Недостатъчно практическа подготовка;
В. Недостатъчно езикова подготовка;
Г. Недостатъчно подготовка на лични умения необходими за професионална реализация (умения за
работа в екип, презентационни и комуникационни умения, лидерски умения и т.н.);
Д. Недостатъчни умения за приложение на специализиран софтуер по специалността;
Е. Друго …………………………………………………………………………………………………

II.

Препоръки

1. Ползването на кой от изброените чуждестранни езици бихте определили като необходимо условие
за професионалната Ви реализация и бихте препоръчали да се засили преподаването при
обучението на студенти в Стопански факултет (Възможен е повече от един отговор):
А. Английски език; Б. Френски език; В. Немски език; Г. Испански език; Д. Руски език;
Е. Италиански език; Ж. Друг език ..............................................................................
2. Какво бихте препоръчали за подобряване на учебния процес?

3. Съдейки от конкретната Ви професионална реализация какви дисциплини бихте препоръчали да се
включат в учебния план?
4. Бихте ли представили Вашата организация в студентска трудова борса организирана от ЧВУ Колеж
по туризъм, Благоевград ?
Да

Донякъде

Не

5. Бихте ли приели покана да направите публично представяне на професионалната Ви дейност като
част от действията за подобряване на практическата подготовка на обучаваните във факултета
студенти?
Да Донякъде
Не

Благодарим Ви за съпричастността и съдействието!

