НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

АНКЕТНА КАРТА
/предназначена за ОКС „Магистър”/
Уважаеми колеги,
Целта на това проучване е да ни помогне да установим Вашите мотиви и
интереси към професионална ориентация, възможностите за реализация в спортната
практика и най-вече да координираме връзката между Вас и бъдещите работодатели.
Ще сме Ви благодарни, ако отговорите коректно на поставените въпроси.
Желаем Ви приятни минути с попълването на анкетната карта!
Заградете с кръгче предпочитания от Вас отговор, а там където е необходимо
попълнете!
1. Име и фамилия........................................................................................................................
2. E-mail за връзка…...............................................................тел. ............................................
3. Възраст...................... години
4. Постоянно местожителство...................................................................................................
5. Завършвам магистърска степен по програма……………………………………………..
6. Допълнителна специалност (специализация)......................................................................
7. Среден успех от курса на обучение степен “Бакалавър”: ..................................................
8. Среден успех от курса на обучение степен “Магистър”: ...................................................
9. Владеете ли чужд език?
o
Да, владея I........................................език

(посочете език и степента на владеене)

II........................................език
(посочете език и степента на владеене )

писменно, говоримо
(подчертайте)

писменно, говоримо
(подчертайте)

o Не владея
10. Какви допълнителни умения, квалификации, дипломи и сертификати притежавате?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(посочете)

11. Работите ли в момента?
o
Да, в................................................................, като.............................................
(къде)

o Не
12. Възнамерявате ли да работите професионално по специалността?
o Да
o Не

(длъжност)

13. Къде бихте искали да се реализирате професионално?
о в София
о в друг голям град ...............................................................................................
(посочете)

o

по постоянно местожителство...........................................................................
(посочете)

o в чужбина............................................................................................................
(страна, град)

o нямам ориентация къде ще работя
14. Отбележете с Х в какъв тип организация желаете да се реализирате професионално?
(можете да посочите до 3 възможности).
Вид организация
Ще основа собствен спортен клуб / фитнес център
Спортен клуб / школа
Училище
Лечебно (здравно) заведение
Фитнес клуб, СПА център
Спортна федерация, асоциация
Фирма за спортни услуги
Общинска администрация
Фирма за рекламна и консултантска дейност в спорта
Туристическа фирма
Хотелски комплекс
Фирма за спортни стоки
Охранителна фирма
Мениджърска агенция
Водно / планинска спасителна служба
Средства за масова информация (медии)
Министерство на младежта и спорта
Министерство на вътрешните работи
Министерство на отбраната
Министерство на образованието и науката
Друго
(посочете)
15. Съгласни ли сте предоставената от Вас информация да бъде публикувана в сайта на
НСА “Васил Левски”, както и да бъде предоставена на бъдещи работодатели?
o Да
o Не
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:...............................................

