Приложение № 2/1.

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”
БЛАГОЕВГРАД

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „Икономика”

Благоевград 2700, ул. Крали Марко, 2 Tel + 359/73/859 52, Fax: + 359/73/308 35

E-mail: stopfak@aix.swu.bg

Уважаеми г-н/ г-жо ........................................... ,
Катедреното и факултетно ръководство провеждат проучване относно
реализацията на студентите от специалност „МИО”, което цели анализ на оценката на
потребителите за тяхната подготовка. Целта на проучването е да се установи ефекта на
полученото във Факултета образование върху реализацията на завършилите го и на
студентите и разкриване на насоките за подобряване на качеството на обучението. Чрез
настоящата анкета се надяваме да съберем информация от Вас, като ръководители на
институция или звено, в които работят наши випускници/студенти. Вашето мнение ще
помогне да се приемат адекватни решения за успешното поддържане на европейските
образователни и бизнес стандарта, към засилване на връзката с дейния бизнес.
Вие имате пълна свобода да изразите своето мнение и оценки не само чрез
отговори на въпросите, но и посредством бележки, идеи и препоръки, написани на
отделен лист и приложени към анкетната карта.
Като разчитаме на Вашата отзивчивост се надяваме на активното Ви съдействие за
подобряване на образователните стандарти на Стопанския факултет и подготовка на
бъдещи кадри, отговарящи на Вашите професионални потребности.
С уважение и благодарност:

/Декан на Стопанския факултет/
.
”

Приложение № 2/2.

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ ИЛСКИ”
БЛАГОЕВГРАД

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ”
Благоевград 2700, ул. Крали Марко, 2 Tel + 359/73/859 52, Fax: + 359/73/308 35

E-mail: stopfak@aix.swu.bg

АНКЕТНА КАРТА

за проучване мнението на ръководителите на звена, в състава на които стажуват или
работят студенти от специалност „МИО”, Стопанскифакултет,
ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград
(попълва се от представител на приемащата организация)
1. Считате ли, че подготовката на наетите от Вас наши възпитаници е предпоставка за
добра професионална кариера?
а) Да;
б) Не;
в) Не мога да преценя.
2. При подбор на кандидатите за работа/стаж успехът от следването на кандидатите беше
ли критерий при подбора?
а) Да;
б) Донякъде;
в) Не.
3. Как бихте оценили представянето в конкуренте на кандидати, завършили специалност
„МИО” в Стопанския факултет?
а) Много добро;
б) Добро;
в) Задоволително.
4. Кои са добрите страни на подготовката на нашите студенти (възможии са повече от
един отговор)?
а) Добра теоретична подготовка;
б) Добра практическа подготовка;
в) Творческо мислене;
г) Висока степей на информираност;
д) Умение за работа в екип;
е) Адекватно поведение и преценка на ситуациите;
ж) Проява на инициативност;
к) Друго .. ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................

5. Какви промени в подготовката на студентите бихте препоръчали?
а) Засилване на общотеоретичната подготовка
б) Засилване на специализираната подготовка
в) Засилване на практическата насоченост на обучението
г) Провеждане на обучение за работа в екип
д) Засилване на обучението по информационни технологии
е) Подобряване на чуждоезиковата подготовка
ж) Подобряване на връзките с бизнеса
з) Друго ... ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
6. Каква е комплексната Ви оценка за професионалната подготовка и реализация на
ангажираните от Вас наши студенти?
А) Много добра;
Б) Добра;
A) Задоволителна.
7. Считате ли, че Вашите служители и/или стажанти, студенти и/или завършили
специалност „МИО” в Стопанския факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“ имат по-добра
подготовка в сравнение със завършилите сьщата специалност в друго висше училище?
а) Да, определено;
б) Няма съществена разлика в равнището на подготовката;
в) Завършилите Стопанския факултет са с по-ниско равнище на подготовка;
г) Не мога да преценя.
8. Вие сте готови да подпомогнете ЮЗУ „Неофит Рилски“ в подготовката на желаните от
Вас кадри като:
а) Предоставите материална база за практическо обучение на студентите;
б) Спонсорирате научно-изследователската дейност в университета;
в) Спонсорирате подготовката на изявени студенти;
г) Каните кадри на университета на обмяна на опит при Вас;
д) Подпомагате учебния процес с изявени Ваши специалисти;
е) Участвате в съвместни проекти с университета;
ж) Информирате за иновации в дейността Ви;
и) Информирате за качествени промени в изискванията Ви към кадрите;
к) Друго .. ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
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