Анкетна карта за ОКС „бакалавър“
Прием 2018 година, 1 курс, задочна форма на обучение
Проучването обхваща новоприетите студенти в 1 курс на ОКС „бакалавър“.
Провежда се при записването им за студенти в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов в периода месец юли – месец септември всяка година.
Целта му е да проучи каналите за информиране и факторите, които са ключови при
избора им за кандидатстване в Стопанска академия.

423 анкети
Въпрос 2. По кой от изброените канали се информирахте за възможностите и
условията, които предлага Стопанска академия за обучение в ОКС "бакалавър"?

По кой от изброените канали се информирахте за
възможностите и условията, които предлага Стопанска
академия за обучение в ОКС "бакалавър"?
от близки и роднини

40,43%

рекламно-информационни текстове и послания

37,12%

от приятели и съученици

34,99%

от настоящи и бивши възпитаници на СА

25,77%

рекламни материали по време на борсите

24,59%

презентации и брошури

24,11%

по време на НУС в СА

20,57%

от преподавател/служител на СА

9,46%

Въпрос 3. Кои от изброените фактори считате за ключови при избора Ви за
кандидатстване на СА?

Кои от изброените фактори считате за ключови при избора
Ви за кандидатстване на СА?
престиж на придобитото образование

71,39%

отлична репутация на завършилите специалисти

43,03%

висока оценка сред работодателите

38,77%

възможности за кариерна реализация

32,15%

мнение и съвети на родители

26,95%

географска близост

12,53%

цена на обучение и издръжка на живот

17,26%

високи очаквания за работна заплата
други

9,46%
0,00%
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Въпрос 6. В каква насока следва да се подобри информираността, относно
възможностите за обучение в СА?

В каква насока следва да се подобри информираността,
относно възможностите за обучение в СА?
по-силно присъствие в социалните мрежи

42,32%

в медиите

21,99%

дни на отворени врати

15,13%

повече инициативи, свързани със средните училища

11,82%

презентации

11,35%

Национални ученически състезания
друго

7,09%
0,47%

Въпрос 7. Участвали ли сте в някое от мероприятията, организирани от СА?

Участвали ли сте в някое от мероприятията, организирани
от СА?
Национални ученически състезания

20,80%

презентации
конкурс за есе

4,02%
2,13%

дни на отворени врати

1,42%

други

1,42%
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