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Трите имена: ................................................................................................................................................

Завършена специалност: ..................................................................................................................

Работа: 
 (Ако работите в настоящия момент, запишете името на фирмата/учреждение-
то, в която/което работите, градът, в който се извършва дейността на фирмата, и 
длъжността, която заемате.)
 (Ако учите магистратура, запишете специалността на магистратурата и 
висшето учебно заведение, в което я изучавате.)

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
Координати за обратна връзка:
Адрес: ...........................................................................................................................................................................

Телефон:.......................................................................................................................................................................

Е-mail:................................................................................................................................................................

1. Защо избрахте да следвате в АМТИИ - Пловдив?
 { Избрах да следвам в АМТИИ заради добрата й репутация.
 { Избрах да следвам в АМТИИ, защото това беше желанието ми.
 { Избрах да следвам в АМТИИ заради възможността за по-добра кариера.
 { Само тук ме приеха.

2. Удовлетворен/a ли сте от обучението си в Академията?
 { Удовлетворен/а съм.
 { По - скоро съм удовлетворен/а.
 { По - скоро съм неудовлетворен/а.
 { Неудовлетворен/а съм.

3. Мисля, че образованието, което получавам, ми дава възможност да си намеря 
работа?

 { Съгласен/а съм.
 { По - скоро съм съгласен/а.
 { По - скоро съм несъгласен/а.   
 { Не съм съгласен/а с твърдението.



4. Бил/а ли сте на професионална практика (стаж) по време на обучението си?
 { Да, стаж по специалността.
 { Да, стаж, който не е свързан пряко със специалността ми в Академията.
 { Не

5. Кога смятате, че е най-подходящо да се търси работа?
 { Във втори курс.
 { В трети курс.
 { В четвърти курс.
 { След като завърша бакалавърската си степен.
 { След като завърша магистърската си степен.

7. Смятате ли, че сте подготвен/а за интервю с бъдещ  работодател?
 { Подготвен/а съм.
 { По-скоро съм подготвен/а.
 { По- скоро съм неподготвен/а.

 { Неподготвен/а съм.

6. Ще си търсите ли работа в чужбина? 
 { Да (Посочете къде бихте желали да си търсите работа)

•	 ...............................................................................................................................................................................
 { Не

8. Доволен/а ли сте от преподавателския състав на вашия факултет?

 {  Да

 { Не

9. Бихте ли желали във вашата специалност да изучавате допълнителен/ни предмет/и?
 { Да (Посочете ги)
 � ...........................................................................................................................................................................

 { Не

10. Имате ли препоръки към дейността на администрацията и преподавателския  състав? 
 { Да (Посочете ги)
 � ..........................................................................................................................................................................
 � ...........................................................................................................................................................................

 { Не

11. Удовлетворява ли ви информационната база в сайта на АМТИИ?
 {  Да

 { Не

Благодарим Ви за отделеното време и внимание !


