Анкета
1.

Який напрям навчання Вас
зацікавило?

2.
3.

Вкажіть обрану Вами спеціальність?
Чи плануєте Ви в перспективі
продовжити навчання в аспірантурі /
магістратурі ОНПУ?

4.

Вкажіть джерело, з якого Ви дізналися
про ОНПУ

5.

На что Вы опирались при выборе ВУЗа?

6.

Які додаткові можливості ОНПУ Вас
привернули?

7.

Чи має для Вас значення проведення /
відвідування поза навчальних занять в
рамках ОНПУ?
Що на Ваш погляд могло б посприяти
Вашої адаптації до навчання в ОНПУ?

8.

9.
10.

Якими мовами Ви володієте?
Чи відчуваєте Ви комунікативні
складності при спілкуванні російською
мовою?

11.

Яку мову Ви б хотіли додатково вивчати в
ОНПУ?

12.

Чи маєте Ви доступ до інтернет-мережі і
комп'ютерам (ЕОМ) в ОНПУ, для
навчальних цілей?
Як Ви бачите в перспективі своє життя
після закінчення ОНПУ?

13.

14.

П.І.Б
Номер телефону
Електронна адреса
Ппоштова адреса

а) природничо
б) інженерно-технічне
в) соціально-гуманітарне
а) так, планую продовжити навчання в аспірантурі
б) так, планую продовжити навчання в
магістратурі
в) ні, планую отримати тільки ступінь бакалавра
а) інформаційний флаєр (листівка)
б) електронні ресурси
в) рада родичів / знайомих
а) престижність, статус
б) місце розташування
в) вартість навчання
г) напрям підготовки
д) можливість розширити контакти
ж) нестабільна політико-економічна ситуація в
рідній країні
a) можливість відвідувати додаткові освітні та
спортивні секції
б) позитивний морально-психологічний клімат
в) умови для саморозвитку і заняттям хобі
г) добра підготовка за обраним напрямом
а) так
б) немає
в) важко відповісти
а) організація та проведення спільної культурномасової та спортивної роботи
б) проведення мотиваційних тренінгів
в) організація студентського самоврядування
а) так, так як я ніде раніше не вивчав російську
мову
б) так, так як сам погано говорю, але при цьому
розумію мову співрозмовника
в) ні, не відчуваю складнощів, так як добре
володію російською мовою
а) англійський
б) німецький
в) французький
г) іспанська
д) інше (напишіть свій варіант)
а) маю, в будь-який час
б) маю, але не завжди коли потрібно
в) не маю
а) залишуся в Україні і продовжу роботу за фахом
б) залишуся в Україні в пошуках роботи поза
спеціальності
в) покину Україну і повернуся на Батьківщину у
пошуках працевлаштування
г) продовжу науково-дослідницьку діяльність в
аспірантурі
д) інше (напишіть свій варіант)
___________________________________
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