Опитування роботодавців щодо
випускників НАВС другого
(магістерського) рівня за
спеціальністю 053 − Психологія.
Висловлені Вами побажання будуть
використані для поліпшення якості
освітніх послуг та будуть враховані під
час розроблення та перегляду
освітньої програми.
10 відповідей
Опублікувати дані аналітики

Укажіть, будь ласка, назву Вашого підприємства (установи/організації)
10 відповідей

УО Голосіївської РДА
Громадська організація
Інвестиційний аналітичний центр
НАВС
Група психолгічного супроводження в ГУНП Житомирської обл.
Приватний адвокат
Capital Group
Громадська органiзацiя
Приватна школа

Вкажіть посаду, на якій працює випускник нашої Академії, у Вашому
підприємстві (установі/організації)
10 відповідей
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Корпоративний психолог
Психолог
Провідний фахівець
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Психолог адвокатського об’…
Психолог
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Які з наведених нижче чинників мають, на Вашу думку, найбільший
вплив на ефективність професійної діяльності випускника та його
кар'єрне зростання ( від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень))
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Які з наведених нижче чинників мають, на Вашу думку, найбільший вплив на ефективність
професійної діяльності випускника та його кар'єрне зростання ( від 1 (низький рівень) до 5
(високий рівень))

[Володіння іноземною мовою]

[Володіння державною мовою]

[Вміння логічно мислити, робити правильні висновки, послідовно і обґрунтовано
висловлювати особисту думку]

[Ведення ділової документації]

[Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями]

[Націленість на професійний розвиток і кар'єрне зростання]

[Здатність пристосовуватись до нових ситуацій]

[Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці]

[Здатність працювати в колективі, команді]

[Націленість на кінцевий результат]

[Стратегічне мислення]

[Рівень базових (професійних) знань і навичок]

[Здатність застосовувати знання на практиці]

[Здатність розв’язання проблем]

[Здатність до аналізу]

[Здатність до навчання]

[Рівень теоретичної підготовки]
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Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників НАВС
10 відповідей

Так
Ні

100%

Надайте свій коментар або побажання стосовно підготовки фахівців в НАВС
6 відповідей

Бажаємо успіху у втіленні цікавих проектів!
Побільше таких висококваліфікованих і відповідальних фахівців
Розвиток аналітичних і ораторських навичок
Збільшення практичної складової під час навчання
Продовжувати так само ефективного навчати здобувачiв
Підготовка на високому рівні

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його. Повідомити про порушення - Умови
використання - Політика конфіденційності

Форми

