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Във връзка с поддържането на системата за мониторинг и оценка на обучението в 

Колежа и спазване процедурите на ISO се проведе поредното анонимно анкетиране  сред 

студентите от трети курс -  сборни групи от всички форми на обучение  за оценяване 

съдържанието , методите на обучение, качествата на преподавателите в специализираните 

учебни блокове – шести  семестър.  Оценяването във всички СУБ в  тази учебна година се 

предприема в съответствие с решението на административното и академичното 

ръководство. Спецификата на специализиращия учебен блок налагаше разработването на 

специфична анкетна форма, от която трябва да произтече информация от една страна за 

СУБ-а като цяло, от друга за съдържанието на всички съставни дисциплини и на всеки 

преподавател поотделно.   Анкетната карта включва 8 затворени въпроса, групирани в 6 

раздела, както и позиции за свободен коментар. Съдържанието на отделните дисциплини 

се оценява посредством отношението на всяка дисциплина към общия профил на СУБ, 

степента на иновативност  и практическата насоченост. Анкетата е разработена специално 

за оценяването на СУБ и отразява спецификата на тази форма на обучение в последния 

семестър на обучението на студентите в Колежа.  

В рамките на това проучване бяха обхванати 28 дисциплини в четирите 

специализирани учебни блокове. 

СУБ „Мениджмънт 20-30” Водещ преподавател – доц.д-р Венцислав Савов 

 

СУБ „Мениджмънт 20-30” се състои от 6 съвкупни дисциплини, които се водят от 

различни преподаватели, най-често със солидна практика в съответната област, което 

налага оценяване на СУБ-а като цяло и всяка една дисциплина поотделно.  

23 студенти отговориха на анкетата за качеството на обучението по този СУБ. 

 

Основните критерии, по които се оценяват отделните дисциплини, е начинът, по 

който се вписват те в общия професионален профил на СУБ-а, иновативност и 

практическа насоченост на съдържанието на обучението, преподавателските качества на 

всеки преподавател /като компетентност, мотивация и взаимодействие между 

преподавател и студенти/, организация на обученинето в рамките на СУБ. 

 

Дисциплина „Лидерство” – преподавател Ирина и Петър Горялови 

  На въпроса дисциплината Лидерство има ли отношение към общия профил на 

СУБ-а 82,61% са отговорили положително, четирима студенти са преценили отговора си 

като „приемливо”. Що се отнася до иновативността на съдържанието – 73,9% смятат, че 

съдържанието определено е иновативно, 26% са съгласни по-колебливо.  Важният 

критерий за практическата насоченост на съдържанието е оценен с „да” от 82,6% и 

колебливо от 17.4%. 

 Относно компетентността на преподавателите 91,3% ги оценяват високо,9% са 

съгласни с малки колебания.  Мотивацията на екипа също е оценена с положителна 

оценка от 91,3%. Налице е взаимодействие между преподаватели и студенти. 



В свободните коментари студентите изразяват мнение, че са особено впечатлени от 

двамата преподаватели, материалът се пресъздава интересно, на много високо ниво на 

компетентност.  

 

 Изводи: Дисциплината е харесвана от студентите, съдържанието е практически 

насочено и иновативно, преподавателският екип е на високо ниво. 

 

 Дисциплина „Бизнес комуникации”– преподавател Георги Малчев 

 Според 91,3% от анкетираните студенти дисциплината има отношение към 

професионалния профил на СУБ-а, 82,6% оценяват съдържанието като иновативно и 

практически насочено. 

Компетентността и мотивацията  на преподавателя се оценява като висока от 

86,36% от студентите, 91,3% са посочили като много добро взаимодействието между 

студенти и преподавател в лицето на Г.Малчев  

 Свободните коментари на студентите по повод процеса на обучение по 

дисциплината „Бизнес комуникации” отразяват изключителна оценка на качествата на 

преподавателя Георги Малчев: изключително полезни лекции, невероятен преподавател с 

опит, препоръчват повече дисциплини да се преподават от Г.Малчев, уникален 

преподавател, високо ниво на компетентност, провокира позитивизъм и креативност, 

винаги в готовност за допълнителна помощ и отворен за нови идеи. 

 Изводи: адмирации към преподавател Г.Малчев от страна на студентите. 

 

 Дисциплина „Организационна психология” – преподавател Теодор Даскалов 

 65,22% от анкетираните студенти смятат, че в съдържателно отношение тази 

дисциплина се вписва в общия профил на СУБ, 26% считат, че по-скоро да, 8,7% не 

смятат, че тази дисциплина има място в този СУБ. 

Що се отнася до степента на иновативност на съдържанието, 61% считат, че получават 

иновативни знания и умения, 30,4% са колебливи в оценката си и 8,7% не са доволни. 

Важен за обучението показател е практическата насочност и полза от предмета – близо 

74% смятат, че знанията по тази дисциплина ще им бъдат полезни в практиката. 

Преподавателските качества на преподавателя се оценява от студентите 

посредством показателите – компетентност, мотивация и комуникация със студентите. 

 По отношение на компетентността на преподавател Теодор Даскалов 88,7% от 

анкетираните са посочили високо ниво на компетентност,  78,3% считат, че мотивацията 

му е на ниво, малко по-колеблива е оценката на способността му да комуникира със 

студентите –  61% считат, че по време на обучението е осъществен добър контакт между 

студентите и преподавателя.  

  Свободните коментари по различните показатели за оценка носят много 

полезна информация, тъй като дават възможност да се излезе извън рамките на 

конкретиката на въпросите и да се очертаят различни аспекти на процеса на обучение. По 

отношение на конкретния случай студентите споделят, че им харесва позитивното 

отношение на преподавателя към преподаването и студентите. В същото време не 

оценяват добре прекаленото показване на политически пристрастия , оценяват стила му 

като по-скоро журналистически, отколкото научен.  



 Изводи: Необходим е разговор с преподавателя за корекции по отношение на 

забележките на студентите.  Препоръчваме да се придържа към изискванията на ЗВО и 

правилата в Колежа. 

  Дисциплина „Мотивация и управление на конфликтите” – преподавател 

Светлин Иванов 

 Тази дисциплина се оценява много високо от студентите. 100% от тях смятат, че 

тази дисциплина съответства на профила на СУБ-а , 82,6% са убедени, че съдържанието е 

много иновативно, останалите с малки колебания също се присъединяват към тази оценка. 

Практическата насоченост на съдържанието се одобрява от почти 100% от анкетираните. 

 100% от студентите оценяват с най-висока оценка компетентността и мотивацията 

на Светлин Иванов, 87% твърдо считат, че е осъществен много добър контакт между 

преподаватели и студенти. 

 Свободните коментари дават по-пълна и цветна представа за протичането на 

учебния процес при даден преподавател.  

 Студентите оценяват преп. Св.Иванов като уникален преподавател, който им е 

поднесъл прекрасни лекции, много високо ниво на компетентност, изключителни 

презентации, висока степен на полезност за практиката. Много мотивиран преподавател, 

от който има какво да се научи, с богат практически опит.  

 Изводи: Преподавател Светлин Иванова получава отлични и ентусиазирани оценки 

от студентите. Очертава се като любим преподавател. 

 

 Дисциплина „Екологично и социално отговорен бизнес”  - преподавател 

Апостол Дянков 

 87% от анкетираните припознават  тази дисциплина като съставна част от СУБ-а, 

само един от студентите смята, че тя няма отношение към общия профил на СУБ-а. 74% 

считат учебното съдържание за иновативно,83% го смятат за достатъчно практически 

насочено. 

 Компетентността на преподавателя се оценява от 90% от студентите на високо 

ниво, 78% считат, че мотивацията за преподаване ги удовлетворява, в голямото си 

мнозинство анкетираните студенти са доволни от установеното взаимодействие между тях 

и преподавателя. 

 В свободните коментари студентите споделят, че Апостол Дянков е ерудиран 

преподавател, който се отзовава на желанието на студентите за допълнителни 

консултации.  На някои от студентите дисциплината им е скучна и безполезна за 

практиката. 

 Изводи: Дисциплината и преподавателя получават сериозна подкрепа от 

студентите. Необходим е разговор с преподавателя за разнообразяване на учебния процес 

и връзка с професионалната практика.  

 

  

Дисциплина „Изграждане на личен бранд” – преподавател Радина Ралчева 

 Почти 100% от студентите смятат, че тази дисциплина се вписва в общия профил 

на СУБ-а. 70% считат, че съдържанието е иновативно, 29% също подкрепят тази оценка, 

но по-колебливо. 95% смятат, че ще имат практическа полза от изучаването на тази 

дисциплина.  



82% от анкетираните оценяват компетентността на преподавателя като много 

висока, 86% от тях считат, че преподавателят е много мотивиран в процеса на обучението. 

74% считат, че преподавателят осъществява добър контакт със студентите. 

В свободните коментари студентите подчертават, че Радина Ралчева е много добър 

преподавател, много високо ниво на компетентност, един от най-харизматичните 

преподаватели, ерудиран и комуникативен лектор. 

Изводи: дисциплината се възприема добре като съдържание, преподавателят се 

оценява с висока  оценка.                                                                                                                                      

           

Оценката на организацията на обучението касае по-скоро работата на Учебен отдел 

като трябва да се отбележи,че вечерната форма на провеждане на обучението не се 

харесва на 13% от анкетираните, но в същото време тя е предпочитана от 87%, т.е. не се 

налага промяна в начина на организирането на обучението в СУБ.   

На въпроса „Какво най-много ви харесва в този СУБ” студентите са посочили общо 

за СУБ атмосферата, чувството за свобода, сплотеност и екипност. Високо се оценяват 

всички дисциплини, цени се и фактът, че преподавателите са практици и са извор на 

много нови и практически насочени знания, харесвани са и методите на обучение – 

ролевите игри и други методи. Самият СУБ се окачестява като много мотивиращ, 

интересен и това, че наученото може да бъде приложено в професионалния и личен 

живот. След всяка лекция студентите преоткриват себе си и затова им се струва много 

полезен, преоткриват нови хоризонти в комуникацията с хората, променят възгладите си 

за управлението на проблеми и конфликти.  

Преподавателите  Светлин Иванов и Георги Малчев се очертават като любими 

преподаватели в този СУБ. 

Някои от проблемите в СУБ-а:  

- Проблеми с мейлите и платформата, ненавременното качване на учебните 

материали на платформата. 

- Проблеми с разписанието – необходимо е повече време за подготовка между 

изпитите 

- Недостатъчен хорариум по отделните дисциплини 

 

Заключение: СУБ „Мениджмънт 20-30” е актуален, иновативен, добре структуриран и 

организиран. Преподавателският екип се оценява като високо компетентен, с интересни 

методи на обучение. Много харесван от студентите и полезен както в професионално, така 

и в личностно отношение. 

 

 

СУБ „Брандмениджмънт” – водещ преподавател гл.ас.д-р Маргарита Данчева 

СУБ „Брандмениджмънт” се състои от 6 съвкупни дисциплини, които се водят от 

различни преподаватели, най-често със солидна практика в съответната област. Това са 

дисциплините ”Брандмениджмънт”, „Корпоративен PR”, „Ефективност на 

позиционирането”, Визуални комуникации”, „Брандмениджмънт практикум”, 

„Практически маркетингови изследвания”.  

Анкетирането обхвана 20 студенти, от които 15 върнаха попълнени анкетни карти.  

На въпроса дали съдържанието на този СУБ се вписва в професионалния профил 

на Колежа над 90 % от анкетираните студенти смятат, че това е така.  



 

Дисциплината “Брандмениджмнът” - преподавател Светослав Билярски, 

председател на Асоциацията на франчайзите в България, основател и управител на 

Franchising.bg, води  курсове по Бранд Билдинг 

На въпросите тази дисциплина има ли отношение към общия профил на СУБ-а и  

иновативно ли е съдържанието на отделните дисиплини 100% от анкетираните студенти 

са отговорили с „да”, над 90% окачествяват практическата насоченост на съдържанието  

на тази дисциплина положително. 

Оценката на преподавателските качества на преподавателя се формира 

посредством три компонента – компетентен ли е в своята област дадения преподавател, 

мотивиран ли е да преподава дисциплината, взаимодействие между преподавател и 

студенти.          

На тези три критерии за оценка преподавател Светослав Билярски е оценен от 

анкетираните студенти с най-високата оценка. 

Студентите са разколебани в оценката си за организацията на обучението в СУБ 

като 50% считат, че е добра и толкова се примиряват с тази организация. 

 В свободните коментари студентите подчертават високата си оценка на 

преподавателя, дисциплината също е харесвана, имайки предвид, че е основна за 

маркетолози. Вниманието на студентите е привлечено от практическата насоченост на 

учебния материал и добрата комуникация между преподавател и студенти. 

 

Дисциплина Корпоративен PR -  преподавател от Ивелина Таушанова, 

консултант "Връзки с обществеността", Световна банка   

Дисциплината се вписва в общия профил на СУБ-а според оценката на 

анкетираните студенти. Относно иновативността на знанията и уменията, включени в тази 

дисциплина – 100% от анкетираните смятат, че съдържанието на дисциплината е 

иновативно.  По-колеблива е оценката относно практическата насоченост на учебното 

съдържание като 38% са изразили мнение, че може да се каже, че съдържанието е 

практически насочено. 100% от анкетираните студенти оценяват с най-високата оценка 

компетентността на преподавателя, нейната мотивация да преподава учебния материал и 

отлично взаимодействие между преподавател и студенти. Организацията на обучението се 

оценява положително. 

В свободните коментари обобщено студентите подчертават своето одобрение на 

Ивелина Таушанова като преподавател, харесват нейните методи на обучение, оценяват 

високо това, че примерите са от актуалната практика. 

 

Дисциплина Ефективност на позиционирането - преподавател проф.д-р  

Йорданка Йовкова , преподавател в УНСС 

Над 50% от анкетираните студенти смятат, че тази дисциплина е с иновативно 

съдържание, също толкова оценяват практическата насоченост на учебния материал с най-

високата оценка. 

Преподавателските качества на проф. Йовкова, която е професионален преподавател, 

се оценяват снай-висока оценка от над 80% от анкетираните – нейната компетентност по 

дисциплината, мотивацията й за преподаване и взаимодействието между преподавател и 

студенти. 



В свободните коментари студентите подчертават удовлетвореността си от методите на 

обучение и желанието на преподавателя да преподава дисциплината. 

 

 Дисциплина „Визуални комуникации” – преподавател Валентин Ангелов 

 Дисциплината „Визуални комуникации” се посреща с интерес от страна на 

студентите. Тя се преподава от Валентин Ангелов – един от най-изявените съвременни 

художници. 80% от анкетираните студенти  смятат, че дисциплината се вписва в общия 

профил на този СУБ, че съдържанието е достатъчно иновативно и определено е свързано 

със съвременната практика във визуалните комуникации.  

 Що се отнася до преподавателските качества на преподавателя Валентин Ангелов – 

компетентност, мотивация и осъществено взаимодействие между преподавател и 

студенти, почти 100% от анкетираните са оценили с най-високата оценка. 

    

Дисциплина „Брандмениджмънт – практикум” – преподавател гл.ас. д-р 

Маргарита Данчева,  преподавател в Колеж по МТМ и ръководител  на СУБ-а .  

 Според мнението на почти 100% от  анкетираните студенти, тази дисциплина се 

включва в профила на този учебен блок, според 80% включените в програмата знания и 

умения кореспондират с последните новости в областта на маркетинга. Практическата 

насоченост на материала се оценява високо от 87% от студентите.  

 Оценките на компетентността на д-р М.Данчева, нейната мотивация за преподаване 

и взаимодействието са възможно най-високите от 100% от анкетираните.  

 

Дисциплина Практически маркетингови изследвания - Дисциплината 

„Практически маркетингови изследвания” се преподава от проф.д-р Живко Георгиев - 

Research Director GALLUP International.  

Доколко тази дисциплина се вписва в общия професионален профил на СУБ-а , 93% са 

отговорили положително, включените в програмата знания според 60 % са иновативни, 

практическата насоченост на учебния материал се оценява  като достатъчна от 54% от 

анкетираните. 

Преподавателските качества на преподавателя се оценяват доста високо от 

анкетираните студенти, компетентността на преподавателя и неговата мотивация да 

преподава са оценени с най-високата оценка от 80% от студентите, а взаимодействието 

между преподавател и студенти получава отличен от 54% от студентите.  

Свободните коментари са много надежден източник на информация за оценката на 

студентите, тъй като те касаят по-широко виждане на процеса на обучение. Оценките в 

свободните коментари могат условно да се разделят на две : 

-  оценка на преподавателите – налице е колегиално отношение към студентите, 

харесвани са методите на обучение, желание и мотивация за преподаване, 

цялостният екип от преподаватели е компетентен в сферата на СУБ-а. 

- Практическа насоченост на обучението – преподавателите са в по-голямата си част 

практици, така че практическата насоченост е налице, примерите са от актуалната 

практика. 

Препоръки: повече материали на хартиен и електронен носител 

 

В заключение оценяването на СУБ „Брандмениджмънт” ни дава основание за 

придобиване на цялостна представа за това как се възприема този учебен блок от 



студентите, за които е предназначен. Учебният материал е актутален, екипът като цяло е 

компетентен, включва, според оценките на студентите, млади и ентусиазирани 

преподаватели, които са с мотивация и желание за преподаване. Специализираният учебен 

блок  е на ниво, оценява се високо от студентите, не се налагат административни намеси.   

 

 

 СУБ „Бизнес предприятие” – водещ преподавател Деян Дойков 

 

СУБ „Бизнес предприятие” се състои от 4 съвкупни дисциплини, които се водят 

от преп. Деян Дойков и преп. Владо Калоянов. Този СУБ е характерен с това, че 

студентите са по-малко и работят преди всичко екипно, като крайната цел е да разработят 

реални проекти, свързани с реални проблеми и фирми. В СУБ-а се изучават 4 дисциплини, 

по-скоро 4 етапа на практическа работа: Бизнес портфолио, Бизнес проект, Вериги на 

добавени стойности в бизнеса, Консултантски проект – екипна дейност.  

На въпроса дали този СУБ се вписва в професионалния профил на Колежа 100% от 

студентите са отговорили положително. Съставните дисциплини определено имат 

отношение към общия профил на СУБ-а според 100% от анкетираните. Същата е оценката 

на въпросите, касаещи  иновативността на учебното съдържание, практическата 

насоченост и оценката на преподавателите във всичките показатели – компетентност, 

мотивация, осъществяване на взаимодействие между студенти и преподаватели, както и 

организацията на учебния процес. 

Резултатите от този СУБ се презентират на студентски форум, на който 

специализирано жури оценява проектите и подпомага студентите в търсене на фирми-

внедрители на създадения краен продукт. Тази учебна година един от проектите беше 

възложен и внедрен от Колеж по МТМ – „Бизнес клуб на МТМ”  

В свободните коментари студентите са оценили най-високо възможността да се 

работи по реални проекти, които практически могат да имат реализация и развитие, с 

всички съпъстващи процеса практики, подходи и методология. 

СУБ-ът е предназначен за студентите в специалност „Предприемачество”, 

изключително полезен в практическо отношение. Преподавателите са на високо 

компетентно ниво. Радва се на висока оценка от страна на студентите. 

 

СУБ „Импорт-експорт”- водещ преподавател проф.д-р Стефан Стефанов 

СУБ „Импорт-експорт” се състои от голям брой дисциплини /12/, поради което 

оценката дисциплина по дисциплина  от страна на студентите бе твърде затруднена. Ето 

защо оценката на този СУБ се извърши не по отделни дисциплини, а за цялостния СУБ.  

На въпроса дали съдържанинето на СУБ-а се вписва в общия професионален 

профил на Колежа 86,4% от анкетираните 22 души са отговорили положително. 77,3% са 

подчертали, че съставните дисциплини на този СУБ се вписват в общия профил на СУБ-а. 

Относно иновативността на съдържанието на отделните дисциплини, 54,55% от 

анкетираните студенти смятат, че съдържанието е иновативно, 32% считат, че би могло да 

се каже. 68% смятат, че е налице практическа насоченост на съдържанието на отделните 

дисциплини. 

 Оценката на преподавателските качества на преподавателите по отделните 

дисциплини са оценени високо от 86,4% от анкетираните, а 77,3% са убедени, че е налице 

взаимодействие между преподаватели и студенти.  



 Организацията и обслужването на учебния процес в този СУБ се одобрява от почти 

100% от анкетираните студенти. 

 В свободните коментари студентите са изразили одобрение на проф.д-р Стефанов, 

както и на съдържанието на обучението, специално темите по бизнес преговори и борси. 

 В частта препоръки студентите изискват по-съвременно и интригуващо 

представяне на материала, нови адекватни методи на обучение, за да има и по-голяма 

посещаемост на занятията. 

 

 Анализът на резултатите от обучението в рамките на свободно избираемите 

блокове показва, че е налице един нормален учебен процес, с много положителни 

елементи, отбелязани от студентите и незначителни предложения за решаване на преди 

всичко на организационни проблеми. Не се налагат административни мерки за корекции. 

 

М.септември 2016 г.     Изготвил: Р.Панова 

         

Център за оценяване и кариерно развитие  

 

Докладът е обсъден и приет от Съвета по качеството през месец октомври 2016 г. 


