
ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР  

НА УЧЕБНАТА 2021-22 Г. В БСУ 

 

I. Проучване на мнението на випускници на БСУ, дипломирани през 2021 г. 

Изследването е извършено през м. май и м. декември 2021 г. от отдел “Качество на 

обучението” при БСУ чрез онлайн анкета, изпратена на всички студенти, дипломиращи се през 

съответната година. Анкетната карта съдържа 12 въпроса, отразяващи най-важните от гледна точка 

на студентите показатели за качество на работата на университета, други важни за комплексната 

оценка на висшето училище въпроси, 2 отворени въпроса за споделяне на впечатления от 

преподавателите и учебния план на специалността, както и демографски данни. В резултат на 

анкетирането са събрани и обработени общо 172 анонимни анкетни карти, което означава, че са 

обхванати мненията на 38% от общата бройка на завършилите бакалаври и магистри. 

                  Табл.1 Разпределение на анкетираните по център и специалност 

ЦЕНТЪР СПЕЦИАЛНОСТ БРОЙ АНКЕТИРАНИ 

ЦИУН 

Счетоводство и контрол 12  

 

 

 

44 

Финанси 7 

Маркетинг 5 

Здравен мениджмънт 9 

МИО 3 

Икономика и маркетинг на туризма 3 

УЧР и организационна психология 3 

ЦИТН 

СИТЕ и ТБ 8  

 

 

 

34 

ИКСК 6 

Софтуерно инженерство 6 

ЕСЕО 4 

СИИТ 3 

ИЕЕС 3 

КСТ  2 

БИТ 1 

КЕВЕИ 1 

ЦЮН 

Право 10  

17 АУСНС 4 

МРР 2 

Публична администрация 1 

 

ЦХН 

ПНУП 36  

 Психология 12 



 ДЮП 9  

75 Журналистика и ВО 8 

Психологично консултиране 7 

ПКСП 2 

СДК 1 

Общо за БСУ 171 

 

Табл. 2 Демографски характеристики 

 
БРОЙ 

ОТНОСИТЕЛЕН 

ДЯЛ 

Образователна степен   

Магистър 103 60,2% 

Бакалавър 68 39,8% 

Успех от следването   

Добър 26 15,2% 

Много добър 91 53,2% 

Отличен 54 31,6% 

Възраст   

до 25 г. 23 13,4 

26-30 г. 25 14,6 

31-35 г. 35 20,5 

36-40 г. 39 22,8 

над 40 г. 49 28,7 

Общо: 171 100,0% 

 

Около два месеца след завършването си 83% от анкетираните имат работа - фиг.1. 

 

               

 

 

 

 



  Фиг. 1 

 

 

 

Повече от половината от тези, които имат работа, работят по специалността си – фиг. 2. 

 

                        Фиг. 2 

 

 

Да

83,0%

Не

17,0%

Имате ли работа

Напълно

38,0%

По-скоро да

18,1%

По-скоро не

23,4%
Не

20,5%

По специалността си ли работите



Следващите фиг. 3 и 4 конкретизират данните по центрове. Най-висок е процентът на 

работещите сред завършилите ЦХН и ЦИУН като от тях е и най-високия относителен дял на 

работещите по специалността си – около и над 60% . 

                 Фиг. 3 

 

 

 

          Фиг. 4 

 

 

ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за 

БСУ

84,1% 79,4% 76,5%
85,3% 83,0%

15,9% 20,6% 23,5%
14,7% 17,0%

Имате ли работа /по центрове/

Не

Да

ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за 

БСУ

29,5% 32,4%
17,6%

50,7%
38,2%

31,8% 20,6%

23,5%

8,0%
18,2%

25,0%
26,5%

35,3%
17,3% 22,9%

13,6% 20,6% 23,5% 24,0% 20,6%

По специалността си ли работите /по центрове/

Напълно По-скоро да По-скоро не Не



 На фиг. 5 се вижда, че  почти половината от анкетираните отговарят, че очакванията им за 

реализация след завършване са, че Ще направят добра кариера. Около  9% не смятат да работят по 

специалността си. Фиг.6 показва, че това са основно от завършващите ЦИУН. 

       Фиг. 5 

 

Сред анкетираните, завършващи ЦЮН няма такива, които не смятат да работят по 

специалността си, но виждаме, че те са по-предпазливи в очакванията си, че това ще стане бързо и 

лесно. Едва 1/3 от тях са посочили още при завършването си, че дипломата ще им помогне да 

направят добра кариера. 

Сред завършващите ЦИТН, с изключение на тези около 9%, които не смятат да работят по 

специалността си, се наблюдава най-голям оптимизъм за реализацията си. 

              Фиг. 6  

Дипломата ще ми 

помогне да 

направя добра 

кариера, 48,5%

Ще имам 

възможност да 

намеря работа по 

специалността, 

35,7%

Трудно ще 

намеря работа по 

специалността, 

6,4%

Не смятам да 

работя по 

специалността, 

9,4% 

Очаквания за реализация

ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за 

БСУ

52,3%
41,2% 35,3%

53,3% 48,5%

29,5% 50,0%

35,3%

33,3% 35,7%

29,4%
8,0% 6,4%18,2%

8,8% 5,3% 9,4%

Очаквания за реализация /по центрове/

Не смятам да работя по специалността си
Доста трудно ще си намеря подходяща работа по специалността
Ще имам възможност да си намеря интересна работа по специалността
Дипломата от БСУ ще ми помогне да направя добра кариера



Повече от 85% от завършилите са на мнение, че дипломата от БСУ има авторитет сред 

работодателите – фиг.7.  

Фиг. 7 

 

Няма изразена силна зависимост при отговора на този въпрос от центъра на анкетираните, 

но най-категорични са в потвърждението си завършващите ЦХН, а известна скептичност се 

наблюдава сред част от завършващите ЦЮН.  

 

Фиг. 8  

 

Определено да

34,5%

По-скоро да 

51,5%

По-скоро не

11,7%

Не

2,3%

Дипломата от БСУ има авторитет сред работодателите

ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ

22,7%
32,4%

23,5%

45,3%
34,5%

65,9% 52,9%

52,9%

42,7%
51,5%

9,1% 11,8% 23,5%
9,3% 11,7%

2,3% 2,9% 2,7% 2,3%

Дипломата от БСУ има авторитет сред работодателите

/по центрове/

Определено да По-скоро да По-скоро не Не



  Добрите впечатления и отзиви на завършилите и учещите в БСУ са най-добрата реклама за 

Университета. На фиг. 9 се вижда, че повече от 90% от анкетираните, завършили БСУ през 2021 г., 

биха препоръчали БСУ на познат, който иска да следва във висше училище.  

Фиг.9 

 

На фиг. 10 са показани отговорите на този въпрос според центъра, който са завършили 

анкетираните. Най-категорични положителни отговори се виждат при абсолвентите от ЦХН. 

    Фиг. 10 

 

Определено да 

57,3%

По-скоро да

34,5%

По скоро не

5,3%Не

2,9%

Бихте ли препоръчали БСУ на познат

ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ

50,0%

67,6%

35,3%

62,7% 57,3%

43,2%
23,5%

47,1%

32,0%
34,5%

2,3% 5,9%
11,8%

4,0% 5,3%
4,5% 2,9%

5,9%
1,3% 2,9%

Бихте ли препоръчали БСУ на познат /по центрове/

Определено да По-скоро да По-скоро не Не



На фиг. 11 са показани средните оценки, които дават завършилите на актуалността и 

практическата приложимост на получените знания по време на следването си. Скалата, по която се 

оценяват тези показатели е от 1 – Никак до 5 – Напълно. Получена е сравнително висока оценка за 

Актуалност на получените знания – 4,44  и не толкова – за Практическата им приложимост – 4,11. 

Виждат се и осреднените отговори по центрове. 

 

Фиг. 11 

             

/1 – Никак,  5 – Напълно/ 

 

Силни и слаби страни на учебния план на специалността, която завършихте 

 

ЦИУН 

 

Счетоводство и контрол 

1. Силни стани: Преподавателите са изчерпателни във всяко запитване отправени към 

тях. Слаби страни: може би трябва да се има повече часове като упражнения.  

2. Според мен в университета се преподават неактуални методи за работа(конкретно 

счетоводство), практическите обучения са сведени до минимум. Обучението не отговаря на 

търсенето на пазара на кадри! След завършеното обучение, ако желаеш да работиш като 

счетоводител, е необходимо да придобиеш умения за работа със счетоводен софтуер, ТРЗ, които 

по време на обучението не се предлагат от университета. Смея да твърдя, че аз лично съм един 

напълно неподготвен кадър за пазара на труда и ако искам да работя по специалността си е 

4,50

4,34
4,41

4,24

4,35

3,76

4,43

3,99

4,44

4,11

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

Оценка-актуалност на знанията Оценка-практическа приложимост

Актуалност и практическа приложимост на знанията, 

получени в БСУ /средни оценки по центрове/

ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Средно за БСУ



необходимо да заплатя допълнителни курсове и обучения за да бъда наета! Обучението ми в 

университета е крайно разочароващо, което го осъзнах твърде късно! 

3. Широк кръг за реализация. 

4. Учебният план е на ниво. 

 

Финанси 

1. Нямам впечатление да е имало слаби страни.  

2. Предвид епидемичната обстановка в страната през 2020 г., обучението беше 

дистанционно, и въпреки това учебния план беше добре организиран и комуникацията с 

преподавателите и служителите от учебен отдел беше на ниво. 

3. Програмата е много всеобхватна, каквато е и специалността и е добра база за 

надграждане.  

4. За съжаление има преподаватели, за които това е просто работа, а не призвание, но 

това не е специфично за БСУ, а навсякъде. И все пак смятам, че отношението между тези и 

отдадените преподаватели клони все повече към отдадените и отворени към света 

преподаватели. 

 

Маркетинг 

1. Силни - страхотно отношение на преподавателите към студентите, също и от учебен 

отдел. Отдаденост в преподаването, отговорност и старание всеки един студент да разбере 

преподадения материал.  Слаби - не достатъчно информация в мудъл по съответните дисциплини. 

Много малко часове за упражнения.  

2. Силните страни са в това ,че знанията са  приложими в сферата. За слаби страни не 

мога да определя. 

3. Силни -обхвата на материала ,който обхваща. Слаби- малко работа с програмата SPSS  

4. Силни стани: Преподавателите са изчерпателни във всяко запитване отправени към 

тях. Слаби страни: Може би трябва да се има повече часове като упражнения.  

 

Здравен мениджмънт 

1. Според мен няма слаби страни. Учебния план е достатъчно изчерпателен и  може много 

добре да се подготвиш. 

2. Аз завърших дистанционно-силните страни са че можех да уча от всякъде - от вкъщи 

от работа, не губех време да ходя на лекции в определени дни, получавах информацията на 

компютъра ми. Слабите страни са разбира са липсата на контакт със състудентите и 

учителите. 

3. В учебният план е заложено усвояване на необходимите и основни познания в областта 

на дисциплината. 

4. Бъдещето ще покаже.  

 

 



МИО 

1. Преподавателите са силната страна! Слабата страна е администрацията на 

икономическия факултет.  

 

Икономика и маркетинг на туризма 

1. От години работя в сферата на туризма, смятам, че образованието, което получих е 

отлично.  

2. Силните страни на учебния план на специалността която завърших са: 

- Получи задълбочени теоретични познания по Икономика, Маркетинг, Туризъм.  

- Научих се да развивам и защитавам идете си разработвайки различни курсови работи по 

различните дисциплини. 

Слаби страни: Липса на избираеми предмети, недостатъчна практическа подготовка, 

липса на упражнения по някои предмети.  

 

УЧР и организационна психология 

1. Учебният план е с практическа насоченост, набляга се на съвременната 

икономическа и соц. обстановка, получените знания са напълно приложими в работна среда.  

 

 

ЦИТН 

 

СИТЕ и ТБ 

1. Чрез посещението на различни фирми и институции се придобива ясна представа за 

приложението на специалността. 

2. Силни страни- актуалност, слаби страни- поради Ковид пандемията, не можахме да 

реализираме някои планове за присъствено наблюдение. 

3. Отлична подготовка и бърза реализация. Няма слаби страни. 

4. От двете страни не се полага достатъчно усилия, за да изгради реална връзка между 

образование и работа. Тук може да се мисли за по-силно застъпване на стажове на реални 

работни места в хода на обучението, както и за по-активна подкрепа от страна на големите 

работодатели на самия образователен процес. 

Необходими са повече часове  за практическо обучение (практика) в реална работна среда. 

Например да има специализирани практики за обучения на вещи лица и на съдебни заседатели. Да 

има възможност, по време на обучението, задължително да се присъства на съдебни заседания по 

граждански и др. дела и те да се дискутират по време на обучението от преподаватели и 

студенти." 

5. Слаба страна: Завършената от мен сп. СИТЕ и ТБ не е задължително административно 

изискване за регистрацията ми като вещо лице/съдебен експерт/ към Съда. Не е считана дори 

като допълнителен бонус за в.л. при избор за възлагане на експертиза. Задължително е, според 



мен,  да се отрази в публичните данни на регистрираното вещо лице към Съда без личната му 

молба. Силна страна: полезно обучение за развитието ми в професионален план. 

 

ИКСК 

1. Програмата трябва да бъде максимално доближена до реалната обстановка в която ще 

попадне един студент след като завърши БСУ. 

 2. Всички дисциплини ми дадоха необходимите детайли, за да мога да изградя достатъчно 

ясна картина за това какво представляват ИКСК. За всяка от тях имаше достатъчно източници 

и информация за допълнителна подготовка както онлайн, така и учебници. 

3. Като слаби страни бих посочила хронологията на преминаване през дисциплините. Да не 

се започва от втори семестър, после първи, да не се сливат специалности, които не са на едно ниво 

спрямо конкретния предмет. 

4. Напълно удовлетворява. 

5. Обучението бе повлияно от ковид мерките, нямаше практически задачи, дори не 

можахме да се запознаем със състудентите и преподавателите както следва. 

 

Софтуерно инженерство 

1. Не мисля, че има някакъв смисъл от Техническо и компютърно документиране за СИ. 

Бизнес комуникациите също нямат място в тази специалност. Ако човек няма начално ниво 

на култура може би курсът ще му е полезен. Бих го оставил като избираем курс за специалностите 

от ЦИТН. 

Единственият полезен курс при доц. Желев беше Компютърна графика, но поради лошото 

му преподаване и трагичните материали в Мудъл, курсът беше безинтересен за повечето от нас. 

Не може да отговори на почти нито един от въпросите, които студентите му задават. 

Курсовете при доц. Ангелов са на почти същото ниво, както при доц. Желев. 

Материалите в Мудъл по курсовете на доц. Моллова също са оскъдни и трагични. 

Мисля, че курсовете по Английски език трябва да са по-трудни. Абсолютно нищо ново не 

научих от групата за по-напреднали, а другата група все още се учеха да четат. 

Трябва курсовете на Желев, Драгнева, Ангелов, Христозова и Долчинков да бъдат заменени 

с курсове по специалността, а техните да бъдат предлагани като избираеми. Примерни курсове, 

които трябва да присъстват в програмата ни на софтуерни инженери: 

- Алгоритми 

- Структури от данни 

- По-задълбочено учене на OOP, MVC (model view controller), може и на някои принципи на 

работа като SOLID 

- По-задълбочено учене на бази данни, различните видове (SQL, ORACLE, etc.), заявки, 

транзакции и т.н. 

2. Трябва да има повече програмиране с модерни технологии и фреймуърци.  

3. Изучават се много излишни предмети, това ангажира и се отнема фокуса от важните 

предмети. 



4. Високо качество на обучението и на образователния процес във всички образователни 

степени и всички форми на обучение. Съответствие и спазване на законовите разпоредби.  

Академично подготвен екип от преподаватели. Обучението съответства на съвременните 

постижения в науката и се признава от съответните академични общности. 

 

ЕСЕО 

1. Добре подбрани предмети, които са напълно приложими в практиката. Нужни са 

повече практически упражнения (има колеги, които не са практикували или не практикуват 

професията и не могат да направят "връзка" между теория и практика). 

 

СИИТ 

1.Възможност за развитие 

 

ИЕЕС 

1. Учебният план обхваща много неща, което е добре! Логично е, че за да научиш много 

неща добре, трябва да разполагаш с време! Лекциите нямаха достатъчно часове за да се усвои 

целият материал. Лично аз разбирам почти всичко, но колегите ми нямат възможност да 

разберат много, понеже времето е съкратено и докато навлязат в материала до момент, в който 

да  започнат да задават въпроси, със сигурност трябват повече часове! Не ми хареса и 

ситуацията, че след завършил с отличен успех, научих, че няма да се издават свидетелства за 

отличие, поради отменената церемония. Това според мен не трябва да бъде така! Според мен 

нищо не би коствало на университета, който взима цялата семестриална такса, дори през 

настоящата обстановка, да предаде свидетелството заедно с дипломата, макар и не лично от 

ректора… 

 

КСТ  

1. Гъвкав учебен план. 

 

ЦЮН 

 

Право 

1. Слаба страна - малко практически занятия. Силната страна е пряката и лесна 

комуникация с преподавателите. Изборът на избираеми дисциплини е сериозен минус, както и 

малкото налична литература в библиотеката.  

2. Нужни са повече часове по основните дисциплини в правото (процесите, търговско и 

пр.), Медийно, природозащитно и прочие са напълно излишни според мен. 

3. Часовете за упражнения са твърде малко. 

4. Липса на практически занятия, водени от преподаватели, които са и практици. 

Воденето на различни специалности от едни и същи преподаватели, т.е. липса на хабилитирани 



преподаватели по преподаваните специалности, което налага един преподавател да води няколко 

различни дисциплини. 

 

АУСНС 

1. Силни - авторитетна специалност; слаби – доста рамкирана. 

 

 

ЦХН 

 

ПНУП 

1. Силни страни: добро отношение на преподаватели, администрация. Гъвкавост, 

компетентност на преподаване. Възможност за контакт с преподавателите. Слаби страни – 

няма.  

2. Трябва да има подготовка и за следобедните часове в училище  -  занималнята.  

3. Възможност за реализация. 

4. Нужно е повече часове по хоспитиране и практика в ДГ и НУ. 

5. Всичко е супер.  

6. Единствено липсата на студентска практика заради Covid-мерките по училищата. 

Силните страни - изучаването на приобщаващо образование и информатика, упражненията също. 

7. Има дисциплини, които са излишни. Трябва да се наблегне на придобиване на повече 

практически умения. 

8. Имат само силни страни. 

9. Според мен процентът на практическите упражнение трябва да е по-голям. 

10. Трябва да се наблегне повече  на занятията в реална среда. Макар сега да е почни 

невъзможно, имайки предвид обстановката. А с колегите сме коментирали, че по никакъв начин 

не се засяга дейността на учителя, който преподава в занималня.     

11. Платформата, която притежава БСУ е много добра. 

12. Аз изучавам втора специалност при Вас, първата беше в дистанционна форма. 

Учебният план беше изключително удобно изготвен, материалите бяха много, преподавателите 

страхотни. В момента от втората специалност, която е в задочна форма, не съм особено 

очарована от процеса на работа, не знам дали се дължи на това, че потока в тази специалност е 

голям, но това все пак не би трябвало да се отразява до такава степен. 

 

Психология 

1. Малко практика. 

2. Учебния план, според мен е точно такъв какъвто трябва да бъде. Няма нужда от 

каквито и да е било корекции. 

3.+ Повечето преподаватели са практици.    - Много малко практически занятия. Мисля, 

че е необходимо да се преосмислят курсовете, като се наблегне на повече практика и запознаване 

с различни сфери в приложната психология.  



4. Нужна е повече практическа част. 

5. Слаби страни са: Твърде малко практика и възможност за изиграване на ситуация. 

Силни страни са: Има преподаватели които умело те потапят във всяка тяхна лекция. 

 

ДЮП 

1. Имаше дисциплини които не ни бяха нужни. На тяхно място можеше да има много по-

полезни. 

2. Силни страни - добра подготовка. Бих искала повече инфо за работа с психометрични 

тестове. 

3. Силни страни - добре структуриран, подробен материал, поднесен разбираемо, с 

примери и казуси от практиката от ерудирани и авторитетни преподаватели. Слаби страни - 

липса на практически занимания извън университета, не е осигурен достъп до стаж в детски 

градини, училища, центрове за подкрепа. 

4. Няма слаби страни. 

5. Липсва стаж. 

 

Журналистика и ВО 

1. Прекалено много излишна обща литература, без реална практика, като същата изобщо 

я нямаше на пазара на труда и до ден днешен. Повечето неща се учат по учебник по обши модели 

и не са обвързани със съвременните тенденции. 

2. Неактуална информация, доста често липсват актуални примери. Преподавателите са 

мили и винаги влизат в положение, отговарят на въпроси и помагат при нужда. Гъвкава програма 

и сравнително бърза реакция от страна на учебен отдел. 

3. Всички изучавани дисциплини са тясно свързани със специалностите! 

 

Психологично консултиране 

1. Не мисля, че има слаби страни. 

2. Някои от теоретичните предмети не представиха творчеството на най-силните 

фигури, нито практическите им наблюдения, Учат се остарели теоретични неща, за сметка на 

наистина полезни, за които се информираме от други книги. 

Много излишни и неприложими неща са включени, например Статистика при наличните 

компютърни програми е абсурдно да се учи по този начин и така детайлно, за сметка на това 

нищо полезно от практиката на големите психиатри, само бегла биография. Реално съм се готвил 

сам за бъдеща евентуална работа. 

3. За мен силните страни, заложени в учебния план на специалността, се крият в 

методиките на преподаване! Богат опит, добри професионални практики и висок 

професионализъм! За слаби страни в учебния план на магистрите, отчитам липсата на лекции и 

упражнения по статистка. Защото, липсата на знания в тази посока, създаде  предпоставка за 

затруднения при подготовката на магистърските тези.   



4. Не смятам, че има слаби страни. Още повече ме удовлетвори възможността за участие 

в студентски практики. 

5. Силните страни са количеството препоръчана литература към материала. За слаби 

страни не се сещам.  

6. Акцента пада на работа с деца, не със възрастни. 

7. Силни страни - многостранна и изчерпателна информация, добро ниво на преподаване, 

консултации с преподавателите. Слаби - недостатъчно часове с повече практическа насоченост. 

 

ПКСП 

1. Трябва да се наблегне на присъствието и работата с хора, които в лично качество 

са се занимавали с дейности и професии пряко свързани със специалността. 

 

 

 

 

Кои преподаватели бяха най-добри според Вас? Защо? 

 

ЦИУН 

Счетоводство и контрол 

1. Всички са много добри в своята сфера. Обясняват добре и съдействат при електронното 

обучение за разяснения.  

2. Преподавателите имат изключително високи изисквания, които изисквания не се 

покриват с адекватно обучение!  

3. За мен лично всеки един от преподавателите ми е дал толкова много, че не мога да посоча 

само няколко от тях.  

4. Проф. Васил Янков, Проф. Николай Колев и проф. Сава Димов.  

5. Всички са много добри и любезни преподаватели. Удоволствие е да се работи с тях! 

6. Много съм впечатлена от отношението на всички преподаватели, тъй като всички 

съдействаха максимално за да върви учебният процес по-леко :)  

 

 

Финанси 

1. Всички бяха добри и отзивчиви. Изпълняваха професионално и отговорно своите 

задължения. 

2. Изключително съм благодарна за отношението, професионалните напътствия, обучение 

и оказаното съдействие при изготвяне на дипломната ми работа от проф. д-р Сава Димов. 

Изключителен Човек и Професионалист. 

4. Всички. 

5. Професор Сава Димов. 



6. Научих по нещо важно от всеки преподавател и виждах добрия пример в тяхно лице. 

Благодарен съм на всеки от тях за отзивчивостта и желанието, да ми придадат знанията, опита 

и уменията си! 

7. Проф. Чобанов - притежава присъствие, харизма. Мосинов определено умееше да 

контактува с публиката. Ангел Марчев изключително полезна и формация поднесена по 

феноменален начин. Проф Янков и неговата тогава асистентка - изключителни професионалисти, 

а дъщеря му си личи, че много обича това, което прави и може да научи и магаре на счетоводство. 

Вероятно забравям доста, но при мен образованието се провлачи доста повече от предвиденото" 

 

Маркетинг 

1. Проф.  Анастасова, проф.Йоргова, проф. Балтов, доц. Луизов, проф Куртева, 

Доц. Съботинова. Благодаря Ви за знанията които ми предадохте!  

2. Куртева, Йоргова, Анастасова, Балтов, Луизов. Най-добрите!  

3. Доц. Лина Анастасова, доц. Луизов, доц. Боян Дуранкев. Беше ми супер интересно на 

техните лекции. Страхотни преподаватели 

4. проф. д-р Лина Анастасова и доц. д-р Атанас Луизов - Винаги са насреща за решаване на 

проблеми ,отзивчивостта и професионализма им е безупречен. 

5. Г-жа Лина Анастасова - изключителен  професионалист и Г-н Янков , който приключва 

часовете винаги навреме без да си гледа часовника - и ако не завърши даденото изречение може да 

го продължи следващият час от запетаята :) изключителен професионалист. 

 

Здравен мениджмънт 

1. Всички преподаватели  от специалността "Здравен мениджмънт", с които имах честта 

да работя. Всички са много отзивчиви. Направи ми впечатление, че винаги гледаха изпитите да са 

в удобно време и за двете страни. Благодаря на всички за отделеното време!  

2. Не уча за пръв път в Бyргаския свободен университет - винаги преподавателите са били 

заинтересовани от обучението на студентите ,винаги са питали дали имаме въпроси, дали се 

нуждаем от допълнително информация. Много заинтересовани и участващи активно в 

обучението на студентите. Имам опит и с други университети - страшно доволна съм от 

преподавателите в БСУ. Човечни, заинтересувани ,участващи в процеса ,както и с много добри 

познания! 

3. Всички преподаватели бяха активни и компетентни професионалисти. 

4. Бъдещето ще покаже. 

 

МИО 

1. Професор Балтов! Неговите дисциплини са най-актуално представени. 

Материалът е най-синтезиран и лесен за усвояване.  

 

Икономика и маркетинг на туризма 



1. Всички преподаватели дават от себе си, от нас зависи как ще го приложим в 

живота.  

2. Дияна Съботинова - винаги лекции с нея са много интересни и от нея научих много 

неща по учебния план и извън него. Лична Анастасова - лекциите с нея винаги са много ползотворни. 

Много разбираемо преподава използвайки различни практични пример и само да слушаш лекциите 

и е достатъчно да се представиш много добре на изпита. Гергана Кирова - винаги е насреща, 

съдействие във всичко. И преподава интересно и разбираемо.  

 

УЧР и организационна психология 

1. През 5-те години на обучение съм напълно удовлетворена и благодарна на всеки един от 

преподавателите. 

2. Проф. Йоргова - обяснява материала изключително подробно, разбираемо и прецизно; 

проф. Балтов - проектите по неговите предмети бяха много полезни и интересни, реално 

обвързани със ситуацията в Европейския съюз и България, много добър икономист. 

 

 

 

ЦИТН 

 

СИТЕ и ТБ 

1. Проф. Радостин Долчинков ; проф. Гани Стамов; доц. Силвия Лецковска, доц. д-р Камен 

Сейменлийски ; проф. Бобев. Изключителни професионалисти в съответните области, както и 

много добри преподаватели!  

2. Лично моите впечатления са отлични за всички мои преподаватели в БСУ. 

Удовлетворена съм също и от избраната от мен задочна форма на обучение (съботно-неделна). 

За преподавателите си мога да кажа, че са  добри комуникатори и умеят да поддържат 

ефективен контрол върху това, което преподават, т.е.  имат ефективни комуникативни умения, 

съпричастност, сърдечност, търпение при постигане на резултати, професионално отговорни за 

проблемите на студентите си. 

3. Доц. д-р Сейменлийски - отзивчивост и контакти, Проф. Долчинков и доц Лецковска - 

широк кръг от познания, доц. Ангелов -  мн. добри практични познания,  

Ас. Попов - добронамерен и отличен специалист. 

4. Доц. Лецковска, проф. Долчинков, доц. Драгнева, тоест всички 

5. Проф.Долчинков, доц. Сейменлийски  

6. Изключително амбициозен, високо отговорен и ерудиран екип на ЦИТН към БСУ. 

Полагат неимоверни усилия да обучават и не толкова мотивирани за бъдещо професионално 

развитие студенти. Пожелавам им повече научна дейност и участие в международни научни 

екипи. 

 

ИКСК 



1. Доц. Пенка Георгиева, проф. Даниела Орозова, доц. Евгения Николова, акад. Иван Попчев, 

проф. Ангел Тошков, доц. Стоянка Моллова. Изключителни преподаватели и абсолютно наясно с 

фундамента от знания в чиято дисциплина преподават. Много добри проводници на информация, 

защото обясняват  разбираемо независимо че материала заложен в учебната програма понякога 

е по-абстрактен от очакваното.  

2. Доц. Моллова 

3. Всички преподаватели имат принос към високото ниво на водене на специалностите. 

Тези, които се отличиха най-много според мен, са: доц. Моллова с нейната мотивация да направи 

всяка водена дисциплина и материал интересни за студентите и пречупени през призмата на 

актуалността; ас. Колева, която е изключително всеотдайна и търпелива, за да помогне на 

студентите да разберат материала; проф. Орозова, която има щастието да води едни от най-

интересните дисциплини и да предизвика студентите с поставените задачи и да надминат 

собствените си очаквания. 

4. Всички.  

5. Доц. С. МОЛЛОВА. 

6. Всички преподаватели са на ниво! Всеки един от тях е готов да обърне индивидуално 

внимание на студентите! 

 

 

Софтуерно инженерство 

1. Професор Орозова показа истинско желание за преподаване и разбиране към нас 

студентите. 

2. Димитър Минчев - Има добър подход към обучението, винаги е готов да помогне, има 

добри материали в Мудъл и лесно се говори с него. Даниела Орозова - Присъствено е много по - 

лесно при нея, помага ни при нужда, но материалите и в Мудъл имат нужда от преглед. Евгения 

Николова - Има добри материали в Мудъл по всички предмети, но очаква студентите да са на 

нейното ниво и това прави ученето при нея по - трудно, също така не винаги помага при 

затруднения. Пенка Георгиева - същото като при Николова. Андон Лазаров - беше приятен човек 

и добър преподавател. Помагаше при нужда и лесно се говореше с него. Добре обясняваше целия 

материал, но единствения минус е , че нямаше добри материали в Мудъл.  

Веселина Жечева - обяснява добре, помага при нужда, лесно се говори с нея и материалите 

в Мудъл са на добро ниво. 

3. Жечева, Николова, П. Георгиева, Орозова, Семенлийски. Нивото при тях е високо.  

4. Проф. д-р Даниела Орозова, доц. д-р Минчев, проф. д-р Ангел Тошков, д-р Атанас 

Димитров, доц. д-р Пенка Георгиева. Защото са преподавателите, които помагат на студента, 

отношението им е било добро към нас, оценката не е била най-важното.  

5. Проф. д. н. Галя Христозова и доц. д-р Евгения Николова. Целият екип от преподаватели 

в БСУ са интелигентни, отзивчиви, толерантни. Преподават достъпно, влизат в контакт със 

студентите и стимулират собственото му мнение. Притежават висока професионална 

компетентност. 



 

ЕСЕО 

1. Не мисля ,че има добри или лоши, всички обясняваха материала си по разбираем начин. 

2. Всички са добри специалисти в своята област! 

 

СИИТ 

1. Всички преподаватели от ЦИТН. 

 

 

ИЕЕС 

1. Всички от ЦИТН са най-добрите :) 

 

КСТ  

1. Доц Сейменлийски 

2. Практически всички бяха отлични преподаватели. Искрена благодарност. 

 

КЕВЕИ 

1. Не съм имал лоши преподаватели. 

 

 

ЦЮН 

 

Право 

1. Доц. Славка Димитрова-води уч.занятия отлично,  обяснява много хубаво и студентите 

се учат да мислят. Същото важи и за асистента на проф. Тасев по семейно право, по вещно право, 

да не забравяме и проф. Цанков, проф. Нейкова и проф.Гунева, покойния проф. Воденичаров. 

2. Силви Чернев  

3. Силви Чернев - изключителен преподавател и практик. Тодор Тодоров – също, Боян 

Георгиев" 

4. Проф. М. Нейкова, проф. Силви Чернев, проф. М.Гунева, доц. В.Стаматова,  доц. Боян 

Георгиев  

5. Проф.д-р. Момяна Гунева; доц.д-р. Валентин Георгиев; доц.д-р. Красимир Мутафов; 

доц.д-р. Светла Маргаритова; ас. Даниела Зарева 

 

АУСНС 

1. Проф.Нейкова! 

2. доц Мила Иванова, проф Мария Нейкова. Изнасят лекциите професионално и достъпно. 

Винаги добре подготвени. 

 

 



ЦХН 

 

ПНУП 

1. Проф.Галя Христозова, Проф. Мария Алексиева, Проф. Динева. Професионалисти, добри 

преподаватели и хора, с добро отношение към студентите. 

2. По втората ми специалност, при задочната форма, преподавателите все едно се 

сърдят, че сме записали при тях. Грубо отношение, буквално изтезание върху студентите. 

Разговарят все едно с малки деца. Не знам каква е причината, тъй като повече групи сме 

възрастни, работещи хора, упражняващи сериозни професии, решили да се преквалифицират... 

При всички положения отношението на преподавателите в тази катедра е изключително 

заядливо. 

3. Всички преподаватели бяха много добри. 

4. Всички, които са ми преподавали!  

5. Всички. 

6. Мария Алексиева, Евелина Динева 

7. Проф. Христозова 

8. Всички 

9. Всички преподаватели 

10. Всички 

11. Проф. д.п.н. Галя Христозова, Проф. д-р Мария Алексиева, Доц. д-р Пепа Митева. 

12. Проф. д-р Алексиева, проф. д-р Балтаджиева, доц. Митева, проф. д.п.н. Христозова. 

Чудесни презентации, изчерпателен учебен материал, добро отношение към студентите, 

увлекателни теми по съответната дисциплина.  

13. Христозова, Дерижан, Алексиева  

14. Проф. д-р Мария Алексиева, Проф. д.п.н Галя Христозова, Проф. д-р Ицка Дерижан, 

Проф. д-р Пепа Митева. Лектори с богат опит и страхотно отношение към всички студенти, 

отговаряха на имейлите, на телефонните обаждания и на всички наши въпроси по всяко едно 

време. Благодарна съм за техният професионализъм и тяхната отдаденост към работата си! 

15. Проф.Алексиева, проф.Христозова, доц.Ицка Дерижан. 

16. Всичките преподаватели са уникални! 

17. Проф. Мария Алексиева 

18. Г. Христозова-Интересна с уникално чувство за хумор. Достъпно и разбираемо 

поднасяне на информацията. М. Алексиева-иновативна 

19. Всички преподаватели са добри, научиха ни на много неща. 

20. Всички 

21. Всички са еднакво важни 

22. За мен всички преподаватели са много добри. Всеки един от тях си има свой 

индивидуален и уникален метод на преподаване. Благодаря, че не научихте как да се справям в 

различни ситуации и да стана добър педагог! Благодаря!  



23. Проф. Алексиева и проф. Христозова са преподаватели, от които научих много и сега 

прилагам наученото в моята практика. 

24. Проф. Христозова. Човек, който с прости думи, казва сложни неща. Проф. Алексиева. 

Знанията, които се получаван от нея са 100% приложими в практиката. 

25. Всички 

26. Абсолютно всички! 

27. Проф.Алексиева, проф.Христозова, проф.Динева 

28. Проф. Мария Алексиева , Проф . Г.Христозова , доц . Зорница Ганева. 

 

Психология 

1. За всеки от преподавателите мога да кажа, че е най-добър. От всеки един  

научих много. 

2. Доц. д-р Диана Циркова, Доц. д-р Йонка Балтаджиева, Доц. д-р Красимира Минева, Доц. 

д-р Михаил Проданов 

3. Всички преподават много актуален материал, също така дават много насоки относно 

практическата работа. Препоръчват полезна литература. Освен това, по време на часовете се 

разглеждат казуси, обсъждат се и стратегии за разрешаването им. Споделят и много от техния 

личен професионален опит, което е изключително ценно за млади специалисти и е нещо, което не 

може да бъде прочетено никъде.  

4. Доц. Пепа Митева, Доц. Диана Циркова, Проф. Галя Христозова, Проф. Евелина Динева. 

5. Диана Циркова знае и умее да преподава материала така, че да е разбираем за 

студентите. Винаги прави така, че да е интересно в часовете и. 

6. Професор Йонка Балтаджиева, доц. доктор Диана Циркова.  

7. Проф. Балтаджиева. 

 

ДЮП 

1. Проф.Балтаджиева. 

2. Доц.Красимира Минева, проф. Йонка Балтаджиева, проф. Циркова 

3. Проф. Балтаджиева - авторитет, силно структурирана учебна програма, осигуряваща 

плавно навлизане в материала, високи изисквания, които гарантират получаването на стабилни 

знания. Доц. Циркова - много вдъхновяващо присъствие, богат практически опит и мотивираща 

атмосфера по време на заниманията.  

4. Елена Кортезова, Балтаджиева, Динева, Алексиева, Бостанджиев, Циркова, Минева 

5. доц. Бостанджиев с интересните лекции. 

6.доц. д-р Циркова с всеотдайността си по време на учебния процес и най-вече като 

ръководител на дипломната работа. Признателна съм ѝ за неоценимата помощ и съдействие при 

разработването на ДР. 

6. От Пловдив и София. 

 

Журналистика и ВО 



1. Всички винаги са се отзовавали.  

2. Всички бяха много отдадени и въпреки противоепидемичната обстановка се справиха 

прекрасно! 

 

Психологично консултиране 

1. Всички преподаватели бяха добри. 

2. Доц.Циркова, доц. Бостанджиев, проф.Лукова, проф.Т.Коцева, доц. Кр. Минева, 

проф.Румен Вълчев, доц.Диана Попова, и доц.Проданов и доц. Ватева. Само техните лекции 

оправдават таксите, които платих, всичко от останалите беше или излишно, или го бях чел вече 

някъде. По български език все едно повторих напълно излишно подготовката за матурата, това 

трябва да е в  предварителен изпит, а не да плащаме за Психология, а да учим граматика. Който 

не е ок по граматика, да си кара курсове отделно. Имах нужда от още часове при Бостанджиев, 

Циркова, и по-адекватна практическа подготовка, всъщност аз се готвих извън БСУ за практика. 

3. Целият преподавателски екип от специалност ПК! Всички преподаватели си служат с 

богат арсенал от знания, опит и професионални умения! Изключително висок професионализъм! 

4. Всички преподаватели са изключителни професионалисти , обясняват достъпно учебния 

материал като акцентират на най-необходимото, споделяйки практика. 

5. Всички са прекрасни преподаватели.  

6. Проф. Балтаджиева, Проф.Коцева 

7. Проф. д-р Йонка Балтаджиева-много добър подход при преподаване, изчерпателни 

консултации със студентите, добри насоки за работа; доц. д-р Румен Бостанджиев - интересни 

лекции с практическа насоченост, споделяне на опит от собствената практика, топло отношение 

към студентите; доц. д-р Диана Циркова - преподаване на изключително ценна информация, 

споделен практически опит, интересен подход при провеждане на изпитите с показване на лични 

знания и умения; доц. д-р Михаил Проданов - провеждане на лекции с допълнение на видео 

материали, интересни и практически знания за студентите. 

 

ПКСП 

1. Доц. д-р Д. Попова беше най-отзивчива през целия период на следването. Винаги беше 

напълно ангажирана с ангажиментите си към студентите и проявяваше огромно 

внимание към зададените й въпроси. Със сигурност без нейната подкрепа и присъствие 

престоят ми в БСУ не би бил толкова успешен! 

 

 

I. Резултати от проведените вътрешни одити в периода 11.2021 – 02.2022 г. 

 

Комисия в състав: проф. Р. Долчинков - председател, Св. Хаджиева, Калоян Тотев и 

Симеон Добрев в присъствието на Декана на ЦХН проф. д-р Мария Алексиева проведе 

вътрешен одит съгласно план-графика на вътрешните одити за календарната 2021 - 2022 г.  

Предмет на одита са: 



Проверка на документацията на докторантите: 

1. заповеди за зачисляване, за комисии за изпити и др.; 

2. протоколи от проведени изпити; 

3. документация от атестиране; 

4. др. документи. 

През периода от месец януари 2021 г. до месец ноември 2021 г. в ЦХН се обучават 5 

докторанти. Документацията по процедурите е комплектувана в съответствие с 

изискванията на Правилника за развитие на академичния състав на БСУ и се съхранява в 

УМО в индивидуални досиета за всеки докторант.  

Установено бе следното: 

По т.1. бяха представени общо 28 документа, от които:  

- протоколи от заседания на УНС на ЦХН с решения за предварително 

обсъждане на дисертационни трудове и за отчисляване на 2 докторанти – 2 бр.; 

- заповеди на Ректора на БСУ за отчисляване на 3 докторанти – 3 бр.;  

- протокол от заседание на УНС на ЦХН за предварително обсъждане на 

дисертационни трудове на 2 докторанти – 2 бр.; 

- протоколи от заседания на УНС на ЦХН с решения за зачисляване на 4 

докторанти – 4 бр.; 

- заповеди на Ректора на БСУ за зачисляване на 4 докторанти – 4 бр.;  

- заповеди на Ректора на БСУ за назначаване на комисии за провеждане на 

изпити – 4 бр. 

По т. 2.  бяха представени общо 4 протокола от проведени изпити, от които: 

- от проведени кандидат-докторантски изпити - 1 бр.; 

- от проведени докторантски минимуми - 4 бр. 

По т. 3. бяха представени 2 документа от атестиране на докторанти в самостоятелна 

форма на обучение и от отчитане на изпълнението на индивидуалните планове, както 

следва: 

- протокол от заседание на УНС на ЦХН  във връзка с атестиране на докторанти 

– 2 бр.; 

- протокол от заседание на НС на БСУ за атестиране на докторанти – 1 бр.; 

- протоколи от заседание на УНС на ЦХН за отчитане на изпълнението на 

индивидуалните планове на 2 докторанти – 1 бр. 

По т. 4. – в индивидуалните досиета на докторантите се съхраняват необходимите 

документи – индивидуални планове, отзиви, доклади от научни ръководители, финансови 

документи, отчети и др. 

Комисията няма забележки и препоръки по отношение на пълнотата и начина на 

водене и съхранение на документацията, предмет на одита. 

Комисия в състав: проф. д-р Мария Алексиева – председател, Дарина Димитрова, 

Мария Инджова и Емине Мехмед в присъствието на Декана на ЦИУН проф. д-р Юлия 



Йоргова проведе вътрешен одит съгласно план-графика на вътрешните одити за учебната 

2021 - 2022 г.  

Предмет на одита са: 

1. Актуализация на учебните програми. 

2. Колко преподаватели и асистенти са обхванати в анкетни проучвания през 

зимния семестър на учебната 2021-22 г. (абсолютен брой и в проценти). 

3. Изпълнение на решенията на УНС през периода 01.2021 – 10.2021 г. – отчетна 

документация. 

Установено бе следното: 

По т.1. Актуализацията на учебните програми в ЦИУН е непрекъснат процес. 

Поради преминаване на обучението онлайн и необходимостта от допълнителни електронни 

източници в преобладаващата част от учебните програми се актуализираха списъците с 

препоръчителна литература. Промените в съдържателно отношение на учебни програми 

преминават през санкцията на УНС. През 2021 г. на заседания на УНС са приети 6 нови 

учебни програми и промени в 11. 

По т. 2. През зимния семестър на учебната 2021-22 г. не са провеждани анкетни 

проучвания за преподавателите в ЦИУН. Причините за това са обективни и произтичат, 

както от възприетите правила, така и от обстоятелството на преобладаващо онлайн 

провеждане на обучението. По правило анкетирането за всеки преподавател е на 2 години. 

През зимния семестър на миналата учебна година са направени анкетни проучвания за 

преподавателите, които са имали присъствено обучение. През настоящия семестър същите 

колеги са провеждали присъствено обучение, но не подлежат на анкетиране. 

По т. 3. През периода 01.2021 – 10.2021 г. са проведени 5 заседания на УНС на 

ЦИУН. На заседанията са взети 28 решения, отнасящи се до осигуряване на успешното 

протичане на учебния процес за студентите и докторантите в ЦИУН. На комисията бяха 

представени Протоколи № 13, 14, 15, 16 и 17 и прилежащите им препис-извлечения. Всички 

решения са изпълнени в срок. 

Комисията няма забележки и препоръки по отношение на проблематиката, предмет 

на одита. 

Комисия в състав: проф. д-р Юлия Йоргова – председател, Е. Мавродиева, Г. 

Стоянова и Д. Лазаров в присъствието на Декана на ЦИТН проф. д-р Радостин Долчинков 

се проведе вътрешен одит съгласно план-графика на вътрешните одити за зимния семестър 

на уч. 2021 - 2022 г.  

Предмет на одита са: 

1. Постъпили ли са жалби и оплаквания от студенти и как са решени. 

2. Дейност и отчети на академичните наставници за учебната 2020-21г. 

3. Каква е в количествено отношение научната продукция на преподавателите от 

ЦИТН през 2021г.  

Установено бе следното: 



По т.1.  През периода 10. 2020 г. - 01. 2022 г. не са постъпили жалби и оплаквания 

от студенти от ЦИТН. 

По т. 2. Налице са 16 отчета на академичните наставници за учебната 2020-2021 г. 

Всички са свързани с дейността на Центъра. 

По т. 3.  В количествено  отношение научната продукция средно на  един 

преподавател от ЦИТН през 2021 г.  е следната: 

Монографии – 0,6 -  /9 бр./ 

Студии – 0,33 - /5 бр./ 

Статии – 1, 66 – / 25 бр./ 

Доклади - 3,33 - /50 бр./ 

Учебни помагала – 0,33 - /5 бр./ 

Прави впечатление и значителният брой на цитиранията – 252 бр. 

Нараснал е значително броят на излезли от печат научни публикации в Скопус  и 

Уеб ъф сайънс. 

 

 

Председател на Комисията по осигуряване и оценяване на качеството на обучението в БСУ:  

 

……………………. 

проф. Евелина Динева, 

зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията 

 

Докладът за дейността на системата за контрол на качеството на обучението през зимния 

семестър на учебната 2021-22 г. в БСУ е обсъден и приет на дистанционно заседание на Комисията 

по осигуряване и оценяване на качеството на обучението в БСУ, проведено на 18.02.2022 г. 

 

 


