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Анонимни оценки на студентите по дисциплината Икономика и публичен сектор, нередактирани по 

какъвто и да е начин. Забележка: 1) повтарящите се коментари са пропуснати; 2) П. Станков води само 

упражнения по дисциплината. 

Общ брой на върнатите анонимни анкети: 98

1 Какъв тип критично мислене се възпитава в този курс?

Съмнение в икономическите решения, които държавата взима и в хората, които по всякакъв начин се 

стремят към власт и издигане.

Да опознаем устройството на микро и макроикономиката и техните проблеми.

Задълбаване в икономическото ни развитие.

Сложно.

WTF?

Thinking outside of the box.

Да оценяваш трезво икономическите аспекти на света чрез знанията добити от курса.

Определено знанията, които получаваме могат да бъдат приложени в живота.

Става въпрос за това, че предизвиква задълбочено мислене относно предадения материал и че трябва да 

вземаме всички гледни точки.

Защото предизвиква по-задълбочено мислене, което води до критично отношение към някой неправ. Взети 

решения.

Спрямо процесите, които протичат в обществото.

Става въпрос за мислене, които логично и адекватно отговаря или решава на поставени въпроси, задачи и 

може би проблеми.

Критично мислене, при което се прилага здрав ум и чрез доказателства се отговаря на даден въпрос.

Ясно и целенасочено обяснява кое твърдение е вярно и защо.

Курса ни кара да вземаме решения и да ги обосноваваме.

Става въпрос, че трябва да мислиме задълбочено и по-внимателно и да обръщаме внимание на детайлите.

Подлагане под въпрос всичко около нас.

Критично мислене спрямо икономическият ни живот.

Да погледнем на случващото се около нас с други очи.

Не разбирам!

Учи ни да критикуваме другите, когато видим нещо нередно и не сме съгласни с него.

Става дума за съмняване в дадена тема, а не гугаене.

Самооценка и самоконтрол.

Материята е много суха и чрез примерите, които преподавателя дава, става горе-долу ясно, но на контролно 

въпросите нямат нищо общо с обясненията

2 Защо общата ви оценка за курса е такава, каквато е?

Защото П. Станков умее да преподава материала по лесен и достъпен начин за студентите. 

Защото П. Станков е доста отговорен като преподавател.

Защото получаваме знания, необходими за по-нататъшното ни развитие.

Лекциите бяха безполезни и гадни.

Защото преподавателят и компетентен и знае какво говори.

Защото лекциите са умопомрачително скучни и преподавателят не струва. 

Идея си нямам, но лекциите са УЖАС!

Защото разбрах важни неща!



Оценката ми е отлична, защото целият курс беше добре организиран.

Все още не зная, но 4.

Защото постепенно се надгражда и е лесно усвоимо.

Курса беше презадоволителен и научих много важни и полезни неща които до този момент не ми бяха ясни.

Оценката ми за този курс е отлична, защото беше много полезен и ми помогна да науча много за 

икономиката.

Защото беше много полезен.

Курсът ми даде знания, които ми помагат по-ясно да осъзная какво ме заобикаля.

Курсът ми помогна много, защото преподаването беше отлично.

това предполагам не беше трудно и мисля, че го схванах добре.

Този курс ми помогна да подобра мисленето си и смятам, че ще получа хубава оценка.

Защото учи на полезни неща.

Курсът беше добър, но би бил по-добър с повече записки и домашни.

Смятам П. Станков за най-добрия преподавател от предметите, които имам.

Защото курса е добре подготвен и организиран.

Беше образователен, интересен и забавен.

Добър беше.

Научих доста неща, които ще ми бъдат полезни занапред.

Защото преподавателят ни преподава в нормална обстановка и има желание да ни научи и лично аз съм 

доволен.

Доволна съм от начина на преподаване.

Поради интересът, който подбуди в мен. Също така разбираемия начин, по който ни се представяше 

инфото.

Получих основните знания за предмета.

Защото всички обяснения на упражненията са само във вид на графики, и студентът може да си запише 

какво представляват тези графики.

Защото упражненията бяха полезни, но лекциите не!

Защото преподавателят обяснява много добре и дава примери от личният ни живот.

Отлична, преподава се по доста интересен начин.

Средна, защото нищо съществено не правехме, а контролните са изключително трудни и не са свързани с 

материяла.

Отлична, защото преподаването беше на много високо ниво и интересът се поддържаше непрекъснато.

Натоварващ материал.

3 Бихте ли препоръчали този курс на други студенти? Защо да/Защо не?

Да, защото П. Станков беше добре подготвен и обяснява материала по разбираем начин.

Този курс ще помогне на други студенти да разберат материала.

Да, защото е много полезен.

Зависи от преподавателя в курса. Упражненията бяха малко по-интересни от лекциите, защото П. Станков 

отговаряше на въпросите ни и се опитваше да обясни неясните неща.

Защото на упражненията могат да научат много и биха им били много полезни!

Да

Да, защото е интересно и те научава на нови и полезни неща.

Защото обсъждахме неща извън учебния материял и обстановката беше приятелска.

Бих го препоръчал, защото Икономиката е актуална в света, в който живеем. Също така бих, защото начина 

на представяне на инфото от преподавателя е добър и разбираем.

Защото Станков е Пич



Да, защото знанията по тази дисциплина ще им бъдат полезни и нужни в бъдеще.

Да, защото развива начина на мислене, предизвиква голям интерес и наученото ще бъде полезно и 

приложимо в бъдеще.

Да, защото аз лично съм доволна от начина на преподаване.

Да, защото предметът е интересен и е поднесен по интересен за нас начин.

П. Станков е отличен преподавател. Упражненията минават гладко. Материалът се поднася изключително 

разбираемо. Да, ще го препоръчам на други студенти.

Да, изключително съм доволна и от упражненията, и от лекциите. Искам да продължа да уча Икономикс, но 

уви!

Бих го препоръчала, въпреки че е интензивен поради факта, че се взима много материал за кратко време, но 

е доста полезен.

Да, много интересен и обогатява културата.

Не.

Курса по икономика и публичен сектор е много полезен за хора, които искат да се запознаят в начален етап с 

макро и микро-икономиката.

Да, защото съм много доволен от преподавателя.

Бих препоръчал този курс, защото се преподава сериозно и предмета се уважава от учителя.

С каквото и да се занимаваме по-нататък натрупаните знания няма да са излишни.

Чрез курса се повишава логичното мислене на студента.

Разбира се! Курсът беше много полезен, за да се разберат понятията и като цяло материалът. Обясняването 

беше много добре, не се използваха сложни думи, особено за съвсем новия ни материал.

Да, бих, тъй като от този курс можеш да научиш много.

Да. Всеки уважаващ се гражданин трябва да има поне бегла идея за понятията, които се изучават по време 

на курса.

Бих го препоръчал, защото основите, които трябва да получим по предмета, бяха предадени отлично.

Бих препоръчал този курс, тъй като той ще обогати техните знания по икономикс и ще им помогне, чрез 

примери от реалния свят, да разберат макроикономическите и микроикономическите аспекти на света.

Да, защото П. Станков обяснява много добре и преподава както трябва.

Да, щото г-н Станков е много интересна личност, компетентен е по всякакви въпроси.

Абсолютно, развива ограничения умствен капацитет на поколението.

Не. Заради лекциите.

Разбира се. Тази дисциплина възпитава критично мислене.

Да, защото стилът на преподаване е висок, но разбираем.

Да. Може да се научи много.

Да, защото няма математика.

Да, защото помага за мисленето и развитието.

Да, защото е необходимо да получат знания за икономическата наука.

Да, за да научат нещо повече, защото този предмет е навсякъде около нас.

Да, бих го препоръчала, защото П. Станков е доста добър преподавател.

4

Преподаването по време на упражнения беше ли по-различно от това в други курсове? Ако да, по какъв 

начин?

Да. Беше сравнително по-активно от другите упражнения. Информацията е предоставена под формата на 

въпроси, което дава възможност за по-лесно възприемане и научаване.

Да, тъй като се занимаваме с различни задачи.

Да, дискутираме и обясняваме всичко каквото ни интересува (всякакви теми).



Да, защото нещата бяха обяснявани добре, чрез лични истории.

Да! Беше полезно заради метериалите.

Да, беше по-интензивно и образователно

Не, не беше.

Преподаването е много забавно и развлекателно.

Да всички слушат и внимават и най-вече ходихме всички.

Да, тъй като тук дискусията е главният метод на обучение.

Да, беше. П. Станков се стараеше всячески да ни помогне с разтълкуването на тази така трудна материя - 

Икономикс.

Да! Защото е полезно!

Не.

Да, защото упражненията при П. Станков минаваха с решаване на тестове и обясняване на всяка задача.

Общуването със студентите и комуникацията, както и преработването и смилането на материала.

Преподаването на упражненията беше наситено с примери от заобграждащата ни среда, което лично на 

мен много ми помогна с усвояването на материала.

В някои отношение да, защото е преподаден на достъпен за нас език.

П. Станков винаги беше подготвен и ввключваше студентите активно в разработващите се упражнения.

Незнам.

Да, обясненията бяха на по-високо ниво.

Да. Обясненията бяха много прецизни и разбрани.

Тук, в това упражнение се върши най-много работа, обърна се най-много внимание на иначе трудния 

материал.

Единствено в този курс правехме нещо смислено и присъствието ни беше от значение.

Да, защото П. Станков има по-различен и по-добър начин на преподаване. Мисля, че като човек е по-широко 

скроен, което му помага изклюително много в преподаването и разбирането на студентите.

Да преподаването беше различно именно в отношението и сериозността на учителя към предмета по време 

на упражненията

Беше перфектно.

Да. П. Станков успя да ни накара да посещаваме упражненията му с желание, защото за разлика от 

останалите преподаватели той се превърна в наш приятел.

Беше, да. Преподавателят беше подготвен, за разлика от повечето.

Да, упражненията бяха различни заради примерите, с които се обясняваше всяка ситуация, материя и т.н.

П. Станков се стараеше да стимулира мисленето на студентите, а не само да преподаде материала.

Не беше различно.

Да, беше различно, защото точно в тези упражнения ние идвахме редовно.

Да. Преподаването на П. Станков беше по-добре разработено за нас. Начинът му на преподаване хващаше 

вниманието на всеки студент.

Да, различно беше, защото Станков се опитваше на комуникира с нас на разбираем език.

Наблегаше се на акцентите, поради не достатъчното време.

Не, в УНСС преподаването е на много високо ниво!

Беше защото самата обстановка е страхотна и ни дава права ние да говориме каквото мислим и ако е 

грешно ни поправя.

Материалът се поднася много достъпно. П.Станков прилага и своето чувство за хумор към материала, което 

допълнително улеснява работата.



Да, беше различно, поради факта, че обсъждахме и странични теми за икономиката, които според мен бяха 

полезни.

Да, лично на мен ми беше по-интересно, точно заради примерите които дава. Така материала се усвоява 

много по-лесно.

Преподаването беше по-разбираемо и на по-свободно ниво. Станков се опитва да помага на студентите с 

уместни примери.

5 Имате ли други коментари за курса или за П. Станков като преподавател?

Умее да държи вниманието на студентите.

Искам да благодаря на г-н Станков който във всяко едно упражнение се опитваше да предаде материала 

максимално добре и разбираемо за студентите. 

Може да прави леки почивки по време на упражненията.;-)

Не.

Коментарът ми е, че икономиката преди курса не ми беше любима дисциплина, а в последствие ми стана 

много интересна.

Много добър преподавател. Обяснява всичко много добре.

Страшен пичага и разбран човек.

Много съм доволна, но вече чувствам празнина. Той ни отвори вратите към трудния, но изключително 

полезен свят на икономиката.

Много добър преподавател. Да пише 6 на изпита!

Доволен съм от познанията, които получих

Мисля, че като преподавател се справя отлично.

Много печен.

Аз лично съм горда от това, че П. Станков ми е преподавател, защото много от нещата, които казва е прав и 

аз в моя житейски път вървя по неговите стъпки.

П. Станков обяснява добре и е страхотен преподавател.

Той е широко скроен човек, който не толерира отношение на "детска учителка". За него работата е свързана 

по-скоро с удоволствието да преподава.

Личи си, че Петър Станков е успял човек. Той преподава за удоволствие, а не за пари и това си личи.

Бих препоръчал на П. Станков да кара учениците да си водят повече записки за да може да се учи и от 

вкъщи.

Курса беше интересен и П. Станков е мъж на място и върши работата си с любов и желание

Асистент с много модерно мислене, който знае как да привлече вниманието на студентите. Има слухове, че 

той е най-добрият асистент и всичко се оказа вярно.

Бих искал всички преподаватели да са, като него.

Увлекателен.

Най-добрият преподавател, който съм срещал до сега. Комуникира активно със студентите и по този начин 

задържа интереса им.

Комуникацията със студентите е приятелска, това е най-добрия преподавател който съм срещала.

Много добре подготвен преподавател.

П. Станков е единственият преподавател, който успява да скъси дистанцията между него и студентите. 

Добро инкорпориране на чуждици и примери от реалния свят в учебния материал.

Мисля, че П. Станков е добър преподавател и прави задачите (материала) лесен за разбиране.

Чудесен е! Ще бачкаме до край!!!

За разлика от повечето преподаватели П. Станков е отворен към студентите и комуникацията с него е по-

лесна и приятна.

П. Станков е отличен преподавател.



Борко е много яко бебче.

П. Станков е голям пич.

Много добър преподавател и се отнася към студентите с разбиране.


