ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО
Отчет за периода декември 2011 – март 2012 г.
С решение на ФС на ФМИ от 14 декември 2011 г. бе утвърден нов състав на
факултетната комисия по качеството (ФКК) и краткосрочен график за изпълнение на
най-неотложните задачи във връзка с институционалната акредитация на ПУ. В
изпълнение на тези задачи, ФКК подготви актуализация на следните документи:
1. Стратегия за развитие на Факултета по математика и информатика на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (2011-2020), приета с решение на
ФС на ФМИ – Протокол № 4 от 25.01.2012 г.
2. Регламент за прилагане на системата за осигуряване, поддържане и
развиване качеството на обучението и на образователния продукт на пловдивския
университет във факултета по математика и информатика.
3. Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебната
документация на факултета по математика и информатика на Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“.
Актуализираните варианти на двата регламента бяха приети с решение на ФС на
ФМИ – Протокол № 5 / 15.02.2012 г.
4. Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и
служители на ФМИ, приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 6 / 29.02.2012 г.
ФКК направи анализ на първия триместър за учебната 2011/2012 г. и прие
предстоящи задачи. Анализът бе докладван на заседание на ФС на ФМИ от 25.01.2012
г.
ФКК проведе мащабна кампания за анкетиране на студенти, абсолвенти и
работодатели.
На заседание на комисията от 07.02.2012 г. бе обсъдена и приета анкетна карта за
проучване на мнението на студентите относно качеството на методите на преподаване
и изпитване. Утвърдени бяха отговорници по курсове и специалности за провеждане на
анкетирането. Анкетата бе проведена в периода 10 – 25 февруари с 420 студента от
бакалавърските специалности редовно обучение и 98 от магистърските специалности.
Обработката на хартиен носител, поради големия брой анкетирани студенти, беше
изключително трудоемка. Предвижда се следващата анкетата да бъде в електронен
вариант.
На 24.03.2012 г. в деня на тържествената промоция на абсолвентите от Випуск
2011 г. бе направена анкета със 187 бакалаври и 58 магистри.
ФКК обсъди и прие анкетна карта за проучване на мнението на работодателите и
потребителите на кадри на ФМИ. Анкетата е изпратена на потребители на кадри на
ФМИ и в момента се попълва и връща на комисията.
Анкетните карти и резултатите от анкетите са публикувани на сайта на ФМИ.

Изказвам благодарност на всички членове на ФКК, благодарение на чиито усилия
са подготвени, направени и анализирани големият брой анкети. Специална
благодарност дължа на съпредседателя на ФКК проф. Снежана Гочева, която положи
огромен квалифициран труд довел до навременното приключване на анкетирането.
Благодарности и за енергичната допълнителна помощ на докторант Десислава
Войникова, гл. ас. д-р Ася Стоянова–Дойчева, гл. ас. Стефка Анева, гл. ас. Павлина
Иванова и гл. ас. Иван Димитров.
17.04.2012 г.
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