ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО
Отчет за периода ноември 2012 – март 2013 г.
Най-важното събитие, което се случи през отчетния период свързано с
възможността за повишаване на качеството на обучението във ФМИ, е спечеленото
финансиране от факултета на проект по ОПРЧР BG051PO001-3.1.07 “Актуализиране
на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на
пазара на труда” с ръководител проф. д-р Асен Рахнев. Координатори по проекта са
съпредседателите на ФКК доц. д-р Христо Крушков и проф. д-р Снежана Гочева.
Проектът предвижда: „Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ
във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на
учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020” и
изискванията на трудовия пазар”. Партньор по проекта е една от най-авторитетните
работодателски организации в областта на ИКТ – БАСКОМ (Българска асоциация на
софтуерните компании). БАСКОМ е създадена през 2001 г. и се състои от повече от 50
водещи компании, разработващи софтуерни продукти и системи и предлагащи
разнообразни ИТ решения. Една от основните цели на БАСКОМ е подобряване на
образователната система. Договорът по проект BG051PO001-3.1.07-0009 с № Д01-3609
е сключен на 19.02.2013 г.
На 23.03.2013 г. в деня на тържествената промоция на абсолвентите от Випуск
2012 г. бе направена анкета със 131 бакалаври и 72 магистри. Подготовката на
съдържанието на анкетата бе направена от проф. д-р Снежана Гочева. В анкетирането
активно се включиха доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Веска Нончева и гл. ас.
Павлина Иванова.
ФКК продължи проучването 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.
През отчетния период доц. д-р Веска Нончева, заедно с група студенти подготви
анкета, която има за цел да направи проучване сред ученици за избора им на професия
и мястото на математиката в нея. Предвижда се анкетното проучване да бъде проведено
от студента Владимир Орлинов Батаклиев – IV курс, спец. Приложна математика, ф.н:
0701391028. ФКК смята да разшири проучването с анализиране нагласата на учениците
и към други специалности във ФМИ.
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