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ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО
Отчет за периода април – октомври 2013 г.
През май 2013 г. Факултетната комисия по качеството направи анкета със
студенти от факултета.Целите на анкетата бяха да се проучи студентското мнение
относно адекватността на учебните програми по отделни учебни дисциплини,
включително текущ контрол и ползата от него, качеството на преподавания материал
на лекциите и упражненията както и нивото на преподаване на материала,
обезпечеността с учебни материали, взаимоотношенията с преподавателите.Събрани
бяха и препоръки и предложения на студентите за подобряване на процеса на
преподаване и оценяване.
От общо 1605 студенти в бакалавърски и магистърски програми и квалификации,
обучавани във ФМИ през 2012/2013 година са анкетирани 477, или 30% извадка. По
избор на самите студенти бяха избрани 29 различни дисциплини от всички курсове и
специалности, от програмите за обучение в зимния триместър на учебната 2012/2013 г.
Получените резултати могат да се обобщят както следва:
1.Анкетата изследва студентското мнение по около 82% от всички изучавани
дисциплини през зимния триместър на учебната 2012/2013 г. и обхваща над 50% от
преподавателите на ФМИИТ.
2.Анкетирани са 30% от обучаваните студенти. Можем да заключим, че
получените резултати отразяват в голяма степен реалното мнение на студентите.
3.По категорията „удовлетвореност от дисциплината” – адекватност на учебните
програми, качество и ниво на преподаване, полза от текущ контрол и др. (6-11 и 16
въпрос) – общите преобладаващи мнения са в диапазона от добри до отлични за 3-те
основни групи студенти – бакалаври, магистри и квалификации.
4.В категория „удовлетвореност от лекции” преобладават много добрите и
отлични мнения за трите основни групи студенти, като се откроява големият ръст на
отличните мнения на магистрите.
5.В третата основна категория – „удовлетвореност от упражненията”,
преобладават като цяло много добрите и отлични мнения за всички дисциплини и
специалности.
6.Ще отбележим като дисциплини, получили най-категорични много добри
отлични отзиви на анкетираните студенти по основните въпроси следните:
• Програмиране на Java (БИТ 3 и БИТ3 задочно) - лекции

ПЛОВДИВСКИУНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА,ИНФОРМАТИКА
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
гр. Пловдив, бул. “България” 236, Декан: (032)261800, Секретар: (032)261799, (032)261740, факс: (032) 261794
http://www.fmi-plovdiv.org

• Училищен курс по ИИТ (МИ4) – лекции и упражнения
• Семантичен уеб (магистри Софтуерни технологии 1+2) – лекции и упражнения
• Методи на транслация (И4), упражнения
Препоръки за по-нататъшна работа за подобряване качеството на учебната работа
във ФМИИТ:
1.В рамките на силно актуализираните нови учебни планове да се изследва
своевременно студентското мнение, което би спомогнало за преодоляване на
недостатъците по отделни дисциплини.
2.Всеки преподавател, който е включен в анкетата, да се запознае лично с
конкретните резултати за съответната дисциплина и касаещите го студентски мнения,
за да може да подобри по-нататъшната си учебна дейност и да осъществи обратна
връзка със студентите, които обучава.
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 Гочеваи енергичната
допълнителна помощ на ас. д-р Десислава Войникова, които положиха огромен
квалифициран труд за обработката на анкетите и направения анализ.

06.11.2013 г.

Председател:.......................................
/доц. д-р Христо Крушков/

