ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО
Отчет за периода ноември 2013 – март 2014 г.
Основните събития, които се случиха през отчетния период бяха двете посещения
в ПУ на експертните групи от НАОА за програмна акредитация на професионални
направление 4.6. "Информатика и компютърни науки" от 10 до 12 март 2014 г. и
направление 1.3. " Педагогика на обучението по...." от 12 до 14 март 2014 г. в
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Работата на комисията по качеството
бе обстойно разгледана и отразена в доклада на експертната група по направление 4.6.
Нямаше никакви забележки нито по време на срещите с експертите нито в самия
доклад. Дейността на комисията бе положително оценена и по време на срещата с ЕГ
по направление 1.3, от която очакваме и окончателен доклад. Това се дължи както на
усърдието на всички членове на комисията така и на публичността на дейността на
комисията широко отразена на сайта на Факултета.
Друго важно събитие свързано с повишаване на качеството на обучението във
ФМИ, бе стартирането на обучението по актуализираните учебни програми в рамките
на проект BG051РО001-3.1.07-0009 по ОПРЧР „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”. Проектът има за цел не само
да осъвремени учебните планове и програми във Факултета, но и да заложи модел за
тяхното постоянно поддържане на съвременно равнище.
При актуализацията на учебните планове в 8 специалности и 121 учебни
програми са взети под внимание разработените от работната група по образование на
браншовите ИКТ организации в Република България „Стратегически изисквания на
софтуерната индустрия за реформа на образователната система“. Предимство спрямо
досегашната академична дейност е включването на практики и стажове в реална бизнес
среда, които през изминалите два триместъра бяха успешно проведени.
Регионалните фирми от бранша в лицето на сформирания ИКТ клъстер и
общинската администрация на гр. Пловдив съдействат активно на проекта като
разработиха специална програма за подпомагане на практическото обучение на
студентите и тяхната професионална реализация. Община „Пловдив” изпрати
становище за въздействието, което резултатите от проекта ще окажат за развитието на
общината.
Студентите бяха оповестени за целите на проекта на няколко информационни
семинари. Освен състава пряко ангажиран с изпълнението му, в организацията се
включиха активно и други колеги: гл.ас. д-р Емил Дойчев, гл.ас. д-р Тодорка Глушкова,
ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, гл.ас. д-р Кремена Стефанова, гл.ас. д-р Хр.
Кискинов и др.
На 29.03.2014 г. в деня на тържествената промоция на абсолвентите от Випуск
2013 г. бе направена анкета със 73 бакалаври и 33 магистри. Подготовката на
съдържанието на анкетата бе направена от проф. д-р Снежана Гочева. В анкетирането
активно се включиха гл.ас. д-р Десислава Войникова, доц. д-р Добринка Грибачева 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.

Пловдив
16.04.2014 г.

Председател на ФКК:.......................................
Доц. д-р Христо Крушков
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