ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО
Отчет за периода ноември 2014 – април 2015 г.
Важно свидетелство за подобреното качество на обучението е увеличаването на
броя на регионалните фирми от бранша съдействащи на ФМИ както при провеждане на
разнообразни лекционни курсове на съвременна тематика, така и при спонсорирането
на тържествената промоция на абсолвентите.
Основно събитие бе посещението на експертна група на НАОА по процедура за
акредитация на докторски програми “Диференциални уравнения”, “Геометрия и
топология”, “Изчислителна математика”, “Математическо моделиране и приложения
на математиката”, “Теория на вероятностите и математическа статистика”,
“Информатика” в професионални направления 4.5 Математика и 4.6 Информатика в
област 4. Природни науки, математика и информатика в Пловдивския университет
“Паисий Хилендарски” за периода 9-11 февруари, 2015 година. На срещата с
потребители на кадри активно се включиха фирми и фондации, в които работят наши
докторанти. Представителите на работодателите потвърдиха пред експертната група на
НАОА отличните впечатления от нашите възпитаници и качеството на обучение във
ФМИ.
Друго важно събитие свързано с високата оценка на качеството на обучението
във ФМИ, бе успешното финализиране 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 бе приключен под ръководството на проф. д-р Антон Илиев
с получено финансиране почти на 100 %.
Във връзка с рейтинговото оценяване на висшите училища, студенти от
Пловдивския университет участваха в обща за всички висши училища анкета в периода
5-14 март 2015 г. Анкетата бе организирана от Факултетната комисия по качество с
активното съдействие на деканското ръководство и административните секретари.
На 18.04.2015 г. в деня на тържествената промоция на абсолвентите от Випуск
2014 г. бе направена анкета със 213 бакалаври и 63 магистри. Подготовката на
съдържанието на анкетата бе направена от проф. д-р Снежана Гочева. Провеждането на
анкетата бе осъществено под ръководството на доц. д-р Веска Нончева. В анкетирането
активно се включиха нейният докторант Мария Добрева, доц. д-р Добринка Грибачева,
гл. ас. д-р Николай Касъклиев и др. Обработката бе направена от гл.ас. д-р Десислава
Войникова
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