ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО
Отчет за периода април-октомври 2016 г.
През отчетния период Факултетната комисия по качеството (ФКК) извърши
следните дейности:
1. Извърши се техническа обработка и анализ на анкетите от проведеното
анкетиране на абсолвентите от випуск 2015. Анкетирането се проведе по
време на Тържествената промоция на ФМИ на 26.03.2016 г. Бяха анкетирани
193 бакалаври и 103 магистри от общо 409 абсолвенти. Анкетата е анонимна
и по желание на анкетираните.
2. Продължава привличането на специалисти от бизнеса, включително от
водещи софтуерни компании като ментори за провеждане на практиките по
специалността и преддипломния стаж на всички студенти от компютърните
специалности на ФМИ.
3. Продължаване на практиката за включване като хонорувани преподаватели
на висококвалифицирани специалисти от бизнеса в процеса на обучение във
ФМИ чрез провеждането на разнообразни избираеми дисциплини.
4. Във връзка с повишаване на качеството на обучение, във ФМИ беше
създадена нова бакалавърска специалност „Софтуерно инженерство“, която
стартира през учебната 2016/2017 г. Учебният план, квалификационната
характеристика и учебните програми за отделните дисциплини бяха
създадени съгласно изискванията на Системата за качество на ПУ.
Препоръки за следващия отчетен период:
 Да се обсъдят и евентуално прецизират два от въпросите в Анкета 3 на
абсолвентите на ФМИ. При анализа на последното анкетиране се вижда, че:
- немалка част от абсолвентите дават грешна преценка и отговор на въпроса
дали работят по специалността. Следващият въпрос каква е длъжността им
показва, че част от абсолвентите работят по специалността, а в същото време
са дали отговор „не работя по специалността“ на предходния въпрос. Това
води до занижен процент „работещи по специалността“ за ФМИ, което не
отговаря на действителността.
- голяма част от студентите са дали като отговор на въпроса „Общата ви
оценка за ФМИ по шестобалната система“ - своя среден успех, вероятно
непрочитайки внимателно въпроса.
 Във връзка с предстоящото анкетиране на абсолвентите от випуск 2016 да се
обсъдят варианти за подобряване на организацията на анкетирането, така че да
се облекчи процеса по време на Тържествената промоция на ФМИ.

Изказвам благодарност на всички членове на ФКК, в резултат на чиито усилия се
извършва анкетирането на големия брой студенти. Специална благодарност изказвам
на съпредседателя на ФКК проф. д-р Снежана Гочева за съветите и помощта, както и
на гл. ас. д-р Десислава Войникова, които се ангажираха с работата по обработката и
анализирането на анкетите.

Председател на ФКК:
(доц. д-р А. Малинова)
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