ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВО
ОТЧЕТ
(за периода 12.2019 – 04.2020 г.)

През отчетния период Факултетната комисия по качество (ФКК) на ФМИ извърши следните
дейности:


През м. януари 2020 г. бяха анкетирани студентите от бакалавърските специалности на
ПН 4.5. Математика (Математика, Бизнес математика, Приложна математика) за учебна
дисциплина и преподавателски екип съгласно Анкетна карта № 2. Анкетирането беше за
всички учебни дисциплини, изучавани от студентите през първия триместър на 2019/20
уч. г. Първокурсниците от специалности Математика и Бизнес математика бяха анкетирани и съгласно Анкетна карта № 10 за първокурсници. Резултатите от двете анкетни проучвания бяха обработени и представени при посещението на ЕГ на НАОА по ПН 4.5 през
периода 10 – 12.02.2020 г.



През периода 17.02 – 09.03.2020 г. беше стартирано анкетиране на студентите от бакалавърските специалности на ПН 4.6. Информатика и компютърни науки, редовно обучение
(Информатика, БИТ, СТД и Софтуерно инженерство) за учебна дисциплина от първия триместър на 2019/20 уч. г. Анкетирането беше прекъснато поради обявяването на извънредно положение и временното преустановяване на присъствените учебни занятия в
страната.



През периода 18.02 – 09.03.2020 г., със съдействието на Учебен отдел на ФМИ, беше започнато анкетиране на абсолвентите от Випуск 2019 (бакалаври и магистри) съгласно Анкетна карта № 6 за завършили студенти и докторанти, което също беше преустановено
поради извънредното положение и предстои да бъде довършено. От името на ФКК, изказвам благодарност на инспекторите от Учебен отдел – магистър Константина Иванова,
магистър Диана Минчева, магистър Нели Тодорова.



През м. март 2020 г. беше проведено онлайн анкетиране чрез Google Forms на действащите докторанти (Анкетна карта № 3 за докторанти) и защитилите докторанти (Анкетна
карта № 6) за периода 01.2015 – 03.2020 г. по всички акредитирани докторски програми
във ФМИ. Резултатите от двете анкетирания са обработени и са изготвени съответните
анализи (обобщен анализ и анализи за конкретни докторски програми и професионални
направления).
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При всички проведени анкетни проучвания бяха използвани новите образци на анкетни
карти, общовалидни за всички факултети и филиали на ПУ, приети с решение на АС на ПУ от
19.12.2019 г.
Изказвам благодарност на всички членове на Факултетната комисия по качество за положения труд, усилия и ангажираност.
Благодаря и на колегите извън комисията, оказали помощ и съдействие при провеждането
на анкетиранията – гл. ас. д-р Кремена Стефанова, проф. д-р Боян Златанов, доц. д-р Дойчин
Бояджиев, доц. д-р Неделчо Милев и други колеги.
Настоящият отчет е обсъден и приет от Комисията чрез електронни средства за комуникация през периода 05 – 13.05.2020 г.

Факултетна комисия по качество на ФМИ

20.05.2020 г.
гр. Пловдив
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