ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВО
ОТЧЕТ
(за периода 01.05 – 31.10.2020 г.)

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


Бяха обработени данните от анкетното проучване на студентите от ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, ПН 4.6. Информатика и компютърни науки, проведено през периода
17.02 – 09.03.2020 г. Поради недостатъчното количество събрани анкети, анкетирането ще
продължи след края на Есенния триместър на 2020/21 уч. г., като ще бъдат включени и
студентите от ПН 4.6 задочно обучение, както и от ПН 1.3 и ПН 4.5.



В края на м. юли приключи анкетирането на абсолвентите бакалаври и магистри от Випуск
2019 г. Данните бяха обработени и бяха изготвени съответните анализи. От името на ФКК,
изказвам благодарност на инспекторите от Учебен отдел – магистър Константина Иванова, магистър Диана Минчева, магистър Нели Тодорова, както и на гл. ас. д-р Десислава
Войникова за оказаното съдействие и извършената работа.



През периода м. юни – юли 2020 г. ФКК изготви доклад за вътрешен одит относно дистанционното провеждане на изпитните сесии за Зимен и Пролетен триместър на 2019/20 уч.
г. Докладът беше изискан от Университетската комисия за вътрешен одит. Във връзка със
събиране на необходимата информация за доклада, ФКК изготви две онлайн анкети – за
студенти и преподаватели с цел проучване на тяхното мнение относно проведеното онлайн обучение и изпитване. Изказвам благодарност на членовете на ФКК за работата по
изготвянето на анкетните карти и по-специално на доц. д-р Александър Пенев, доц. д-р
Николай Касъклиев и гл. ас. д-р Ваня Иванова. От името на ФКК, изказвам благодарност
на колегите преподаватели и студенти за оказаното съдействие чрез попълване на анкетите.



През м. септември 2020 г. беше проведено онлайн анкетиране на преподавателите на
ФМИ (Анкетна карта № 7). Получените данни бяха обработени и беше изготвен съответния анализ на резултатите. Благодаря за колегите щатни и хонорувани преподаватели,
които откликнаха на молбата за попълване на анкетата.



През периода 02–11.10.2020 г., чрез средства за асинхронна комуникация, беше проведено неприсъствено заседание на ФКК, на което беше изготвен и приет предварителен
план-график за работата на комисията през 2020/2021 уч. г. Беше направен и преглед на
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критериите от въпросника за планов вътрешен одит на ФМИ, който е предвиден да се
проведе през м. ноември 2020 г.
Изказвам благодарност на всички членове на Факултетната комисия по качество на ФМИ за
положения труд, усилия и ангажираност.
Настоящият отчет е обсъден и приет от Комисията чрез електронни средства за комуникация през периода 02–09.11.2020 г.
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