ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВО
ОТЧЕТ
(за периода 01.05.2021 – 31.10.2021 г.)

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


Бяха изготвени анализите на анкетните проучвания на студенти, проведени през предходния отчетен период, както следва – Анкета № 10 за първокурсници (електронно анкетиране), Анкета № 6 за абсолвенти от ОКС бакалавър и Анкета № 6 за абсолвенти от ОКС
магистър от Випуск 2020. Изказвам благодарност на гл. ас. д-р Десислава Войникова за
работата по обработката на попълнените анкетни карти от дипломираните студенти,
както и на инспекторките от Учебен отдел – магистър Константина Иванова, магистър Диана Минчева и магистър Нели Тодорова – за съдействието и помощта при организирането
и провеждането на анкетирането на абсолвентите.



Беше проведено електронно анкетиране за практическо обучение за студентите от 3-ти и
4-ти курс на бакалавърските специалности в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки
и на студентите от ОКС бакалавър, ОКС магистър и допълнителните квалификации в ПН
1.3. Педагогика на обучението по… Анкетирането се проведе изцяло в електронен формат. Изготвени са съответните анализи.



През м. октомври, от членове на Университетската комисия по вътрешен одит, беше проведен планов вътрешен одит на всички специалности от ОКС бакалавър и ОКС магистър,
както и на 6-те докторски програми в ПН 4.5. Математика във ФМИ. Заключителната
среща с комисията се състоя на 29.10.2021 г., дистанционно чрез синхронна комуникация.
Изказвам благодарност на проф. д-р Ангел Голев, доц. д-р Добринка Бойкина и проф. д-р
Боян Златанов, както и на членовете на ФКК за участието и оказаното съдействие.



ОТ ФКК беше изготвен и приет план-график за дейностите на комисията през 2021/2022
уч. г. Съгласно план-графика започна електронното анкетиране на студентите първокурсници от всички специалности на ФМИ (Анкетна карта № 10) и на студентите от 3-ти и 4-ти
курс на ПН 4.6. Информатика и компютърни науки за практическо обучение по специалността (Анкетна карта № 5.1).

Изказвам благодарност на всички членове на Факултетната комисия по качество на
ФМИ за положения труд, усилия и ангажираност.
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Настоящият отчет е обсъден и приет от Комисията по качество на ФМИ чрез електронни
средства за асинхронна комуникация през периода 02 – 07.11.2021 г.

Факултетна комисия по качество на ФМИ

08.11.2021 г.
гр. Пловдив

2/2

