Анализ на комисията по качеството на първия триместър
за учебната 2011/2012 г. и предстоящи задачи
Според Системата за осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучението на
образователния продукт на ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, комисията по качеството осъществява
контрол на качеството в четири блока.
БЛОК А. Образователната дейност
Във всяка катедра е отчетена и обсъдена педагогическата работа на преподавателите. Официални
оплаквания относно методите на преподаване и методите за оценка на постиженията на
обучаваните не са постъпвали. Комисията предвижда осъществяване на постоянен мониторинг за
оценка на тези методи и си поставя следните задачи:
Задача 1. През месец февруари да се проведе анкета със студентите за мнението им относно
качеството на методите на преподаване и изпитване. Анкетата да обхване всички дисциплини от
първия триместър на бакалавърските и магистърските програми.
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Задача 2. Да се проучи възможността за прилагане на онлайн електронно анкетиране на
студентите и преподавателите.
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отг. гл. ас. д-р Ангел Голев

БЛОК Б. Изследователската дейност
Представена бе от всеки преподавател детайлизирана справка за научноизследователската и
публикационната му дейност за периода 2007-2011 г., което включва и първия триместър.
Обобщаването и анализът на информацията от тези справки е предмет на отделен доклад на
комисията по наука.

БЛОК В. Управлението
Учебният процес се провеждаше по зададения график. Не са установени нарушения. Занятията,
които не бяха взети по време на провеждания научно-методически семинар на факултета бяха
отработени допълнително по споразумение със студентите. Информацията за взетите часове към
всяка катедра се попълва своевременно и е заверена от ръководителите катедри.
За периода се подобри материалната база за осъществяване на обучението като се сформира
мобилна компютърна зала. Започна оборудването на лабораторията по роботика, мехатроника и
телемеханика.

БЛОК Г. Резултати
За проследяване реализацията на завършилите образователните програми на ФМИ при
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" в звено УКЗ започна изграждането на база данни с
информация за възпитаниците на ФМИ. Съдействие за попълването на тази база трябва да укажат
всички членове на факултета, особено по-младите.
Анализът е приета на заседание на Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика
при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на 25 януари 2012 г. (Протокол № 4 от
25.01.2012 г.).

