ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО
Отчет за периода ноември 2015 г. - април 2016 г.
През отчетния период Факултетната комисия по качеството (ФКК) извърши
следните дейности:
1. На Факултетен съвет от 16.12.2015 г. беше утвърден новият състав на
Факултетната комисия по качеството (Протокол на ФС № 2/12.16.2015). В
комисията се включиха представители от всички катедри.
2. Техническа обработка и анализ на анкетите от проведеното през есенния
триместър на учебната 2015/2016 г. анкетиране на 851 студенти. Бяха
анкетирани 463 студенти. Статистическа обработка на данните и изготвяне
на доклад, видим в сайта на ФМИ.
3. Организиране и провеждане на анкетиране на абсолвентите от випуск 2015 –
общо 409 бакалаври и магистри. Анкетирането се проведе по време на
Тържествената промоция на ФМИ на 26.03.2016 г. Бяха анкетирани 193
бакалаври и 103 магистри. Резултатите ще се обработват в следващия
отчетен период.
4. Продължаване на привличане 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.
5. 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.
6. Във връзка с повишаване на качеството на обучение във ФМИ беше
извършената частична промяна на учебни планове и квалификационни
характеристики (Протокол на Факултетния съвет № 6/30.03.2016 г., протокол
на Академичния съвет №9/11.04.2016 г.):


Частична промяна на учебните
специалности
„Информатика“,
технологии“ и „Бизнес математика“.



Актуализирани квалификационните характеристики към учебните
планове на бакалавърските специалности „Информатика“ и Бизнес
информационни технологии“ и на магистърската специалност
„Софтуерни технологии.“

планове на бакалавърските
„Бизнес
информационни

Актуализациите се извършиха съгласно изискванията на Системата за качество на
ПУ, като е съблюдавано спазване на съответствието на структурата им с обявените
квалификационни характеристики и компетентности на професионалните
направления.

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

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