ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ПРИ ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ПРАВИЛНИК
ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
1. С този Правилник се уреждат структурата, дейността и организацията на
работата на КК ФИФ.
2. КК ФИФ се състои от председател и толкова членове, колкото специалности има
във факултета.
3. Председател на КК ФИФ е представителят на ФИФ в университетската комисия
по качеството.
4. Всеки от останалите членове отговаря за една от специалностите във факултета.
5. Комисията е специализиран орган към Факултетния съвет за контрол на
качеството на дейностите на факултета в следните направления:
а) образователна дейност;
б) научно-изследователска дейност;
в) управление;
г) конкурентноспособност (адаптивност към средата).
6. Комисията наблюдава и изпълнението на препоръките, дадени при акредитация.
7. В сферата на образователната дейност КК ФИФ наблюдава следните параметри:
-

учебната документация (учебни планове, учебни програми и
квалификационни характеристики)

-

актуалността на тази документация на сайта на ФИФ

-

използването на конвенционални и иновативни форми в образователния
процес

-

мнението на студентите за предлаганото им обучение

Целта на наблюдението от страна на комисията е повишаване качеството на
преподаване във ФИФ и подобряване на комуникацията между преподаватели и
студенти.
8. По отношение на научните изследвания КК ФИФ регистрира на основа на
подадената индивидуална информация:

-

работата на преподавателския състав в рамките на национални
(институционални и междуинституционални) и международни проекти

-

публикациите в индексирани и/или реферирани издания

-

сътрудничеството между преподаватели и студенти/докторанти –
съвместни изяви или помощ за студентите от техните преподаватели

-

експертната дейност

9. Във връзка с управлението и организацията на образователната и научната
дейност Комисията:
- предлага форми за академично израстване на преподавателския състав
- дава препоръки за усъвършенстване на материално-техническата база на
факултета с оглед оптимизация на работата.
10. Що се отнася до конкурентноспособността, Комисията:
- осигурява възможност за информация относно съвременни методи на
обучение, резултати от иновационни изследвания и възможности за
международни контакти.
11. КК ФИФ осъществява своята дейност на базата на предоставената й от
катедрите и отговорниците по специалности информация.
12. Комисията е контролен орган. Въз основа на анализ на информацията тя прави
препоръки към ФС с цел подобряване качеството на работа във ФИФ.

