РЕГЛАМЕНТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА
ИНФОРМАЦИЯТА
(ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ)

Информацията за обществеността е важно средство за въздействие върху
общественото мнение с цел изграждане на трайна, положителна представа за Факултета,
за предизвикване на желание за сътрудничество с него в средите, с които има или
проектира да има контакти. Именно поради това Философско-историческият факултет
(ФИФ) чрез различни средства, системно оповестява достоверна информация за
основните

сфери

на

дейност:

обучение;

научни

изследвания;

управление;

конкурентноспособност.

Информацията за дейността на Факултета следва да отговаря на определени
изисквания по отношение на:


достоверност, съответствие на данните с реално съществуващите условия;



пълнота, наличната информация отразява всестранно разглежданата дейност;



своевременност, информацията преди, по време на или след.

Системата за наблюдение и оценка на информацията на ФИФ е съвкупност от:
o Единна система за класификация и координация на информацията;
o Унифицирана система за изготвяне и разпространение на документацията;
o Схема на информационните потоци;
o Методология за изграждане и развитие на системата.

Изпълнението, поддържането и контролата върху системата е пряка
отговорност на Комисията по информационно осигуряване, ръководена от зам. декан
и с гарантирано представителство на всяка една от катедрите в рамките на Факултета.
Комисията организира своите действия в няколко основни насоки:
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Организационно

осигуряване

–

съвкупност

от

методи

и

средства,

регламентиращи работата на състава, осъществяващ развитието и експлоатация
на системата;


Програмно осигуряване – съвкупност от модели, методи, алгоритми и програми
за реализация на целите;



Правово осигуряване – съвкупност от правови норми и права, определящи
юридическия статус на системата. Регламентира реда за получаване,
преобразуване и използване на информацията.



Апаратно осигуряване – комплекс от технически средства, на които се базира
системата.

Средства за разпространение на информацията към обществеността, които
използва ФИФ са:


специализираната страница за Факултета, която позволява сърфиране и
гъвкаво комбинирано търсене на информация (http://logos.uni-plovdiv.net);



национални и регионални печатни и електронни медии;



външна заобикаляща среда – табла, плакати, дипляни, флаери и др.;



форми на публични срещи – събирания, обществено значими прояви и
събития; представяния на книги и др.

Основен източник за системно и периодично оповестява на информация за
обществеността е Уебсайтът на ФИФ (http://logos.uni-plovdiv.net). Тук се формират
няколко основни тематични зони:


Информация за образователната и учебната дейност:
-

кандидатстудентска

информация:

прием,

специалности,

балообразуване, конкурсни изпити, класирания и записване, документи
и такси за кандидатстване и записване;
-

професионалните направления и специалности за обучение в съответни
образователно-квалификационни степени;

-

действащи учебни планове и програми, форми на обучение,
квалификационни характеристики;

-

академичен календар, учебни разписания и график на изпитните сесии;

-

информационни ресурси за учебната дейност.
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Информация за научноизследователската дейност на преподаватели,

докторанти и студенти:
-

приоритетите и целите на научноизследователската дейност на
академичния състав, съобразно спецификата им;

-

постиженията

на

преподаватели,

докторанти

и

студенти

от

научноизследователската дейност.




Информация за международната дейност:
-

сътрудничество с чуждестранни университети;

-

възможности за обмен на студенти и докторанти.

Информация за качеството:
-

вътрешна система за качеството;

-

резултатите и мерките, взети след проведени анкетни проучвания за
качеството на обучение и на преподавателския състав;

-

резултатите от проведени анкетни проучвания за реализация и заетост
на завършилите.





Информация за нормативните документи и органите на управление:
-

вътрешни нормативни документи;

-

заседания на Факултетен съвет;

-

развитие на академичния състав;

-

отчети.

Информация за текущи събития:
-

актуална информация;

-

новини;

-

другите за нас.

Регламент за наблюдение и оценка на информацията е приет от Факултетния съвет
на Философско-историческия факултет на 10.04.2017 г. (Протокол № 109).
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