Протокол № 11
от заседание на КК при ФИФ
Днес, 17 октомври 2016 г., се проведе заседание на Комисия по управление на
качеството към Философско-исторически факултет при ПУ “Паисий Хилендарски”.
Присъстват: доц. д-р Сийка Ковачева (председател), доц. д-р Добринка Парушева, доц.
д-р Симеон Кацаров, доц. д-р Стоян Попов, гл. ас. д-р Стоян Антонов, гл. ас. д-р Тихомир
Митев.
Отсъстват: проф. д.ф.н. Албена Хранова, гл. ас. д-р Деян Деянов, гл. ас. д-р Маргарита
Загарова.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Обсъждане на резултатите от проучванията на студентските мнения.
2. Обсъждане на процедурите за акредитация на специалностите във ФИФ и
направените препоръки.
3. Обсъждане на резултатите от изследване на Тrendence Institut GmbH от Берлин.
4. Планиране на работата на КК през настоящата 2016-2017 учебна година.

По т. 1:
Комисията се съгласи, че дори въвеждането на електронни анкети не засили интереса
на студентите към участие в оценяването на преподаването и академичната среда във
факултета.
Решение 1: КК към ФИФ препоръчва на Деканското ръководство да комбинира
електронните анкети с използването и на предишните, на хартиен носител, с надеждата при
наличие на два варианта студентите да бъдат по-активни.
Решение 2. КК да предложи на ФС да се проведе допитване до завършващите студенти
(Анкетна карта 3), като анкетните карти в разпечатан вид се вземат от инспекторките при
уреждане на документите по изготвянето на дипломите и после се събират в пликове за
осигуряване на анонимност на отговорите.
По т. 2:
Бяха прегледани необходимите документи, свързани с акредитацията на специалност
Философия, както и с препоръките от постакредитационния контрол на специалност История.
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По т. 3:
Членовете на комисията разгледаха резултатите от проведеното проучване на
студентски мнения в редица европейски страни и споделиха мнение, че не забелязват
изненадващи посоки на развитие. Пловдивският университет, който също е участвал в
допитването, е на първо място от десетте изследвани университета в България по готовност на
студентите да продължат образованието си в по-горна степен в същия университет. Трите
индикатора, по които пловдивските студенти са най-удовлетворени, са инфраструктурата на
транспорта до

учебното заведение, професионалните

умения и

достъпността на

преподавателите. Най-неудовлетворени са от възможността да слушат лекции на чужд език,
консултации и предлагане на работни места и предоставяните възможности за екскурзии,
наблюдения и експерименти.
По т. 4:
Беше поставен въпросът за включване на студенти в състава на Комисията за контрол
на качеството. Това се оказа един от пунктовете, по които НАО предявява допълнителни
изисквания, както сподели доц. д-р Симеон Кацаров. Доц. д-р Стоян Попов предложи като
студентски член на комисията Ангел Златков, студент III курс, специалност археология. Д-р
Тихомир Митев предложи да бъде включен още един студент, например от специалност
Философия.
Решение: тези предложения да бъдат предадени на Деканското ръководство.

17.10.2016
Пловдив

Протоколирал:
(Д. Парушева)
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