Протокол № 10
от заседание на КК при ФИФ

Днес, 5 ноември 2015 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, гл. ас. д-р Стоян Антонов, гл. ас. д-р Маргарита Загарова.
Отсъстват: проф. д.ф.н. Албена Хранова, доц. д-р Стоян Попов, гл. ас. д-р Тихомир
Митев, гл. ас. д-р Деян Деянов.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Обсъждане на плана за организиране на КСК 2016-2017 г., който да се представи на
ФС в понеделник.
2. Преглед на документацията на катедрите от направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата за периода след 31.03.2014 г.
3. Разни.
По т. 1:
С. Кацаров представи предложенията на комисията по КСК за нови дейности с цел
подобряване на приема на нови студенти за следващата академична година. Тези предложения
са малко и конкретно формулирани.
Ст. Антонов коментира необходимостта от съответствие между формулирания проблем
и възможните резултати, което може да се окаже трудно за постигане с оглед на факта, че във
ФИФ съжителстват четири направления.
С. Ковачева смята, че е добре да се формулират теми, по които може да се работи с
ученици.
М. Загарова информира за успешен старт през 2014-2015 учебна година на програма за
допълнителна квалификация за учители по религия. Освен това споделя опита от работата на
катедра Теология с две пловдивски училища. Тя предлага да се осъществят предварителни
срещи с директори на училища .
Ст. Антонов е съгласен, че такива срещи и дори сключване на договори с училища могат
да бъдат от полза.

Решения:
1. КК към ФИФ подкрепя предложенията, представени от С. Кацаров, за внасяне на
Факултетен съвет на 9.11. 2015 г. с препоръка за малка организационна редакция на
текста.
2. Да се планира среща с директори на училища, които подготвят ученици с
ориентация към нашите специалности, на която да се обсъдят конкретни форми на
сътрудничество и подписване на споразумения.
По т. 2:
Беше отчетено, че процесът на актуализацията на информацията още не е приключил
напълно и е необходимо напомняне на ръководителите на катедри за ускоряване на
финализирането на този процес.
Беше коментирано изискването на МОН за събиране на данни от преподавателския
състав на целия факултет за тяхната научно-изследователска дейност през 2015 г. Колегите от
направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата споделиха, че те вече са
направили това във връзка с последния етап на акредитацията на направлението.
По т. 3:
Коментира се възможна тема за методологическия семинар през тази учебна година.
Решение ще се вземе чрез обсъждане за такъв семинар в началото на 2016 г.
Други въпроси за разглеждане по тази точка не бяха повдигнати.

5.11.2015
Пловдив

Протоколирал:
(Д. Парушева)

